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РЕКТОРИ
Донецького національного

технічного університету

Ректор з 1930 по 1935 рр.

Ректор з 1921 по 1930 рр.

ІСАЙ МАРКОВИЧ ПУГАЧ (1895-1964)

Народився у м. Чернігові. У тринадцятирічному віці після смерті батька пере-

їхав до Горлівки, де працював на шахті коногоном, кріпильником. У 1923 р. за-

кінчив Горлівське штейгерівське училище, потім вищі інженерні курси. У 1920 р. 

працював заст. головного інженера Юзівсько-Макіївського вугільного району. 

У 1921 р. призначений директором утвореного Донецького гірничого технікуму. 

Після його реорганізації у Донецький гірничий інститут був ректором з 1926 по 

1930 рр. Зробив значний внесок у становлення першого вищого технічного на-

вчального закладу Донбасу.

З 1930 по 1949 рр. працював заст. начальника будівництва московського ме-

трополітену, заст. начальника управління комісаріату, а пізніше — Міністерства 

вугільної промисловості СРСР. Широке визнання отримали його наукові праці та 

підручники: «Гірнича справа» і «Гірничорятувальна справа». І. М. Пугач був також 

талановитим винахідником і конструктором. Нагороджений двома орденами Ле-

ніна, медалями, відомчими нагородами. Похований у м. Москва (Росія).

МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ ГУБАНОВ 

Випускник Донецького гірничого інституту М. С. Губанов був одним із перших 

студентів Донецького гірничого технікуму, очолював студентське виконавче бюро. 

30 травня 1931 р. був призначений директором ДГІ, на посаді якого працював до 

1935 р. У 50–60 роки очолював науково-дослідний інститут «Укргіпровугіллля» 

(м. Луганськ).
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ДонНТУ

Ректор з 1935 по 1936 рр.

Ректор з 1936 по 1937 рр.

Ректор з 1937 по 1942 рр.

ГРИГОРІЙ БОРИСОВИЧ ПРОНЧЕНКО (5.08.1900–23.04.1966)

Народився 5.08.1900 р. у м. Юзівка (Донецьк). З 13 років почав працювати тока-

рем на Юзівському металургійному заводі. З 1921 по 1930 рр., працюючи на заводі, 

одночасно навчається на робітфаці Донецького гірничого інституту. Потім працю-

вав заст. директора Путилівського машинобудівного заводу (м. Донецьк). З 1932 по 

1937 рр. навчався у Донецькому гірничому (індустріальному) інституті, після закін-

чення якого був призначений директором (ректором) ДІІ. Його керування вищим 

навчальним закладом припало на важкі часи репресій та початок Великої Вітчизня-

ної війни. Восени 1941 р. інститут евакуйовано до Кузбасу в м. Прокоп’євськ (Ро-

сія), де у дуже скрутних умовах було поновлено навчальний процес.

У 1942 р. Г. Б. Пронченко призначався на керівні партійні посади у Кемерово та 

Новосибірську. З 1945 по 1949 рр. працював ректором Новосибірського інженерно-

будівельного інституту. У 1949 р. захистив кандидатську дисертацію, працював зав. 

кафедр і доцентом у ряді російських ВНЗ. Нагороджений орденом «Знак пошани», 

багатьма медалями та відомчими нагородами. Похований в м. Іваново (Росія).

ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ДІМАНТ

З 30 травня 1931 р. Г. М. Дімант очолював Донецький металургійний інститут 

(ДМІ). У важкі часи репресій (1934 р.) партком металургійного інституту засудив 

«політичні помилки» директора й оголосив йому догану.

26 квітня 1935 р. постановою  Раднаркому СРСР на базі ДГІ та ДМІ було ство-

рено Донецький індустріальний інститут і директором (ректором) було призна-

чено Г. М. Діманта. У 1936 р. за «втрату пильності і незадовільну роботу з кадрами» 

був звільнений з посади ректора.

ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ ФІЛОНОВ

Народився у 1903 р. Закінчив Харківський інститут народного господарства й 

вищі інженерні курси. Працював начальником шахти ім. Дзержинського, займав 

керівні посади на шахтах Луганської області (Нагольний кряж). Директором ДІІ 

було призначено в кінці 1936 року. На цій посаді працював до кінця 1937 р. У часи 

політичних репресій був заарештований (9 квітня 1938 р.). У кінці грудня 1939 р. 

слідство по його справі було припинено.  
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КОСТЯНТИН СТЕПАНОВИЧ БОРИСЕНКО (30.10.1905–01.10.1975)

Народився у м. Юзівка (Донецьк). У 1928 р. закінчив Донецький гірничий 

інститут. З 1928 по 1930 рр. завідував механізацією шахт Боківського рудоуправ-

ління. У 1930 р. вступив до аспірантури ДГІ. У 1935 р. один із перших в історії 

інституту захистив кандидатську дисертацію і через деякий час отримав звання 

доцента. Працював деканом, заступником директора Донецького індустріального 

інституту. У довоєнні роки поряд з викладацькою та виховною вів значну науково-

дослідну роботу у галузі компресорної та шахтної вентиляції. У роки війни був мо-

білізований на оборонне будівництво, потім служив у діючих військах. У квітні 

1943 р. призначений директором ДІІ. Зробив значний внесок у відбудову та роз-

виток ДІІ за всіма напрямками його діяльності, особливо у відновленні зруйнова-

ної у роки війни матеріальної бази. Перебуваючи на посаді ректора ДІІ до 1952 р., 

К. С. Борисенко займався науковою роботою — проводив комплекс досліджень 

у галузі рудникових пневматичних установок і створення пневматичних двигунів 

для вугільних шахт.

У вересні 1952 р. К. С. Борисенко був направлений до докторантури при 

Московському гірничому інституті. У 1958 р. вийшла його перша монографія 

«Пневматичні двигуни для вугільної промисловості». У 1958–1964 рр. працював 

директором Інституту гірничої механіки ім. М. М. Федорова. У 1961 р. обраний 

членом-кореспондентом АН України. Автор близько 150 наукових праць, у тому 

числі 2 навчальних посібників, 4 монографій, більш 30 авторських свідоцтв на ви-

находи. За трудові досягнення нагороджений шістьма орденами і медалями СРСР. 

Похований у м. Києві.

МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ БОГОМОЛОВ  (03.03.1907–31.08.1981)

Народився у м. Юзівка (Донецьк). Після закінчення у 1928 р. Дніпропетров-

ського гірничого інституту зарахований до аспірантури. Після її закінчення пра-

цював асистентом кафедри гірничої механіки. У 1938 р. захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Вибір найбільш раціональних розмірів і профілю біціліндро-

конічного барабана для шахт великої глибини». У цьому ж році затверджений у 

званні доцента. У роки війни працював головним механіком шахти у Кузбасі. З 

1942 р. почав працювати у Донецькому індустріальному інституті, що перебував 

у евакуації в м. Прокоп’євську (Росія), деканом гірничо-механічного факультету 

і доцентом. Після повернення ДІІ до Донецька продовжував працювати на цій же 

посаді до 1952 р. У 1952 р. призначений ректором ДІІ (з 1960 р. — Донець кого по-

літехнічного інституту). Обіймав цю посаду до 1968 р.

З 1968 по 1981 рр. М. А. Богомолов — зав. кафедри «Рудникові підйомні уста-

новки», професор. Зробив великий внесок у післявоєнне становлення і подаль-

ший розвиток інституту у 50–60 роки. Під його керівництвом були відкриті нові 

спеціальності, створені кафедри і факультети. Багато сил і енергії поклав у розши-

рення матеріальної бази інституту: збудовані нові навчальні корпуси, гуртожит-

ки, легкоатлетичний манеж, басейн, спортивно-оздоровчий табір. Наукові дослі-

дження проф. М. А. Богомолова пов’язані з шахтними підйомними установками: 

автоматичним керуванням, експлуатацією машин, підйомом вугілля з великих 

глибин, питанням механічної міцності установок тощо. Опублікував близько 50 

наукових праць. Нагороджений орденом Леніна, медалями, відомчими знаками і 

грамотами. Похований у м. Донецьку.

Ректор з 1943 по 1952 рр.

Ректор з 1952 по 1968 рр.
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РЕКТОРИ

ДонНТУ

ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ МІНАЄВ

Народився 17 липня 1942 р. у м. Сєрові Свердловської області. У 1964 р. закін-

чив ДПІ за спеціальністю інженер-металург з обробки металів тиском. Уся його 

трудова діяльність пов’язана з ДПІ-ДонНТУ: інженер науково-дослідного сектора 

(1965–1966), аспірант (1966–1969), асистент (1969–1970), ст. викл. (1970–1973), 

доцент (1973–1989), декан металургійного факультету (1977–1985), секретар парт-

кому інституту (1985–1989), професор, з 1989 р. по цей час — зав. кафедри «Об-

робка металів тиском». З 1990 р. та по теперішній час — ректор ДонНТУ.

О. А. Мінаєв — заслужений діяч науки і техніки України (1992), лауреат Дер-

жавної премії України (2002), член-кор. НАН України (2009). Розробив теоре-

тичні основи прокатки металів з вуглецевих і низьколегованих сталей. Автор 

класифікації типів температур плавлення і впливу деформації на якісні характе-

ристики металів при зміненні технологічних операцій. Установив закономірнос-

ті механізму створення механічних характеристик і факторів, які безпосередньо 

впливають на структуру вуглецевих і низьколегованих сталей, на підставі чого 

запропонував і упровадив у виробництво технологічні схеми заготовок із зада-

ним комплексом механічних характеристик. Дійсний член Академії інженерних 

наук України, АН вищої школи України, Міжнародної академії вищої школи, 

Петровської академії наук і мистецтва Росії, Міжнародної академії наук, інду-

стрії, освіти і мистецтв (США). Нагороджений орденом Ярослава Мудрого, ме-

далями, Почесною відзнакою Президента України, Почесною грамотою Кабіне-

ту Міністрів України, багатьма відомчими медалями і знаками, повний кавалер 

знаків «Шахтарська справа».

ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ МАЛЄЄВ (11.02.1924–13.08.1994)

Народився у м. Красноармійську Донецької області. Учасник Великої Вітчиз-

няної війни. Нагороджений орденом і медалями за участь у бойових діях. З 1946 по 

1951 рр. навчався на гірничо-механічному факультеті Донецького індустріального 

інституту. Після закінчення інституту все його подальше життя пов’язане з ДІІ-

ДПІ: асистент (1951–1954 рр.), аспірант (1954–1956 рр.), після захисту кандидат-

ської дисертації у 1956 р. — доцент кафедри «Гірничі машини» (1957–1960 рр.). 

Потім працював директором філії ДПІ у м. Краматорську (1960–1962 рр.), дека-

ном гірничо-механічного факультету ДПІ. З 1968 по 1989 рр. — ректор ДПІ.

Г. В. Малєєв зробив великий внесок у розвиток навчально-методичної роботи 

і матеріальної бази ДПІ, організацію розробки типових програм для вищих на-

вчальних закладів СРСР із дисциплін гірничо-механічного циклу, створення ін-

новаційних методів навчання і творчої підготовки студентів. Як один із співав-

торів підручника «Проектування і конструювання гірничих машин і комплексів» 

удостоєний звання лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки 

(1990 р.) Один із засновників наукової школи у галузі теорії робочих процесів гір-

ничих машин і методів підвищення їх технічного рівня, Заслужений працівник 

вищої школи України. У 70–80 рр. — голова Ради ректорів вищих навчальних за-

кладів Донецької області. Автор більше 100 наукових праць, 20 винаходів. Нагоро-

джений орденами Леніна, Жовтневої революції, Трудового Червоного Прапора, 

«Знак Пошани», Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня, багатьма медалями, відом-

чими знаками і грамотами. Похований у м. Донецьку.

Ректор з 1968 по 1989 рр.

Ректор з 1990 р.
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технічного університету

д-р екон. наук, вип. ДонНТУ, 

прем’єр-міністр України 

(2002–2004, 2007–2008 рр.), 

Президент України з 2010 р.

проф., д-р техн. наук, акад. 

Російської інженерної 

академії, ректор МДУ 

інженерної екології

вип. ДонНТУ, президент 

В’єтнамської Національної 

Асамблеї, Голова національних 

зборів В’єтнаму

проф., канд. техн. наук, 

ректор Остравського 

технічного університету

вип. ДонНТУ, акад. Академії 

екон. наук України, голова 

наглядової Ради ДонНТУ

проф., д-р техн. наук, ректор 

Південного федерального 

університету РФ

Віктор Федорович 
ЯНУКОВИЧ

Михайло Борисович
ГЕНЕРАЛОВ

Нгуєн 
ВАН АН

Вацлав
РУБІЧЕК

Віталій Анатолійович

ГАЙДУК

Владислав Георгійович
ЗАХАРЕВИЧ
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проф., д-р техн. наук, ректор 

Магдебурзького університету 

ім. Отто фон Геріке

проф., д-р-інженер, директор 

Інституту автоматизованих 

систем (Штутгартський 

університет)

проф., д-р-інженер 

(Штутгартський університет)

спец. в галузі менеджменту 

інженерних послуг, засновник 

інженерно-технічного центру 

«Сіменс-Україна»

проф., д-р-інженер 

(Штутгартський університет)

проф., д-р природ. наук 

(Штутгартський університет)

ген. директор 

інженерно-технічного центру 

«Сіменс-Україна»

проф., д-р-інженер, 

засновник Інституту супер-

комп’ютерних обчислювань 

(Штутгартський університет)

проф., д-р-інженер, директор 

Суперкомп’ютерного центру 

Штутгартського університету

Ріхард
ТЕССМЕР

Петер
ГЬОНЕР

Рудольф
ЛАУБЕР

Вальтер
ФОЛЬМЕР

Міхаель
ЦАЙТЦ

Курт
РОТЕРМЕЛЬ

Максиміліан
ЕГГЕР

Андреас
РОЙТЕР

Міхаель
РЕШ
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проф., д-р-інженер 

(Штутгартський університет)

інж., ген. директор 

інжинірингової фірми «Сфінкс 

Хемікал» (Швейцарія)

проф., д-р-інженер, засновник 

інституту Макса Планка 

(м. Магдебург), директор 

Інституту керувальних систем 

(Штутгартський університет)

бакалавр техн. наук, доцент 

механічного факультету 

(Портсмутський університет)

проф., д-р-інженер 

(Університет Эрланген-

Нюрнберг)

проф., д-р техн. наук, директор 

міжнародного центру наукових 

геологічних досліджень 

і освіти Південно-Східної Азії 

(м. Чанчунь, КНР)

проф., д-р економіки, 

проректор інституту 

Ван-Утрехт (Нідерланди)

Клаус
ЛІНКВІТЦ

Аат Ван
ДРЮНЕН

Ернст-Дітер
ГІЛЛЕС

Теренс Джон
ОЛІВЕР

Вольфганг
БЕР

Чжан
ІСЯ

Ленхард
ХАННЕНБЕРГ

президент Міжнародної 

асоціації з водневої 

енергетики (США)

Том Неджат
ВЕЗІРОГЛИ

проф., д-р філософії, 

директор Міжнародного 

центру інженерної освіти 

(м. Мельбурн, Австралія)

Зенон Ян
ПУДЛОВСЬКІ
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проф., д-р наук, зав. каф. 

математики і комп’ютерних наук 

(Університет Байя Маре, 

Румунія)

проф., д-р економіки, 

зав. каф. економіки 

Західновірджинського 

університету (США)

проф., д-р техн. наук 

(Магдебурзький університет)

проф., д-р техн. наук 

(Брянський державний 

технічний університет)

проф., д-р техн. наук, зав. 

каф. «Механіка роботів і 

машин» (Сілезький технічний 

університет, Польща)

проф., д-р техн. наук, 

зав. каф. геомеханіки 

(Сілезький технічний 

університет, Польща)

д-р-інженер, президент фірми 

промислової електроніки 

«Elektronik + Automation» 

(Німеччина)

Василє
БЕРИНДЕ

Вільям
ТРУМБАЛЛ

Анатолій Григорович 
СУСЛОВ

Юзеф
ВОЙНАРОВСЬКІ

Мирослав
ХУДЕК

Вальтер
КЛАШКА

проф., заслужений металург 

Росії, президент НВК 

«Суперметалл»

Євген Ісайович
РИТВІН

проф., д-р екон. наук 

університету П’єр Мендес Франс

(м. Гренобль, Франція)

Марк
БАРТОЛІ

Франк 
ПАЛІС
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проф., д-р техн. наук, 

зав. каф. «Технологія 

машинобудування» 

Технічного університету 

Молдови, (м. Кишинів)

Олексій Володимирович 
ТОКА

проф, д-р техн. наук, 

президент Російської 

інженерної академії

Борис Володимирович 
ГУСЄВ

проф. міжнародного бізнесу 

Вищої школи бізнесу 

Американського університету 

(м. Вашингтон, США)

Володимир Львович 
КВІНТ

проф., д-р техн. наук, 

зав. каф. «Технологія 

машинобудування» 

Технічного університету 

(м. Яси, Румунія)

Октавіан
ПРУТЯНУ

проф., зав. каф. гірничих 

машин і інжинірингу 

Національного гірничого 

університету 

(м. Дніпропетровськ)

Всеволод Петрович
ФРАНЧУК

д-р екон. наук, проф.

Московського державного 

університету — Вищої школи 

економіки (м. Москва, Росія)

Рустам Махмутович 
Нурєєв
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Баранов Юрій Іванович,
Вип. ДПІ 1960 р., гірничий інженер. 

Герой України (2001), звання присвоєно за визначні осо-

бисті заслуги перед українською державою у розвитку ву-

гільної промисловості.

Бєлобров Юрій Миколайович
Вип. ДПІ 1965 р., інженер-механік. 

Герой України (2004), звання присвоєно за визначні осо-

бисті заслуги перед українською державою у розвитку ві-

тчизняного машинобудування, самовіддану працю, висо-

кий професіоналізм.

Грядущий Борис Абрамович
Вип. ДІІ 1956 р., гірничий інженер-електромеханік. 

Герой України (2008 р.), звання присвоєно за значний осо-

бистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу дер-

жави, багаторічну самовіддану шахтарську працю.

Звягільський Юхим Леонідович
Вип. ДІІ 1956 р., гірничий інженер. Д-р техн. наук. 

Герой України (2003). Герой Соціалістичної Праці (1986). 

Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України 

(2002). Заслужений шахтар України (1979). Народний де-

путат України.

Риженков Олександр Миколайович
Вип. ДПІ 1972 р., спеціальність «Металургія чорних мета-

лів», інженер-металург. 

Герой України (2010), звання присвоєно за визначний 

особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу 

України, виробництво конкурентоспроможної металур-

гійної продукції, впровадження високоефективних форм 

господарювання, багаторічну самовіддану працю.

Солов’яненко Анатолій Борисович
Вип. ДІІ 1954 р.

Герой України (2008), Народний артист СРСР та України, 

лауреат Державних премій СРСР та України. Звання при-

своєно за значний особистий внесок у розвиток україн-

ської культури і мистецтва, значні творчі досягнення.

Сургай Микола Сафонович
Вип. ДІІ 1959 р., гірничий інженер. 

Герой України (2003), звання присвоєно за визначні осо-

бисті заслуги перед українською державою у розвитку 

вугільної промисловості, багаторічну плідну наукову і 

суспільно-політичну діяльність.

Тулуб Сергій Борисович
Вип. ДПІ 1976 р., спеціальність «Організація гірничої про-

мисловості», гірничий інженер-економіст. 

Герой України (2004), звання присвоєно за визначні осо-

бисті заслуги перед українською державою у розвитку 

атомної енергетики, багаторічну самовіддану працю.

Герої України
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гарбниками, захищаючи м. Ростов-на-Дону. Воював 

командиром батареї на Воронезькому, Центральному, 

Першому Українському фронтах у званні ст. лейтенанта. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1945 р. 

ст. лейтенанту М. М. Турчину присвоєно звання Героя Ра-

дянського Союзу.

Філіпських Євген Федорович
(28.06.1914–10.06.1953)
Закінчив 4 курси ДІІ. У 1939 р. мобілізований до лав 

Червоної армії. Учасник ВОВ з червня 1941 р. Брав 

участь у боях під білоруським містом Ліда. Опинився в 

оточенні, вдався до партизанських дій. Був командиром 

партизанської групи, загону, бригади. Указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 15 серпня 1944 р. за зразко-

ве виконання бойових завдань у тилу ворога й особливі 

заслуги в розвитку партизанського руху в Білорусі пол-

ковнику Є. Ф. Філіпських присвоєно звання Героя Ра-

дянського Союзу.

Черкашнєв Іван Трохимович
(25.09.1911–24.02.1954)
Вип. ДІІ 1935 р., гірничий інженер-шахтобудівник. Учас-

ник ВОВ з жовтня 1941 р. Командир 2-ї батареї 275-го 

гвардійського винищувально-протитанкового артиле-

рійського полку 4-ї гвардійської Речицько-Радомської 

винищувально-протитанкової артилерійської бригади 

69-ї армії 1-го Білоруського фронту, гвардії капітан. За 

мужність і героїзм, проявлені у боях при переправі через 

Віслу, гвардії капітан І. Т. Черкашнєв був удостоєний зван-

ня Героя Радянського Союзу.

Хрущов Микита Сергійович
(17.04.1894–11.09.1971)
Вчився в Донецькому гірничому технікумі з 1922 по 1925 

роки. Перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів 

СРСР. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 квітня 

1964 р. за виняткові заслуги в боротьбі з гітлерівськими за-

гарбниками в період ВОВ, у зв’язку з 70-річчям з дня на-

родження М. С. Хрущову присвоєно звання Героя Радян-

ського Союзу.

Александров Микита Олексійович
(28.07.1905–31.12.1971)
Вип. ДІІ 1940 р., гірничий інженер. Учасник ВОВ з 1942 р. 

Гвардії ст. лейтенант 239-го гвардійського стрілецького полку 

76-ї гвардійської стрілецької дивізії 61-ї армії Центрального 

фронту. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 січня 

1944 р. за мужність і героїзм, проявлені при форсуванні Дні-

пра, М. О. Александрову присвоєно звання Героя Радянського 

Союзу із врученням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка».

Бойко Микола Павлович
(05.05.1911–29.03.1995)
Працював доцентом кафедри наукового комунізму ДПІ. 

Учасник ВОВ з 1941 р. Командир 8-ї батареї 34-го гвардій-

ського артилерійського полку 6-ї гвардійської Червонопра-

порної стрілецької дивізії 13-ї армії Центрального фронту, 

гвардії ст. лейтенант. За мужність, стійкість і відвагу, прояв-

лені в боях проти німецько-фашистських загарбників при 

форсуванні Дніпра, утриманні і розширенні плацдармів, 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 жовтня 1943 р. 

М. П. Бойко присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Коновалов Володимир Костянтинович
(05.12.1911–29.11.1967)
У 1932 р., після закінчення робітфаку Донецького індустрі-

ального інституту, вступив до Військово-морського училища 

ім. М. В. Фрунзе. У 1940 р. закінчив Вищі спеціальні курси 

командного складу Червонопрапорного навчального загону 

підводного плавання. У роки війни — командир гвардійського 

підводного човна Л-3 бригади підводних човнів Червонопра-

порного Балтійського флоту, гвардії капітан 3-го рангу. Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1945 р. за зразкове 

виконання бойових завдань командування, особисту муж-

ність і героїзм, проявлені у боях з німецько-фашистськими 

загарбниками, гвардії капітану 3-го рангу В. К. Коновалову 

присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Турчин Микола Миколайович
Народився у 1922 р. 

Вип. ДІІ 1952 р., гірничий інженер. Будучи курсантом 

Ростовського артилерійського училища, у вересні 1941 р. 

на Південному фронті вступив у бій з гітлерівськими за-

Герої Радянського Союзу
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Антипов Владислав Андрійович,
вип. ДІІ 1954 р. — Герой Соціалістичної Праці (1971).

Арутюнов Сергій Гевондович,
вип. ДІІ 1949 р. — Герой Соціалістичної Праці (1966).

Архангельський Михайло Сергійович,
вип. ДГІ 1928 р. — Герой Соціалістичної Праці (1948).

Асютченко Анатолій Олександрович,
вип. ДПІ 1982 р. — Герой Соціалістичної Праці (1980).

Афонін Михайло Якович,
вип. ДІІ 1935 р. — Герой Соціалістичної Праці (1985).

Баранов Юрій Іванович,
вип. ДПІ 1960 р. — Герой Соціалістичної Праці (1981).

Бубнов Анатолій Якович,
вип. ДІІ 1928 р. — Герой Соціалістичної Праці (1966).

Воробйов Дмитро Дмитрович,
вип. ДІІ 1935 р. — Герой Соціалістичної Праці (1971).

Горлов Микола Григорович,
вип. ДІІ 1935 р. — Герой Соціалістичної Праці (1957).

Заблодський Григорій Петрович,
вип. ДГІ 1928 р. — Герой Соціалістичної Праці (1948).

Засядько Олександр Федорович,
вип. ДГІ 1935 р. — Герой Соціалістичної Праці (1957).

Звягільський Юхим Леонідович,
вип. ДІІ 1956 р. — Герой Соціалістичної Праці (1986).

Куликов В’ячеслав Онуфрійович,
вип. ДІІ 1938 р. — Герой Соціалістичної Праці (1958).

Логвиненко Михайло Ілліч,
вип. ДІІ 1934 р. — Герой Соціалістичної Праці (1948).

Ляшко Олександр Павлович,
вип. ДІІ 1947 р. — Герой Соціалістичної Праці (1985).

Малтабор Петро Іванович,
вип. ДГІ 1932 р. — Герой Соціалістичної Праці (1957).

Морозов Михайло Іванович,
вип. ДІІ 1940 р. — Герой Соціалістичної Праці (1966).

Никитенко Віктор Васильович,
вип. ДПІ 1973 р. — Герой Соціалістичної Праці (1973).

Обухов Дмитро Іванович,
вип. ДГІ 1932 р. — Герой Соціалістичної Праці (1948).

Пшеничний Олександр Олександрович,
вип. ДІІ 1953 р. — Герой Соціалістичної Праці (1957).

Розенко Петро Якимович,
вип. ДГІ 1935 р. — Герой Соціалістичної Праці (1977).

Соснов Георгій Якимович,
вип. ДГІ 1934 р. — Герой Соціалістичної Праці (1948).

Срєбний Михайло Андрійович,
вип. ДІІ 1955 р. — Герой Соціалістичної Праці (1971).

Стеблянко Василь Григорович,
вип. ДІІ 1937 р. — Герой Соціалістичної Праці (1966).

Стрельченко Іван Іванович,
вип. ДПІ 1974 р. — двічі Герой Соціалістичної Праці (1966, 

1978).

Тарадайко Всеволод Семенович,
вип. ДІІ 1950 р. — Герой Соціалістичної Праці (1971).

Герої Соціалістичної Праці
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Ткаченко Іван Андрійович,
вип. ДІІ 1935 р. — Герой Соціалістичної Праці (1957).

Чабан Федір Гнатович,
вип. ДПІ 1979 р. — Герой Соціалістичної Праці (1971).

Штих Олександр Петрович,
вип. ДІІ 1954 р. — Герой Соціалістичної Праці (1964).

Хрущов Микита Сергійович,
вип. ДГТ 1925 р. — тричі Герой Соціалістичної Праці (1957, 

1961, 1964).

Агроскін  Анатолій Абрамович (1908–1993)
Інженер-коксохімік. Д-р техн. наук, проф. Лауреат Дер-

жавної премії СРСР. Науковий напрямок — створення на-

укових засад нагрівання коксових печей і рух в них газів. 

Автор підручника «Сучасні коксові печі та теплотехніка їх 

опалювання».

Александров Сергій Миколайович
Гірничий інженер. Д-р техн. наук, проф. Лауреат Ленін-

ської премії СРСР. Науковий напрямок – боротьба з пило-

утворенням і раптовими викидами вугілля і газу у вугіль-

них шахтах.

Альшиц Яків Ісакович (1906–1982)
Гірничий інженер-електромеханік. Д-р техн. наук, проф. 

Лауреат Державної премії СРСР. Засновник наукової шко-

ли – «Теорія робочих процесів гірничих машин і методи 

підвищення їх технічного рівня». Автор навчального  по-

сібника «Гірничі машини».

Амоша Олександр Іванович
Гірничий інженер. Д-р екон. наук, проф., акад. НАН 

України. Заслужений діяч науки і техніки України. Лау-

реат Державної премії України, трьох премій НАН Укра-

їни: ім. Шліхтера, ім. Туган-Барановського, ім. Птуха. 

Науковий напрямок — економічні і соціальні проблеми 

промислового виробництва (державний, галузевий, регі-

ональний рівні).

Башков Євген Олександрович
Інженер-електрик. Д-р техн. наук, проф. Лауреат Держав-

ної премії України. Науковий напрямок — розвиток теорії 

побудови систем синтезу і обробки зображень. Автор ори-

гінального підручника «Апаратне і програмне забезпечен-

ня зарубіжних ЕОМ».

Бойко Микола Григорович
Гірничий інженер-механік, математик. Д-р техн. наук, 

проф. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат 

Державної премії України. Засновник наукового напря-

му — «Розвиток теорії робочих процесів очисних комбай-

нів, ефективне завантаження і поліпшення сортності вугіл-

ля». Автор 2-х проданих ліцензій (Німеччина) на комбайни 

«Мініпласт» і «К-80». Співавтор підручника «Проектування 

і конструювання гірничих машин і комплексів».

Брижанєв Анатолій Михайлович (1938–1997)
Інженер-геолог. Д-р геол.-мін. наук, проф. Лауреат Дер-

жавної премії України, премії ім. Скочинського Мінвугле-

прому СРСР, премії Мінгеології СРСР. Засновник науко-

вого напряму — «Проблеми шахтної геології і газоносності 

вугілля Донецького басейну». Автор підручника «Геологія 

і розвідка вугільних родовищ».

Веретельник  Святослав  Петрович
Інженер-механік коксохімічного виробництва. Канд. 

техн. наук, доц. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР. На-

уковий напрямок – розвиток прикладної механіки дис-

персних середовищ і розробка засобів  ущільнення та бри-

кетування сипучих матеріалів. 

Гейєр Віктор Георгійович (1903–1990)
Гірничий інженер-електромеханік. Д-р техн. наук, проф. 

Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Лауреат Державної 

премії СРСР. Засновник наукової школи «Автоматизація 

шахтних вентиляторних і водовідливних установок, роз-

виток теорії і методів розрахунку ерліфтних установок». 

Автор проданої ліцензії (США, Японія) «Гідравлічний ви-

добуток вугілля», що включає ерліфтний гідропідйом ву-

гілля. Автор 3-х підручників, серед яких широковідомий в 

СРСР і в перекладі в зарубіжних країнах «Рудникові вен-

тиляторні й водовідливні установки».

Лауреати Державних премій 
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Герасименко Георгій Іванович (1919–1968)
Гірничий інженер-маркшейдер. Канд. техн. наук, доц. 

Лауреат Державної премії УРСР. Науковий напрямок — 

геометризація родовищ корисних копалин. Співавтор 

широко відомого в СРСР і зарубіжних країнах підручника 

«Маркшейдерська справа».

Горбатов Павло Анатолійович
Гірничий інженер-механік. Д-р техн. наук, проф. Ла-

уреат Державної премії УРСР. Науковий напрямок — 

функціонування і методи проектування гірничих 

машин як складних динаміко-енергетичних і меха-

тронних систем. Співавтор підручника «Проектування 

і конструювання гірничих машин і комплексів» і 3 на-

вчальних посібників.

Губайдулін В’ячеслав Фуатович (1951–2010)
Інженер-металург прокатного виробництва. Канд. техн. 

наук, ст. наук. співроб. Заслужений винахідник України. 

Лауреат Державної премії України. Науковий напрямок — 

нетрадиційна технологія багатоструменевого плющення-

розділення сортових профілів. Автор двох проданих лі-

цензій (Куба, Німеччина) «Технологія багатоструменевого 

плющення-розділення сортових профілів».

Гуляєв Володимир Георгійович
Гірничий інженер-механік. Д-р техн. наук, проф. Заслуже-

ний діяч науки і техніки України. Лауреат Державної пре-

мії УРСР. Засновник наукового напряму «Динаміка і спо-

соби управління робочими процесами гірничих машин, 

підвищення рівня їх надійності і продуктивності». Автор 

підручника «Проектування і конструювання гірничих ма-

шин і комплексів».

Дмитрієва Ольга Анатоліївна
Інженер-математик. Канд. техн. наук, доц. Лауреат Дер-

жавної премії України. Науковий напрямок — моделюван-

ня складних динамічних систем із зосередженими параме-

трами. Автор підручника і навчального посібника.

Долженков Федір Єгорович (1928–2009)
Інженер-металург прокатного виробництва. Д-р техн. наук, 

проф. Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Лауреат Дер-

жавної премії СРСР, премії Ради Міністрів СРСР. Науко-

вий напрямок — теорія і практика прокатки великих злит-

ків, підвищення якості і освоєння нових профілів прокату, 

створення мало- і безвідходних процесів у металургії.

Дюдкін Дмитро Олександрович
Інженер-металург. Д-р техн. наук, проф. Заслужений діяч 

науки і техніки України. Лауреат Державної премії Укра-

їни. Науковий напрямок — безперервний розлив сталі і 

використання порошкового дроту для обробки металур-

гійних розплавів чавуну і сталі. Автор наукового відкриття 

«Явище збудження електроструму в провіднику, що руха-

ється в електростатичному полі».

Зборщик Михайло Павлович
Гірничий інженер-технолог. Д-р техн. наук, проф., акад. 

Інженерної академії СРСР. Заслужений працівник ви-

щої школи УРСР. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР, 

Державної премії України. Засновник наукової школи в 

галузі геомеханіки «Охорона в регіональних зонах роз-

вантаження гірничих виробок глибоких вугільних шахт». 

Автор двох наукових відкриттів і нової біогеохімічної 

тео рії самозагорання вугілля і вуглисто-глинистих порід. 

Автор тритомного навчального посібника «Геомеханіка 

підземної розробки вугільних пластів», у перекладі вида-

ного в Китаї.

Івачов Леонтій Михайлович
Геолог. Канд. техн. наук, проф. Лауреат Державної премії 

СРСР. Науковий напрямок — розвиток технологій буріння 

свердловин. Автор першого в СРСР навчального посібни-

ка « Промивочні рідини та тампонажні суміші».

Кляшторний  Матвій Ілліч (1905–1967)
Інженер-хімік. Д-р техн. наук, проф. Лауреат Державної 

премії СРСР. Науковий напрямок — розробка технологій 

виробництва та використання засобів регенерації повітря 

у замкнених просторах.

Козловський Геннадій Гнатович
Гірничий інженер-маркшейдер. Канд. техн. наук, доц. 

Лауреат Державної премії УРСР. Науковий напрямок — 

дослідження геометрії і динаміки підйомних установок 

вертикальних стволів шахт і рудників. Співавтор широко-

відомого в СРСР і зарубіжних країнах підручника «Марк-

шейдерська справа».

Коновалов Юрій В’ячеславович
Інженер-металург прокатного виробництва. Д-р техн. 

наук, проф. Заслужений діяч науки і техніки України. Ла-

уреат премії Ради Міністрів СРСР. Науковий напрямок — 

технологічні основи автоматизації листових станів гарячої 

прокатки. Автор двотомника «Довідник прокатника», що 

широко використовується в галузі і при підготовці інже-

нерних кадрів.

Левіт Віктор Володимирович
Гірничий інженер. Д-р техн. наук, проф. Лауреат Дер-

жавної премії України. Науковий напрямок — геомеха-
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ніка здвигів та тиску гірничих порід при спорудженні 

вертикальних стволів вугільних шахт і рудників. Автор 

наукового відкриття, двох підручників і двох навчальних  

посібників.

Малєєв Георгій Васильович (1924–1994)
Гірничий інженер-механік. Канд. техн. наук, проф. Заслу-

жений працівник вищої школи УРСР. Лауреат Державної 

премії УРСР. Науковий напрямок — розвиток теорії ро-

бочих процесів гірничих машин і методів підвищення їх 

технічного рівня. Автор підручника «Проектування і кон-

струювання гірничих машин і комплексів».

Мачикін Віктор Іванович (1941–1985)
Інженер-механік металургійного виробництва. Д-р техн. 

наук, проф. Лауреат Державної премії СРСР. Засновник 

наукового напряму: «Розвиток теоретичних засад і роз-

робка технологій і устаткування позапічної обробки 

металургійних розплавів». Автор проданої ліцензії (Ав-

стрія): «Технологія вдування пиловугільного палива у до-

менні печі».

Межаков Василь Опанасович (1923–1998)
Гірничий інженер-механік. Канд. техн. наук, доц. Лауреат 

Державної премії УРСР. Науковий напрямок — розробка 

високонапірного гідроприводу для підвищення техніч-

ного рівня очисних комбайнів і вдосконалення зубчастих 

передач. Співавтор підручника «Проектування і констру-

ювання гірничих машин і комплексів».

Мінаєв Олександр Анатолійович
Інженер-металург прокатного виробництва. Д-р техн. 

наук, проф., член-кор. НАН України. Заслужений діяч 

науки і техніки України. Лауреат Державної премії 

України. Засновник наукового напряму — контрольова-

на прокатка сортового металу». Автор 2-х підручників, 

один із них «Контрольована прокатка сортового мета-

лу».

Мирний В’ячеслав Васильович
Гірничий інженер-маркшейдер. Канд. техн. наук, доц. 

Лауреат Державної премії УРСР. Науковий напрямок — 

нові маркшейдерські технології кар’єрів і геометризація 

родовищ корисних копалин. Співавтор широковідомого в 

СРСР і зарубіжних країнах підручника «Маркшейдерська 

справа».

Морєв Олександр Михайлович
Гірничий інженер. Д-р техн. наук, проф. Лауреат премії 

Ради Міністрів СРСР. Науковий напрямок — розвиток на-

укових засад підземної дегазації вугільних пластів.

Музикантов Володимир Костянтинович
Гірничий інженер-маркшейдер. Канд. техн. наук, доц. 

Лауреат Державної премії УРСР. Науковий напрямок — 

нові технології створення і зрівнювання підземних марк-

шейдерських опорних мереж. Співавтор широковідомого 

в СРСР і зарубіжних країнах підручника «Маркшейдер-

ська справа».

Назимко Віктор Вікторович
Гірничий інженер-технолог. Д-р техн. наук, проф. Лауре-

ат Державної премії України. Науковий напрямок — гео-

механічні основи охорони гірничих виробок вугільних 

шахт. Автор наукового відкриття «Властивість вугленос-

них порід при руйнуванні проявляти додаткову десорбцію 

зв’язаних молекул метану».

Ніколін Віктор Гнатович
Гірничий інженер-технолог. Д-р техн. наук, проф. Лау-

реат Державної премії України, премії ім. Скочинського 

Мінвуглепрому СРСР. Науковий напрямок — безпечна 

розробка викидонебезпечних вугільних пластів. Автор на-

укового відкриття «Закономірність зародження інкубацій-

ного процесу самозагоряння вугілля». Автор 2-х навчаль-

них посібників.

Нікольський Серафим Іванович (1913–1990)
Гірничий інженер-маркшейдер. Канд. техн. наук, доц. 

Лауреат Державної премії УРСР. Науковий напрямок — 

геомеханіка зсувань гірничого масиву і земної поверхні 

при підземній розробці корисних копалин. Співавтор 

широковідомого в СРСР і зарубіжних країнах підручника 

«Маркшейдерська справа».

Оглоблін Дмитро Миколайович (1905–1968)
Гірничий інженер-маркшейдер. Д-р техн. наук, проф. 

Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Лауреат Держав-

ної премії УРСР. Засновник наукової школи «Стереоме-

тричні методи маркшейдерських зйомок і моделювання 

зсувань товщі порід при підземній розробці вугільних 

пластів». Автор широковідомих в СРСР і зарубіжних 

країнах підручників «Маркшейдерська справа» (3 ви-

дання) і «Курс маркшейдерської справи для гірників» (4 

видання).

Пак Вітольд Вітольдович (1935–2002)
Гірничий інженер-механік. Д-р техн. наук, проф. Заслу-

жений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної 

премії СРСР. Науковий напрямок — створення методи-

ки розрахунку аеродинаміки відцентрових машин. Автор 

проданої ліцензії (Росія) «Вхідний патрубок вентилятора». 
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Автор першого в Україні підручника «Вища математика» 

для студентів вищих технічних навчальних закладів.

Панов Борис Семенович
Геолог. Д-р геол.-мін. наук, проф. Заслужений діяч на-

уки і техніки України. Лауреат Державної премії УРСР. 

Засновник наукової школи «Мінералогія зон тектоно-

магматичної активізації земної кори і прогнозна оцінка 

їх на корисні копалини». Автор 2-х підручників і 2-х на-

вчальних посібників.

Папазов Михайло Герасимович
Гірничий інженер-маркшейдер. Канд. техн. наук, доц. 

Лауреат Державної премії УРСР. Науковий напрямок — 

розвиток теорії погрішностей і порівняльних обчислень, 

оцінка точності маркшейдерсько-геодезичних обчислень. 

Співавтор широковідомого в СРСР і зарубіжних країнах 

підручника «Маркшейдерська справа».

Парфенюк Олександр Сергійович
Інженер-механік хімічного виробництва. Д-р техн. наук, 

професор. Заслужений винахідник України. Лауреат пре-

мії Ради Міністрів СРСР. Науковий напрямок — підви-

щення надійності  та ефективності машин і агрегатів для 

переробки  вуглецевих  матеріалів  та  відходів.

Пілюшенко Віталій Лаврентійович
Інженер-металург, металознавець. Д-р техн. наук, проф, 

член-кор. НАН України. Заслужений діяч науки і техні-

ки України. Лауреат Державної премії СРСР, Державної 

премії України. Науковий напрямок — розвиток науко-

вих основ і методів управління мікроструктурою сталі при 

мікролегуванні. Автор двох наукових відкриттів «Законо-

мірності твердіння металевих розплавів при накладенні 

зовнішніх дій».

Смірнов Олексій Миколайович
Інженер-механік металургійного виробництва. Д-р техн. 

наук, проф. Заслужений діяч науки і техніки України. 

Лауреат Державної премії України. Засновник наукового 

напряму «Розвиток теорії металевих рідко-твердих сис-

тем і вдосконалення способів підвищення якості метало-

продукції». Автор двох наукових відкриттів.

Солов’яненко Анатолій Борисович (1932–1999)
Інженер-механік. Видатний український оперний співак. 

Народний артист СРСР. Народний артист УРСР. Герой 

України. Лауреат Ленінської премії СРСР, Державної пре-

мії України ім. Т. Г. Шевченка.

Спусканюк  Віктор Захарович
Інженер-механік.  Д-р техн. наук, проф. Лауреат премії 

Ради Міністрів СРСР. Науковий напрямок – фізика і ме-

ханіка процесів пластичної деформації матеріалів, фізич-

не матеріалознавство.

Стоєв Ілля Степанович (1916–1997)
Гірничий інженер-шахтобудівник. Канд. техн. наук, доц. 

Лауреат Державної премії СРСР.  Науковий напрямок – 

споруда вертикальних шахтних стволів.

Травник Сергій Францевич (1921–1999)
Гірничий інженер-маркшейдер. Канд. техн. наук, доц. 

Лауреат Державної премії України. Науковий напрямок — 

створення підземних маркшейдерських опорних мереж 

шахт і рудників. Співавтор широковідомого в СРСР і за-

рубіжних країнах підручника «Маркшейдерська справа».

Троянський Олександр Анатолійович
Інженер-металург. Д-р техн. наук, проф. Заслужений пра-

цівник освіти України. Лауреат Державної премії України. 

Науковий напрямок — розвиток наукових основ і техно-

логій управління якістю електродугової і електрошлакової 

виплавки металу. Автор 2-х навчальних посібників.

Фельдман Лев Петрович
Механік. Д-р техн. наук, проф. Лауреат Державної премії 

України. Засновник наукової школи «Математичне моде-

лювання і чисельні методи розв’язання задач на обчислю-

вальних системах». Автор підручника «Чисельні методи в 

інформатиці» і 3-х навчальних посібників.

Шахтарь Павло Савелійович (1927–2006)
Гірничий інженер-електромеханік. Д-р техн. наук, проф. 

Лауреат премії Ради  Міністрів СРСР. Науковий напря-

мок — модернізація шахтних електровозів і створення ви-

сокопродуктивних  секційних поїздів.

Шульгін Григорій Митрофанович (1946–2000)
Інженер-металург прокатного виробництва. Д-р техн. наук, 

проф. Лауреат Державної премії України. Засновник на-

укового напряму «Розробка нової технології багаторівчако-

вої прокатки — розділення сортових профілів». Автор двох 

проданих ліцензій (Куба, Німеччина) «Технологія багато-

рівчакової прокатки — розділення сортових профілів».

ЯРОШЕВСЬКИЙ Станіслав Львович
Д-р техн. наук, проф. Лауреат Державної премії СРСР. 

Науковий напрямок —  використання додаткових видів 

палива та комбінованого дуття у доменній плавці.  Ав-

тор проданої ліцензії (Австрія): «Технологія вдування 

кам’яновугільного палива у доменні печі».
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Агаркова Римма Миколаївна
Хімік. Заслужений працівник освіти України. Організатор 

виробничої практики і цільової підготовки студентів.

Груба Володимир Іванович (1930–2001)
Гірничий інженер-електрик. Д-р техн. наук, проф. Заслу-

жений працівник вищої школи УРСР. Засновник науко-

вого напряму «Технології, способи автоматизації і сис-

теми управління при гідравлічному видобутку вугілля». 

Автор проданої ліцензії (США, Японія) «Гідравлічний 

видобуток вугілля», що включає ерліфтний гідропідйом 

вугілля. Автор підручника «Монтаж і експлуатація елек-

троустановок».

Євдокимов Федір Іванович
Гірничий інженер-педагог. Д-р техн. наук, проф. Заслу-

жений працівник освіти України. Науковий напрямок — 

розробка методів оцінки ефективності інвестицій. Автор 6 

навчальних посібників, серед них вперше видана «Еконо-

міка промислових підприємств».

Зборщик Михайло Павлович
Гірничий інженер-технолог. Д-р техн. наук, проф, акад. 

Інженерної академії СРСР. Заслужений працівник ви-

щої школи УРСР. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР, 

Державної премії України. Засновник наукової школи в 

галузі геомеханіки «Охорона в регіональних зонах роз-

вантаження гірничих виробів глибоких вугільних шахт». 

Автор 2-х наукових відкриттів і нової біогеохімічної те-

орії самозагорання вугілля і вуглисто-глинистих порід. 

Автор тритомного навчального посібника «Геомеханіка 

підземної розробки вугільних пластів», у перекладі вида-

ного в Китаї.

Калашніков Віктор Іванович
Інженер-електромеханік. Канд. техн. наук, доц. Заслу-

жений працівник освіти України. Науковий напрямок — 

оптимізація систем управління відновлюваними джерела-

ми енергії. Автор 4-х навчальних посібників.

Костенко Володимир Іванович
Інженер-електрик. Канд. техн. наук, доц. Заслужений 

працівник освіти України. Почесний енергетик України. 

Науковий напрямок — динамічні режими і підвищення 

надійності роботи електродвигунів у системах власних по-

треб електростанцій. Автор підручника «Теоретичні осно-

ви електротехніки» і навчальних посібників.

Лісняк Людмила Олексіївна
Інженер-механік. Заслужений працівник освіти України. 

Вид діяльності — регулювання навчального процесу.

Малєєв Георгій Васильович (1924–1994)
Гірничий інженер-механік. Канд. техн. наук, проф. За-

служений працівник вищої школи УРСР. Лауреат Дер-

жавної премії УРСР. Науковий напрямок — розвиток 

теорії робочих процесів гірничих машин і методів підви-

щення їх технічного рівня. Автор підручника «Проекту-

вання і конструювання гірничих машин і комплексів».

Маценко Владлен Миколайович
Гірничий інженер-механік. Канд. техн. наук, проф. За-

служений працівник вищої школи УРСР. Автор 3-х під-

ручників, серед яких тричі перевиданий «Розрахунок і 

конструювання гірничих транспортних машин і комп-

лексів».

Медвєдєв Борис Іванович (1918–2002)
Гірничий інженер-технолог. Д-р техн. наук, проф. Заслу-

жений працівник вищої школи УРСР. Науковий напря-

мок — прогнозування і регулювання теплових умов при 

провітрюванні вугільних шахт. Автор навчального посіб-

ника «Аерологія гірничих підприємств».

Мухопад Микола Денисович
Гірничий інженер-електромеханік. Канд. техн. наук, 

проф. Заслужений працівник вищої школи УРСР. Автор 

першого в СРСР підручника для студентів шахтобудівної 

спеціальності «Транспортні машини» і 2-х навчальних по-

сібників.

Заслужені працівники освіти
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Навка Ілля Павлович
Історик. Канд. іст. наук, доцент. Науковий напрямок – 

науково-методичне обґрунтування  інтеграції вітчизняної 

вищої освіти у європейський та світовий простір. 

Найдиш Олександр Михайлович (1900–1990)
Гірничий інженер-технолог. Д-р техн. наук, проф. Заслу-

жений працівник вищої школи УРСР. Науковий напря-

мок — розвиток засобів і технологій розробки вугільних 

пластів. Автор 2-х підручників: «Технологія підземної роз-

робки пластових родовищ» і «Технологія і комплексна ме-

ханізація виробничих процесів в очисних забоях».

Пономаренко Григорій Якович (1922–2009)
Історик. Д-р іст. наук, проф. Відмінник вищої школи 

СРСР. Відмінник вищої освіти України. Заслужений пра-

цівник вищої школи України. Здійснив значний внесок у 

розвиток вищої освіти в Донбасі.

Святний Володимир Андрійович
Д-р техн. наук, проф. Заслужений працівник освіти України. 

Науковий напрямок – комп’ютерне паралельне моделюван-

ня складних динамічних систем, модельна підтримка авто-

матизованих систем управління. Засновник міжнародної на-

укової школи «Розподілені паралельні моделюючі системи».

Скидан Іван Андрійович
Гірничий інженер-шахтобудівник. Д-р техн. наук, проф. 

Заслужений працівник освіти України. Засновник науко-

вого напряму — математичне і комп’ютерне моделювання 

нестандартних поверхонь складної форми. Автор підруч-

ника «Інженерна і комп’ютерна графіка».

Стефаненко Павло Вікторович
Інженер-радіотехнік. Д-р пед. наук, проф. Заслужений 

працівник освіти України. Науковий напрям — розвиток 

інформаційно-освітніх технологій. Автор оригінального 

навчального посібника «Основи педагогіки вищої школи».

Тарасенко Галина Дем’янівна
Економіст, фахівец з політекономії. Д-р екон. наук, проф. 

Заслужений працівник освіти України. Засновник україн-

ської наукової школи «Проблеми життєвого рівня народу 

і соціальної сфери». Автор навчального посібника «Полі-

тична економія».

Тимошенко Григорій Маркович (1928–1994)
Гірничий інженер-електромеханік. Д-р техн. наук, проф. 

Заслужений працівник вищої школи УРСР. Науковий на-

прямок — розвиток теорії і створення гідроімпульсних і 

гідроударних машин для руйнування гірничих порід. Ав-

тор підручника «Шахтні вентилятори і водовідливні уста-

новки»

Троянський Олександр Анатолійович
Інженер-металург. Д-р техн. наук, проф. Заслужений пра-

цівник освіти України. Лауреат Державної премії України. 

Науковий напрямок — розвиток наукових основ і техно-

логій управління якістю електродугової і електрошлакової 

виплавки металу. Автор 2-х навчальних посібників.

Чальцев Михайло Миколайович
Гірничий інженер.  Канд. техн. наук, проф. Заслужений 

працівник освіти України.  Науковий напрямок – механі-

ка сипучих середовищ і пневматичний транспорт дрібно-

фракційних  сипучих матеріалів.

Чебаненко Костянтин Іванович (1924–2009)
Гірничий інженер-механік. Канд. техн. наук, проф. Заслу-

жений працівник освіти України. Науковий напрямок — 

вдосконалення технологій монтажу і наладки електро-

механічного устаткування вугільних шахт. Спів автор 2-х 

навчальних посібників.

Шевченко Феофан Леонтійович
Інженер-будівельник. Д-р техн. наук, проф. Заслуже-

ний працівник освіти України. Засновник наукового на-

прямку в галузі математичного моделювання напружено-

деформованого стану «Динаміка процесів в об’єктах 

устаткування важкої промисловості як у системах з розпо-

діленими параметрами». Автор 15 навчальних посібників, 

серед них оригінальний тритомник «Механіка пружних 

систем, що деформуються».

Штокман Ілля Григорович (1920–1991)
Інженер-механік. Д-р техн. наук, проф. Заслужений пра-

цівник вищої школи УРСР. Засновник наукової школи 

«Динаміка і міцність ланцюгових і пластинчастих шахтних 

конвеєрів і магнітних транспортних установок». Автор 3-х 

підручників, серед них «Розрахунок і конструювання гір-

ничих транспортних машин і комплексів» (3 видання).
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Амоша Олександр Іванович
Гірничий інженер. Д-р екон. наук, проф., акад. НАН 

України. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауре-

ат Державної премії України, трьох премій НАН України: 

ім. Шліхтера, ім. Туган-Барановського, ім. Птуха. Науковий 

напрям — економічні і соціальні проблеми промислового 

виробництва (державний, галузевий, регіональний рівні).

Бєлов Василь Іванович (1879–1963)
Гірничий інженер. Д-р техн. наук, проф. Заслужений діяч 

науки і техніки УРСР. Науковий напрямок — провітрю-

вання і регулювання теплових режимів вугільних шахт, 

підземна газифікація вугілля. Автор 4-х підручників.

Борнацький Іван Іванович (1912–1999)
Інженер-металург. Д-р техн. наук, проф. Заслужений діяч нау-

ки і техніки УРСР. Науковий напрямок — десульфація металу 

і фізико-хімічні основи сталеплавильного виробництва. Ав-

тор навчального посібника «Теорія металургійних процесів».

Бойко Микола Григорович
Гірничий інженер-механік, математик. Д-р техн. наук, 

проф. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат 

Державної премії України. Засновник наукового напря-

му  «Розвиток теорії робочих процесів очисних комбайнів, 

ефективне вантаження і поліпшення сортності вугілля». 

Автор 2-х проданих ліцензій (Німеччина) на комбайни 

«Мініпласт» і «К-80». Співавтор підручника «Проектуван-

ня і конструювання гірничих машин і комплексів».

Гейєр Віктор Георгійович (1903–1990)
Гірничий інженер-електромеханік. Д-р техн. наук, проф. 

Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Лауреат Державної 

премії СРСР. Засновник наукової школи «Автоматизація 

шахтних вентиляторних і водовідливних установок, роз-

виток теорії і методів розрахунку ерліфтних установок». 

Автор проданої ліцензії (США, Японія) «Гідравлічний ви-

добуток вугілля, що включає ерліфтний гідропідйом вугіл-

ля». Автор 3-х підручників, серед яких широковідомий в 

СРСР і в перекладі в зарубіжних країнах «Рудникові вен-

тилятори й водовідливні установки».

Гуляєв Володимир Георгійович
Гірничий інженер-механік. Д-р техн. наук, проф. Заслуже-

ний діяч науки і техніки України. Лауреат Державної пре-

мії УРСР. Засновник наукового напряму «Динаміка і спо-

соби управління робочими процесами гірничих машин, 

підвищення рівня їх надійності і продуктивності». Автор 

підручника «Проектування і конструювання гірничих ма-

шин і комплексів».

Долженков Федір Єгорович (1928–2009)
Інженер-металург прокатного виробництва. Д-р техн. 

наук, проф. Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Ла-

уреат Державної премії СРСР, премії Ради Міністрів 

СРСР. Науковий напрямок — теорія і практика прокат-

ки великих злитків, підвищення якості і освоєння нових 

профілів прокату, створення мало- і безвідходних проце-

сів у металургії.

Дюдкін Дмитро Олександрович
Інженер-металург. Д-р техн. наук, проф. Заслужений діяч 

науки і техніки України. Лауреат Державної премії Укра-

їни. Науковий напрямок — безперервний розлив сталі та 

використання дроту для обробки металургійних розпла-

вів чавуну і сталі. Автор наукового відкриття «Явище збу-

дження електроструму в провіднику, що рухається в елек-

тростатичному полі».

Зорі Анатолій Анатолійович
Інженер-електрик. Д-р техн. наук, проф. Заслужений діяч 

науки і техніки України. Науковий напрямок — розвиток 

теорії і розробка методів і засобів вимірювання геофізич-

них і екологічних параметрів водних середовищ. Автор 15 

підручників і 10 навчальних посібників, серед яких три-

томний підручник «Схемотехніка електронних мереж».

Казанцев Євгеній Іванович
Інженер-металург. Д-р техн. наук, проф. Заслужений діяч 

науки  і техніки УРСР. Науковий напрямок — металургій-

на теплотехніка, конструкції і інтенсифікація роботи про-

мислових печей. Автор двічі виданого в СРСР і перекладе-

ного за кордоном (Англія, Японія) навчального посібника 

«Промислові печі».

Заслужені діячі науки і техніки
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Клименко Валентин Митрофанович (1908–1993)
Інженер-металург прокатного виробництва. Д-р техн. 

наук, проф. Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Засно-

вник наукової школи «Інтенсифікація і підвищення якості 

виробництва прокатної продукції». Автор навчальних по-

сібників.

Коновалов Юрій В’ячеславович
Інженер-металург прокатного виробництва. Д-р техн. 

наук, проф. Заслужений діяч науки і техніки України. Лау-

реат премії Ради Міністрів СРСР. Науковий напрямок — 

технологічні основи автоматизації листових станів гарячої 

прокатки. Автор двотомника «Довідник прокатника», що 

широко використовується в галузі і при підготовці інже-

нерних кадрів.

Логвінов Микола Григорович (1927–2006)
Гірничий інженер-електромеханік. Д-р техн. наук, проф. 

Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Науковий напря-

мок — гідропідйом вугілля з глибоких шахт і конкрецій з 

дна морів і океанів. Автор проданої ліцензії (США, Япо-

нія) «Гідравлічний видобуток вугілля», що включає ерліф-

тний гідропідйом вугілля.

Мінаєв Олександр Анатолійович
Інженер-металург прокатного виробництва. Д-р техн. 

наук, проф., член-кор. НАН України. Заслужений діяч 

науки і техніки України. Лауреат Державної премії Укра-

їни. Засновник наукового напряму «Контрольована про-

катка сортового металу». Автор 2-х підручників, один із 

них — «Контрольована прокатка сортового металу».

Оглоблін Дмитро Миколайович (1905–1968)
Гірничий інженер-маркшейдер. Д-р техн. наук, проф. 

Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Лауреат Держав-

ної премії УРСР. Засновник наукової школи «Стереоме-

тричні методи маркшейдерських зйомок і моделювання 

зсувань товщі порід при підземній розробці вугільних 

пластів». Автор широковідомих у СРСР і зарубіжних 

країнах підручників «Маркшейдерська справа» (3 ви-

дання) і «Курс маркшейдерської справи для гірників» (4 

видання).

Пак Вітольд Вітольдович (1935–2002)
Гірничий інженер-механік. Д-р техн. наук, проф. Заслу-

жений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної 

премії СРСР. Науковий напрямок — створення методи-

ки розрахунку аеродинаміки відцентрових машин. Автор 

проданої ліцензії (Росія) «Вхідний патрубок вентилятора». 

Автор першого в Україні підручника «Вища математика» 

для студентів вищих технічних навчальних закладів.

Панов Борис Семенович
Геолог. Д-р геол.-мін. наук, проф. Заслужений діяч на-

уки і техніки України. Лауреат Державної премії УРСР. 

Засновник наукової школи «Мінералогія зон тектоно-

магматичної активізації земної кори і прогнозна оцінка 

їх на корисні копалини». Автор 2-х підручників і 2-х на-

вчальних посібників.

Первушин Олексій Михайлович (1868–1958)
Інженер-машинобудівник. Проф. Заслужений діяч науки і 

техніки УРСР. Науковий напрямок — вдосконалення кон-

струкцій і модернізація продукції машинобудівних заводів.

Пілюшенко Віталій Лаврентійович
Інженер-металург, металознавець. Д-р техн. наук, проф, 

член-кор. НАН України. Заслужений діяч науки і техні-

ки України. Лауреат Державної премії СРСР, Державної 

премії України. Науковий напрямок — розвиток науко-

вих основ і методів управління мікроструктурою сталі 

при мікролегуванні. Автор двох наукових відкриттів «За-

кономірності твердіння металевих розплавів при накла-

денні зовнішніх дій».

Рождественський Микола Миколайович 

(1878–1951)
Інженер-хімік, технолог. Проф. Заслужений діяч науки і 

техніки УРСР. Автор фундаментальних підручників і на-

вчальних посібників у галузі органічної хімії.

Сапицький Костянтин Федорович (1927–2005)
Гірничий інженер-шахтобудівник. Д-р техн. наук, проф. 

Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Науковий напря-

мок — розвиток основ і вдосконалення технологій без-

людного виймання вугілля на пологих пластах. Автор 2-х 

підручників і 3-х навчальних посібників.

Смірнов Олексій Миколайович
Інженер-механік металургійного виробництва. Д-р техн. 

наук, проф. Заслужений діяч науки і техніки України. 

Лауреат Державної премії України. Засновник наукового 

напрямку «Розвиток теорії металевих рідко-твердих сис-

тем і вдосконалення способів підвищення якості метало-

продукції». Автор двох наукових відкриттів.

Харламов Павло Васильович (1924–2001)
Інженер-механік. Д-р техн. наук, проф., член-кор. АН 

УРСР. Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Лауреат пре-

мії ім. Крилова НАН України. Науковий напрямок — ана-

літична динаміка твердого тіла і систем твердих тіл.
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ХРОНІКА
подій в житті університету

30 травня 1921 р. урочисте відкриття Донецького гірничого технікуму (ДГТ). Для на-

вчального корпусу міська влада виділила будівлю колишнього комерційного училища 

(сьогодні — 2-й навчальний корпус). Студентами стали близько 200 осіб. Створено ла-

бораторії (фізики, хімії і природознавства), бібліотеку. До кінця 1921 р. у ДГТ розпочали 

функціонувати гуртожиток на 100 чоловік, їдальня, лазня, пральна.

Було набрано першу групу студентів гірничо-механічної спеціальності. Всеукраїнський 

Центральний Виконком нагородив ДГТ Червоним Прапором ВУЦВК. З 1922 по 1925 рр. 

у ДГТ навчався майбутній керівник СРСР М. Хрущов. При ДГТ відкрито типографію, в 

якій друкувалися праці вчених, підручники і навчальні посібники. 1 жовтня 1922 р. ви-

йшов перший номер газети ДГТ «Техніка і комунізм», яка започаткувала періодичні ви-

дання університету. При ДГТ створено дитячий будинок, у якому утримувались 25 дітей-

безпритульників на відрахування від коштів студентів.

Створено гірничий факультет, першим деканом якого був В. І. Бєлов. Відкрито мінера-

логічний музей.

Відбувся перший випуск 10 гірничих інженерів, які закінчили Вищі інженерні курси. На 

базі навчальних майстерень створено «Механічний завод Донтехнікуму», де зусиллями 

студентів виготовлялися меблі й обладнання для аудиторій і лабораторій технікуму. Сту-

денти стали отримувати стипендії: 12 крб. — студенти-члени Спілки гірників, 7 крб — 

інші. За підтримки профспілки металістів ДМЗ при ДГТ створено вечірній робітничий 

технікум, перетворений пізніше в металургійний факультет.

При ДГТ створено дослідну гірничо-металургійну станцію. Пізніше її було пе-

ретворено в Донецьку філію Вугільного науково-дослідного інституту. Геодезо-

маркшейдерський кабінет ДГТ на замовлення міської влади здійснив зйомку і склав 

перший генеральний топографічний план Донецька. Уперше як навчальну дисциплі-

ну було введено фізкультуру.

У січні 1926 р. ДГТ відзначив своє 5-річчя. На цей час було випущено 25 інженерів-

механіків. ДГТ реорганізовано в Донецький гірничий інститут (ДГІ). На гірничому фа-

культеті ДГІ об’єднано цикл дисциплін гірничого профілю, який поклав початок створен-

ню гірничої кафедри. Викладачі ДГІ проф. О. М. Первушин та О. І. Тулпаров завершили 

розробку проекту першого в історії Донецька водогону і здали його замовнику — місько-

му відділу комунального господарства. Бібліотека ДГІ нарахувала 30 тис. томів.

1 січня 1927 р. навчальний рік розпочався за програмами ВНЗ. Працювали два факульте-

ти: гірничий — готував фахівців з експлуатації вугільних родовищ, та гірничо-механічний, 
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який здійснював підготовку гірничих інженерів-електромеханіків та фахівців зі збага-

чення вугілля. Навчальний процес забезпечували 32 викладачі, у тому числі 11 про-

фесорів. Створено кафедри: рудничної вентиляції та техніки безпеки, збагачення ко-

рисних копалин, організації виробництва. У грудні 1927 р. вперше в Донецьку було 

побудовано і введено в експлуатацію трамвайну лінію. Усі основні роботи зі складання 

проекту, прокладання колії виконували викладачі та студенти ДГІ.

Створено вуглехімічний факультет. За ініціативи проф. П. Є. Добровольського створе-

но механічну лабораторію. Організовано військову кафедру.

Вечірній металургійний технікум ДГІ перетворено в Донецький металургійний інсти-

тут (ДМІ). Створено кафедри: гірничої механіки, проходки шахт, електротехніки, ма-

тематики, теорії механізмів і машин, філософії, політекономії, органічної хімії. Удоско-

налені навчальні плани та програми: зменшено термін навчання студентів за рахунок 

ліквідації стажування після закінчення теоретичного курсу і дипломного проектуван-

ня, збільшено тривалість виробничої практики.

На базі вуглехімічного факультету ДГІ створено Донецький вуглехімічний інститут 

(ДВХІ). Створено кафедри: органічної хімії, загальної хімічної технології, хімії палива, 

аналітичної хімії, металургії чавуну, металургії сталі, прокатного виробництва, меха-

нічного обладнання механічних цехів, теорії металургійних процесів. ДГІ посів перше 

місце в змаганні ВНЗ СРСР. За кращу сучасну перебудову роботи, значне збільшення 

випускників, розробку нових навчальних програм ДГІ було премійовано 3 млн. крб. 

на будівництво студентського містечка. Створено факультет особливого призначення 

(ФОП) для індивідуального навчання керівних працівників вугільної промисловості.

Розпочато добудову 2-го навчального корпусу. Навесні 1932 р. зусиллями студентів 

було закладено центральний парк культури і відпочинку (сьогодні — парк ім. Щерба-

кова). Проведено першу Донецьку вугільну технічну конференцію. ДГІ брав участь у 

Всесоюзному конкурсі з розробки проектів гірничих комбайнів. Було представлено 

розробки Я. І. Альшица. У ДГІ вперше в СРСР почали готувати фахівців для підземної 

газифікації вугілля.

У ДМІ вперше в УРСР розпочали підготовку фахівців з механічного обладнання ме-

талургійних заводів. ДГІ посів 2 місце у Всесоюзному змаганні вищих технічних на-

вчальних закладів країни. Створено проектне бюро, яке виконало понад 40 проектів 

на замовлення шахт. У подальшому бюро стало самостійною проектною організацією 

Донгіпрошахт. Створено кафедри механічного обладнання металургійних заводів, ана-

літичної хімії.

На 1 вересня 1934 р. у ДГІ, ДМІ та ДВХІ навчалося понад 1500 студентів. ДМІ та 

ДВХІ об’єднано в один ВНЗ — Донецький металургійний інститут. Створено кафе-

дри: електротехніки, загальної хімічної технології, процесів та апаратів хімічного ви-

робництва. Введено в експлуатацію гуртожитки: 5-поверховий «Будинок комуни» 

(нині 11-й навчальний корпус) і 4-поверховий гуртожиток № 3. Усі студенти були 

забезпечені житлом.

26 квітня 1935 р. Раднарком УРСР ухвалив постанову про створення Донецького інду-

стріального інституту (ДІІ) на базі ДГІ та ДМІ. ДІІ мав 4 факультети: гірничий, гірничо-

механічний, металургійний та вуглехімічний. Підготовка інженерів проводилася за 12 

спеціальностями.
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У ДІІ відбувся перший захист на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук. Успішно 

захистили дисертації В. Г. Гейєр, П. С. Кучеров, К. С. Борисенко, П. Я. Таранов та ін. Вве-

дено в експлуатацію 5-й навчальний корпус. Створено кафедри: іноземних мов, фізики, 

нарисної геометрії та інженерної графіки, металознавства та термічної обробки металу, 

фізичної культури.

Під керівництвом проф. І. Є. Коробчанського втілено в життя проект газифікації м. До-

нецька. До науково-дослідної роботи почали залучати студентів-відмінників старших 

курсів.

При кафедрі гірничозаводського транспорту створено лабораторію рудничних електро-

возів, унікальну серед подібних лабораторій гірничих ВНЗ СРСР. Проводилося масове 

залучення студентів і викладачів до змагання, спрямованого на підвищення академічної 

успішності студентів, покращення навчального процесу.

Організовано змагання серед факультетів. Переможцем став металургійний факультет, 

який одержав перехідний Червоний прапор. Створено студентський ансамбль пісні і тан-

цю чисельністю 300 чоловік.

За активну участь у створенні й розвитку нової галузі промисловості — «Підземна газифі-

кація вугілля» — частину викладачів і випускників ДІІ було нагороджено урядовими на-

городами. Створено кафедру вентиляції і гірничорятувальної справи. У всеукраїнському 

змаганні зі стрілецького спорту ДІІ посів 3 місце.

Відкрито нові спеціальності: геолого-розвідувальна, маркшейдерська справа. ДІІ мав 5 

навчальних корпусів, в яких, крім аудиторій, знаходилось 33 лабораторії і 27 кабінетів. 

За період 1935–1940 рр. ДІІ підготував 3121 інженерів різних спеціальностей. Бібліотека 

ДІІ нараховувала 596 тис. томів. У ДІІ розроблялось 110 держбюджетних тем (у 2,5 рази 

більше, ніж у 1935 р.).

Громадськість Донбасу широко відзначила 20-річний ювілей ДІІ. За заслуги у підготовці 

висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів для вугільної та інших галузей про-

мисловості ДІІ було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а багатьох ви-

кладачів — орденами і медалями. З початком Великої Вітчизняної війни студентів перших 

курсів ДІІ було мобілізовано на фронт, близько 1500 студентів, викладачів і службовців 

направлено на будівництво оборонних укріплень. У жовтні 1941 р. частина студентів, ви-

кладачів, а також обладнання ДІІ були евакуйовані на схід. Листопад — розміщення ева-

куйованих студентів і викладачів ДІІ у Прокоп’євську — центрі вугільної промисловості 

Кузбасу.

У лютому розпочалися заняття студентів ДІІ у Прокоп’євську. Відновлено науково-

дослідні роботи. У березні — відбувся випуск 6 інженерів. На початку нового 1942–1943 

навчального року у Прокоп’євську навчалось понад 400 студентів. У жовтні — ДІІ у 

Прокоп’євську передано облаштовану будівлю. Видано наказ Наркома вугілля СРСР про 

передачу інституту обладнання для лабораторій і кабінетів з інших ВНЗ країни.

На початок року у Прокоп’євську працювали 101 викладач, у тому числі 6 професо-

рів і 23 доценти. 7 вересня у Донецьку гітлерівці заживо спалили понад 40 виклада-

чів і співробітників ДІІ та членів їх сімей за участь у підпільній і антифашистській бо-

ротьбі. 8 вересня — Донецьк було звільнено від загарбників.У жовтні — до Донбасу з 

Прокоп’євська повернулася група викладачів ДІІ з метою вивчення можливості віднов-
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лення роботи інституту. У жовтні-листопаді — розпочалися відновлювальні роботи 

студентів і викладачів на зруйнованих навчальних корпусах і гуртожитках. 5 грудня — 

близько 700 студентів ДІІ 1–2 курсів розпочали заняття в частково відновленому 3-му 

навчальному корпусі.

Травень — у ДІІ створено штаб з відбудови інституту. Улітку понад 650 студентів працюва-

ли над відновленням ДІІ. Вересень — на початок нового навчального року було розчище-

но від завалів прилеглі території навчальних корпусів, відновлено 23 аудиторії, бібліотеку, 

два гуртожитки, майстерні, кочегарку. Жовтень — більша частина викладачів і студентів 

ДІІ, що знаходилися в Кузбасі, повернулися до Донецька. Листопад — відновлено роботу 

4-х факультетів: гірничого, гірничо-механічного, металургійного, хіміко-технологічного.

Травень — колектив ДІІ звернувся до мешканців Донецька із пропозицією якнайшвид-

ше відновити центральну вулицю міста — вулицю Артема. Улітку 103 студентські бри-

гади теслярів і столярів, штукатурів, малярів працювали на відновленні інституту. Сер-

пень — у ДІІ створено Центральну лабораторію з відкачування води з шахт Донбасу під 

керівництвом проф. В. С. Пака.

До початку вересня зусиллями студентів, викладачів і співробітників ДІІ було віднов-

лено 2-й навчальний корпус, частково — 1-й і 3-й. На початку нового 1946–1947 на-

вчального року 2310 студентів розпочали заняття. Навчання проводили 202 викладачі. 

Листопад — відновлено Великий похилий зал (ВПЗ) на 800 місць у 3-му навчальному 

корпусі. Почала працювати студентська поліклініка, розташована у 2-му гуртожитку. 

Відкрито 3 їдальні для студентів, викладачів і співробітників ДІІ, де вони за талонами 

отримували трьохразове харчування.

Диплом інженера одержали 329 випускників ДІІ. Відбувся перший випуск геологів. Се-

ред них був Н. П. Щербак, згодом — акад. НАН України, директор Інституту геохімії 

та мінералогії.

У ДІІ створено Вищі інженерні прискорені курси. На базі кафедри гірничої механіки 

створено лабораторію вентиляторів Інституту гірничої справи АН УРСР (кер. проф. 

В. С. Пак).

Створено кафедру розвідки родовищ корисних копалин. З 1 листопада відновлено ро-

боту вечірнього відділення.

На початок 1950–1951 навчального року було повністю відновлено студентське містеч-

ко і 3-й навчальний корпус. Створено будівельний факультет.

1 вересня — у ДІІ створений Студентський клуб. Здано в експлуатацію гуртожиток № 3. 

Дійсним членом АН УРСР обрано зав. кафедри гірничої механіки, д-ра техн. наук, 

проф. В. С. Пака, членом-кор. АН УРСР — зав. кафедри «Хімія і технологія палива», 

д-ра хім. наук, проф. І. Е. Коробчанського.

Ректором ДІІ обрано проф. М. А. Богомолова. Створена кафедра «Обробка металів тис-

ком». Створено студентський самодіяльний театр сатири і гумору.

Відкрита заочна форма навчання. На 1 курс 1953–1954 навчального року прийнято 

300 студентів-заочників. Відкрито філію ДІІ в м. Краматорську. На 1 курс зараховано 
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200 студентів. Кафедра маркшейдерської справи розділена на дві самостійні кафедри — 

маркшейдерської справи і геодезії.

У Болгарії видана тритомна монографія Д. Н. Оглобліна «Маркшейдерські роботи».

Введено в експлуатацію 5-й навчальний корпус. У ДІІ вперше в Донецьку створено джа-

зовий оркестр під керівництвом студента гірничого факультету А. Чумака.

На 1 курс 1956–1957 навчального року зараховано понад 1800 студентів. Диплом інженера-

випускника ДІІ отримали більше 1000 молодих фахівців. Бібліотека ДІІ придбала близько 

30 тис. томів навчальної і науково-технічної літератури.

На 6 денних факультетах інституту навчалося понад 8000 студентів. Створена кафедра 

будівельних конструкцій. Почато будівництво 4-го навчального корпусу.

Створені науково-дослідні лабораторії: гірничого тиску, регенерації повітря, автомати-

зації навчального процесу. Створені кафедри філософії та історії КПРС. Організовано 

перший студентський будівельний загін.

Створено електротехнічний факультет. Створено Інститут культури (кер. Р. І. Ройтблат) 

з трьома відділеннями: музичне, образотворчого мистецтва, етики і естетики. Вперше в 

історії інституту студенти-хіміки М. Скуратко і В. Горюшкін отримали золоті нагороди 

Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР за студентські наукові роботи.

ДІІ реорганізовано у Донецький політехнічний інститут (ДПІ). Філію ДПІ в Краматор-

ську перетворено в самостійний ВНЗ — Краматорський індустріальний інститут. Створе-

ні загальнотехнічні факультети ДПІ в містах Горлівці й Торезі. Створена кафедра «Авто-

матика і телемеханіка». Створено студентське проектно-конструкторське бюро.

Відбувся перший випуск інженерів-електромеханіків за фахом «Електрифікація промис-

лових підприємств». Створено загальнотехнічний факультет ДПІ в м. Єнакієвому.

Введено в експлуатацію 4-й лабораторний корпус. Створено обчислювальний центр — 

перший серед ВНЗ Донбасу. У ДПІ навчалося 59 зарубіжних громадян з Болгарії, В’єтнаму, 

Куби та Монголії. Створена любительська кіностудія «ДПІ-фільм».

На кафедрі гірничих машин встановлено унікальний, єдиний в СРСР, стенд для комп-

лексних досліджень конвеєрів під навантаженням. ДПІ посів перше місце в обласному 

огляді-конкурсі на кращу постановку організаційно-масової та спортивної роботи.

Створено загальнотехнічний факультет ДПІ в м. Макіївці. Введено в експлуатацію 

новий гуртожиток № 4 на 1112 місць. Створена науково-дослідна лабораторія гідро-

підйому.

Гірничо-механічний факультет було розділено на два факультети: гірничо-

електромеханічний та механічний. Відкрито санаторій-профілакторій на базі гуртожитку 

№ 4, в якому щорічно одержували кваліфіковану медичну допомогу й оздоровлення по-

над 1500 студентів. Створено навчально-методичний центр ДПІ під керівництвом доц. 

С. А. Жеданова. У ДПІ проходив Всесоюзний семінар маркшейдерів.
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ДПІ відзначив 45-річчя із дня створення. В інституті навчалося понад 16000 студентів, 

навчальний процес проводили більше 700 викладачів, серед них 14 професорів і 168 

доцентів. Створено Красноармійську філію ДПІ з двома факультетами: загальнотех-

нічним і вечірнім. Здана в експлуатацію висотна добудова до 3-го навчального корпу-

су. ДПІ нагороджений пам’ятною медаллю «1000 років Польщі» за плідну співпрацю з 

ПНР. Укладено договір про співпрацю з Остравським гірничо-металургійним інститу-

том (Чехословаччина).

До цього року в інституті підготовлено більше 27000 фахівців. Понад 60 % інженерів 

вугільної промисловості Донбасу — випускники ДІІ-ДПІ. ДПІ співпрацював з 85 про-

мисловими підприємствами. Почала працювати перша у світовій практиці гідрошахта 

(Красноармійська № 2) з ерліфтним підйомом вугільної пульпи, спроектована і побу-

дована за науковими розробками викладачів і співробітників кафедри гірничої механі-

ки і лабораторії гідропідйому ДПІ. Завершено будівництво студентського гуртожитку 

№ 5. Здано в експлуатацію плавальний басейн ДПІ.

Закладено корпус хіміко-технологічного факультету. Ректор ДПІ проф. М. А. Богомо-

лов під час візиту до Магдебурзької вищої технічної школи ім. Отто фон Геріке підписав 

договір про співпрацю з цим ВНЗ. Вперше студенти проходили виробничу практику за 

кордоном — у ГДР, Польщі, Чехословаччині. Проректору з наукової роботи В. Г. Гейєру 

присуджено звання «Заслужений діяч науки і техніки СРСР». Ректором ДПІ призна-

чено Г. В. Малєєва.

Створено інженерно-економічний та вечірній електротехнічний факультети. Відкри-

то денне відділення з підготовки інженерів автомобільного транспорту в Горлівському 

ЗТФ ДПІ. Створено підготовче відділення для підготовки абітурієнтів до вступних іс-

питів в ДПІ. Здано в експлуатацію 6-й навчальний корпус. Почала працювати студент-

ська їдальня на 515 місць з дієтичним залом. Відкрито комбінат побутового обслугову-

вання студентів ДПІ у студентському містечку.

За результатами огляду-конкурсу «На кращу організацію праці, побуту і відпочинку 

студентів» ДПІ посів перше місце серед ВНЗ Міністерства вищої і середньої спеціаль-

ної освіти СРСР. У ДПІ навчалося 113 іноземних студентів з 15 держав. Створені де-

канат з навчання іноземних громадян (декан В. І. Стрельников), кафедра російської 

мови як іноземної і відділ зовнішніх зв’язків. Розробка студентського проектно-

конструкторського бюро відзначена Дипломом 1 ступеня на ВДНГ СРСР у Москві. 

Співробітники кафедри «Теоретичні основи електротехніки і обчислювальні машини» 

створили комплекс автоматичного контролю знань студентів «Кактус».

У ДПІ навчалося близько 22000 студентів за 30 спеціальностями. На 72 кафедрах 

працювали більше 1000 викладачів, у тому числі 23 професори, 278 доцентів. На базі 

Горлівського ЗТФ створено Горлівський філіал ДПІ. В експлуатацію введено легкоат-

летичний манеж — найбільший в Україні. Створена кафедра фізики гірничих порід і 

геомеханіки.

На базі кафедр електротехнічного факультету створений енергетичний факультет. Ма-

кіївський філіал ДПІ став самостійним ВНЗ — Макіївським інженерно-будівельним 

інститутом. На базі електротехнічного факультету створений факультет обчислюваль-

ної техніки і автоматизованих систем управління.

Введені в експлуатацію навчальний корпус хіміко-технологічного факультету, проблем-

на лабораторія кафедри електрометалургії сталі і феросплавів. Завершено будівництво 
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гуртожитку № 9. Підписано договір про науково-технічне співробітництво з інститутом 

Шльонська політехніка (Польща).

За результатами огляду-конкурсу на кращу організацію праці, побуту і відпочинку сту-

дентів ДПІ посів перше місце в Україні. Створена кафедра «Прикладна математика». При 

кафедрі філософії створена лабораторія соціально-психологічних досліджень. Студент-

ська команда ДПІ з шахів стала чемпіоном України.

Головний комітет ВДНГ СРСР нагородив ДПІ Дипломом 1 ступеня за розробку навчаль-

ної замкнутої телевізійної системи і методики її використовування. ДПІ нагороджений 

золотою медаллю Остравського гірничо-металургійного інституту (Чехословаччина) за 

багаторічне плідне співробітництво в громадській і науковій сферах. У гуртожитку № 2 

ДПІ відкрито Інтерклуб — молодіжну організацію, що об’єднувала студентство ДПІ. ДПІ 

відвідав президент АН України Б. Е. Патон.

Науковці інституту отримали 1 патент і 90 свідоцтв на винаходи. Відкриті філіали кафедр: 

«Рудникові та гідропневматичні установки і гідравліка» — на шахті «Україна» і «Метало-

знавство і термічна обробка» — на Макіївському металургійному заводі ім. Кірова. Запо-

чаткована нова форма огляду художньої самодіяльності студентів — «Дебют». Вперше в 

ДПІ проведена «Юморина». Команда акробатів ДПІ виборола перше місце у змаганнях 

серед ВНЗ України.

На базі факультету ОТ і АСУ створено два самостійні факультети: обчислювальної техні-

ки і автоматизованих систем управління. Рішенням Держкомітету СРСР з науки і техніки 

в ДПІ створена «Проблемна лабораторія для вивчення взаємодії водню з металами». Від-

булася конференція іноземних випускників ДПІ з різних країн світу.

ДПІ нагороджений Почесною грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної осві-

ти УРСР за високий рівень підготовки фахівців. Випущений 50-тисячний випускник 

ДПІ — студент гірничого факультету Іван Булгаков. Студент ДПІ В. Архипенко став сріб-

ним призером чемпіонату Європи з бігу на 400 м з бар’єрами.

У ДПІ на 85 кафедрах працювали близько 1200 викладачів, серед них: 42 професори, д-ри 

наук, 426 доцентів, канд. наук. Навчалося близько 18000 студентів. На Всесоюзній олім-

піаді з російської мови для іноземних студентів студент енергетичного факультету ДПІ 

Куагу М’по Сір (Бенін) став лауреатом. Створена кафедра управління виробництвом і 

аналізу господарської діяльності промислових підприємств.

ДПІ посів перше місце у змаганні серед ВНЗ і НДІ м. Донецька. Лауреатами ВДНГ СРСР 

(золота медаль) стали викладачі інституту Ф. І. Булгаков і Б. Б. Зельдін — за створення 

відцентрового класифікатора з підвищеною точністю грохочення. Студент ДПІ В. Архи-

пенко став срібним призером у бігу на 400 м з бар’єрами на Олімпійських іграх у Москві. 

Створена Рада ветеранів ДПІ, головою якої було обрано проф. Б. І. Медведєва.

Наукові розробки студенток інженерно-економічного факультету І. Швець і Н. Чайки 

отримали нагороди на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з еко-

номіки у Братиславі. На Всесоюзному конкурсі на кращі наукові роботи, виконані 

у ВНЗ, 2-ою премією відзначена робота доц. М. П. Зборщика. Зав. кафедри вищої 

математики ДПІ проф. В. В. Паку присуджена Державна премія СРСР у галузі на-

уки і техніки. На ВДНГ України у Києві відкрита тематична виставка ДПІ, яка була 

присвячена спільній роботі інституту з виробництвом. Біля 3-го навчального корпусу 

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981



33

ХРОНІКА ПОДІЙ В ЖИТТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ

відкрито пам’ятник студентам, викладачам і співробітникам ДІІ-ДПІ, які загинули 

в роки Великої Вітчизняної війни.

Введено в дію 8-й навчальний корпус. Обсяг фінансування науково-дослідних робіт, 

які виконувалися в ДПІ, склав близько 8 млн крб. Результати робіт, упроваджених у 

виробництво, мали економічний ефект понад 56 млн крб. ДПІ посів 3 місце в огляді 

винахідництва, раціоналізаторської і патентно-ліцензійної роботи, що проводився се-

ред вищих навчальних закладів країни. Студентка інженерно-економічного факультету 

Л. Клименко стала лауреатом Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з 

економіки у Чехословаччині. Команда ДПІ з футболу виборола перше місце у змаган-

нях на Кубок України серед студентських команд. Студент І. Горошко став чемпіоном 

СРСР з плавання серед юніорів.

У виробництво впроваджено 141 розробку вчених ДПІ, отриманий економічний ефект 

склав понад 37 млн. крб, отримано 272 авторських свідоцтва на винаходи і 9 патентів. 

Продано одну ліцензію за кордон (Індія). Зав. кафедри технології і техніки геолого-

розвідувальних робіт доц. Л. М. Івачов став лауреатом Державної премії СРСР. Оргко-

мітет Міжнародної виставки «Вугілля-83», яка проходила в Донецьку, нагородив ДПІ 

Дипломом «За високий науково-технічний рівень представлених експонатів».

Зав. кафедри «Розвідка родовищ корисних копалин» проф. Б. С. Панову присуджена 

Державна премія України у галузі науки і техніки. Наукова робота студентки інженерно-

економічного факультету Г. Гришакової відзначена медаллю АН України.

Проф. В. І. Мачикіну у складі авторського колективу вчених і виробничників при-

суджена Державна премія СРСР у галузі науки і техніки. Колективу кафедри «Марк-

шейдерська справа» присуджена Державна премія України у галузі науки і техніки за 

підручник «Маркшейдерська справа». Відбувся перший міжвузівський семінар ДПІ з 

Сілезьким політехнічним інститутом (Польща).

Прийнята цільова комплексна програма «ДПІ-1990», яка була направлена на вдоскона-

лення управління якістю підготовки фахівців, підвищення результативності наукових 

досліджень. На ВДНГ СРСР на виставці «Вчені Донбасу — виробництву» учасники від 

ДПІ отримали 19 медалей. Почато будівництво 9-го навчального корпусу.

ДПІ посів перше місце у змаганні серед ВНЗ Донецька. За підсумками конкурсу кра-

щими винахідниками у ДПІ визнані доц. каф. ГЕА В. Н. Деканенко, проф. кафедри гір-

ничої механіки М. П. Зборщик і зав. кафедри технології машинобудування М. Г. Бойко.

ДПІ посів друге місце в змаганні з винахідництва і раціоналізації серед ВНЗ СРСР. Доц. 

А. А. Зорі отримав золоту медаль на Міжнародному ярмарку в Лейпцігу (Німеччина) за 

створення вимірювально-обчислювального комплексу «Градієнтологічний зонд».

Підписано договір про співробітництво ДПІ і Північно-східного політехнічного інсти-

туту (Китай). Відбувся перший випуск фахівців на кафедрі «Технологія неорганічних 

речовин» за фахом «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів».

Ректором ДПІ обрано проф. О. А. Мінаєва. При ДПІ створено Донецький технічний 

коледж. Підписано договір і робочу програму про співпрацю з Чаньчунським геоло-

гічним інститутом (Китай). Зав. кафедри охорони праці проф. В. І. Николін одержав 

премію ім. Скочинського Міністерства вугільної промисловості СРСР.
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За 70 років існування ДПІ було підготовлено близько 80 тис. кваліфікованих фахівців, 

серед них більше 1600 зарубіжних громадян з 74 країн світу. Звання лауреатів Державної 

премії України отримали викладачі кафедри гірничих машин В. Г. Гуляєв, М. Г. Бойко, 

Г. В. Малєєв, П. А. Горбатов за підручник «Проектування і конструювання гірничих ма-

шин». Створена рада з комп’ютеризації з провідних фахівців факультетів ОТ і АСУ, осно-

вним завданням якої було розроблення стратегії комп’ютеризації у ДПІ.

На кафедрі «Електропривод і автоматизація промислових установок» енергетичного фа-

культету створено німецьке відділення. Звання «Заслужений діяч науки і техніки Украї-

ни» удостоєні професори М. Г. Бойко, О. А. Мінаєв, В. В. Пак. Створено осередок «То-

вариства української мови ім. Т. Г. Шевченка», метою якого стало відродження у ДПІ 

українських народних традицій, культури та мови. На кафедрі фізики відбувся перший 

міжнародний семінар «Метал-водень-92». Введено в дію актову залу 9-го навчального 

корпусу на 1000 місць.

ДПІ реорганізовано у Донецький державний технічний університет (ДонДТУ). Ство-

рено французький технічний факультет (декан доц. Г. С. Клягін). На базі німецького 

відділення спеціальності ЕАПУ створено німецький технічний факультет (декан доц. 

В. І. Калашніков). Інженерно-економічний факультет спільно з Інститутом економіки і 

менеджменту Голландії почав спільну підготовку фахівців з міжнародного менеджменту. 

Створено «Клуб 7» — громадську організацію інтелектуальної еліти ДонДТУ. Президен-

том Клубу обрано проф. І. Л. Нікольського.

На базі гірничого і гірничо-геологічного факультетів створено Гірничий інститут (дирек-

тор — проф. С. М. Александров). На базі Горлівського філіалу ДонДТУ створено Горлів-

ський автодорожній інститут (директор — проф. М. Н. Чальцев). ДонДТУ співробітничав 

з 15 зарубіжними ВНЗ.

Створено англійський технічний факультет (декан — доц. С. М. Ковальов). Створено 

Інститут міжнародного співробітництва, що забезпечує різні напрями міжнародної ді-

яльності університету. На базі заочного факультету створено заочно-вечірній факультет 

(декан — доц. О. Я. Каплюхін). ДонДТУ провів у Севастополі І Міжнародну науково-

технічну конференцію «Прогресивна техніка і технологія машинобудування». Звання 

лауреата Державної премії України одержав д-р геол.-мін. наук, проф. А. М. Брижанєв 

за розробку наукових основ, технологій і промислове використовування метану вугле-

газових родовищ.

До 75-річчя ДонДТУ в музеї історії (9-й навчальний корпус) відбулася презентація уні-

кальної художньої картини «Історія Донецького державного технічного університету» 

розміром 5×8 м (художник Е. Колмиков). Відбувся перший набір магістрів державного 

управління. Створено комп’ютерний центр інформації і телекомунікації.

До складу університету як структурні підрозділи увійшли Горлівський автотранспортний, 

Харцизький металургійний і Зуєвський енергетичний технікуми. На факультеті економі-

ки і менеджменту відкриті нові спеціальності: «Маркетинг підприємства» і «Менеджмент 

виробничої сфери».

При університеті створено Навчальний комплекс економіки і менеджменту у складі 

ДонДТУ, Донецького інституту підприємництва і Донецького інженерно-економічного 

коледжу. Створено Російсько-український університет, засновниками якого виступили 
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ХРОНІКА ПОДІЙ В ЖИТТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ

ДонДТУ і Таганрозький радіотехнічний університет. Ректор ДонДТУ О. А. Мінаєв удо-

стоєний Золотої медалі ім. А. Ейнштейна Міжнародної Академії наук, індустрії, освіти 

і мистецтва (США), Міжнародним центром з інженерної освіти ЮНЕСКО (UICEE) 

йому вручена Срібна медаль UICEE за внесок професорсько-викладацького складу 

ДонДТУ в розвиток світової інженерної освіти. Студентка О. Чебаненко на чемпіонаті 

світу з акробатики зайняла 2 місце

Університет зайняв перше місце серед технічних ВНЗ України за результатами науково-

дослідної роботи студентів. В Україні створена Асоціація технічних ВНЗ країни, заступ-

ником голови якої обрано ректора ДонДТУ О. А. Мінаєва. ДонДТУ прийнято в Асоці-

ацію європейських університетів, яка об’єднувала понад 500 університетів з 41 країни 

світу. ДонДТУ став одним з ініціаторів і засновників асоціації УРАН, яка об’єднує всіх 

користувачів Інтернету вищих навчальних закладів.

З метою підвищення ефективності управління університетом і використання інформа-

ційних ресурсів і серверів Інтернету в навчальній і науково-дослідній роботі створено 

Інформаційний центр ДонДТУ. Зав. кафедри фізики проф. В. А. Гольцов був нагоро-

джений премією ім. Рудольфа Еррена Міжнародної Асоціації з водневої енергетики «за 

видатний внесок у розвиток водневої енергетики і водневої обробки матеріалів». Ко-

манда «Скіфи-ДонДТУ» стала переможцем третього Кубка України з американського 

футболу.

ДонДТУ надано статус національного університету. Ректор ДонНТУ О. А. Мінаєв наго-

роджений Почесною відзнакою Президента України. За підсумками ІІІ Міжнародно-

го фестивалю «Золотий скіф» ДонНТУ став переможцем у номінації «За досягнення в 

галузі науки і освіти». Відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Ефек-

тивність інженерної освіти в ХХІ столітті». На базі науково-технічної бібліотеки універ-

ситету відкритий німецький читальний зал.

ДонНТУ першим серед вищих навчальних закладів України прийнятий в Євразійську 

асоціацію університетів. Ректор ДонНТУ проф. О. А. Мінаєв став лауреатом Держав-

ної премії України у галузі науки і техніки за 2002 р., нагороджений орденом Ярослава 

Мудрого. Посол ФРН в Україні Д. Штюдеман від імені уряду вручив декану НТФ проф. 

В. І. Калашнікову почесний орден «Хрест за заслуги». ДонНТУ виступив як співзас-

новник Асоціації гірничих, нафтових і металургійних університетів Європи.

ДонНТУ нагороджено орденом Дружби Соціалістичної Республіки В’єтнам. Відбу-

лася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Творча спадщина В. І. Вернадського і 

сучасність».

Закладено будівництво бібліотечно-інформаційного центру ДонНТУ. Професор 

А. Н. Смірнов отримав Диплом Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і 

винаходів, Асоціації авторів наукових відкриттів України і Російської академії при-

родних наук за наукове відкриття «Закономірність стрибкоподібної зміни фазового 

стану тверднучого розплаву при дії низькочастотної вібрації». Проф. Б. С. Панову 

Американським біографічним інститутом надано звання «Провідний інтелектуал 

миру» і «Людина 2004 року».

На факультеті економіки і менеджменту відбувся спільно з вченими Університету со-

ціальних наук ім. Пьєра Мендеса (м. Гренобль, Франція) міжнародний семінар «Сучас-
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ні проблеми управління персоналом на підприємствах». На Всеукраїнському фестивалі 

КВК у Черкасах команда КВК ДонНТУ посіла перше місце.

ДонНТУ готував кваліфікованих фахівців за 24 напрямами, 63 спеціальностями і 22 спе-

ціалізаціями. Навчалося близько 28 тис. студентів. Навчальний процес проводили по-

над 1300 викладачів, серед них 115 докторів наук. Відбулася ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Донбас 2020: наука і техніка — виробництву». Відбулася 

Міжнародна конференція «Прогрес технології в металургії сталі: ХХI століття». Студент 

М. Карпушин посів перше місце на міжнародній олімпіаді з гідравліки.

У ДонНТУ пройшла V Міжнародна конференція «Воднева енергетика і воднева обробка 

металів», у якій взяли участь більше 150 вчених із 32 країн світу. ДонНТУ через укра-

їнську освітню мережу «Уран» приєднався до європейської науково-освітньої мережі 

Geant2. ДонНТУ отримав диплом МОН України за співпрацю у позашкільній освіті за 

комп’ютерними технологіями.

За версією підрозділу ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладні системи аналізу та 

інформації», ДонНТУ вважався одним з кращих технічних ВНЗ України. На факультеті 

екології і хімічної технології відбулася V Міжнародна науково-практична конференція 

«Екологічні проблеми індустріальних мегаполісів». Студентка ДонНТУ О. Ісинбаєва ста-

ла олімпійською чемпіонкою літніх Олімпійських ігор у Пекіні зі стрибків із жердиною, 

встановивши новий світовий рекорд.

За підсумками рейтингу ВНЗ України «Компас» ДонНТУ посів 5 місце серед ВНЗ країни 

і 2-е — за якістю інженерно-технічної підготовки фахівців. Ректора О. А. Мінаєва обра-

но членом-кор. НАН України. Декану ФТФ Г. С. Клягіну вручений орден Академічних 

пальм Франції за внесок у розвиток українсько-французьких відносин. Проф. кафедри 

вищої математики О. І. Казакова призначена віце-президентом Європейської асоціації 

обдарованих дітей (Євроталант). Відбулося відкриття студентського Центру культури 

ДонНТУ.

Президентом України обрано випускника ДонНТУ 1980 р. В. Ф. Януковича. Встановлені 

іменні стипендії випускників ДонНТУ — Героїв України для кращих студентів універси-

тету. Декану НТФ проф. В. І. Калашнікову за розвиток українсько-німецького співробіт-

ництва вручено орден ФРН «За заслуги». Команда ДонНТУ з американського футболу 

«Донецькі варяги-політехніки» стала переможцем чемпіонату України.
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умовах глобалізації сучасного світу пе-

реваги в конкурентній боротьбі вже не 

визначаються ані розмірами країни, 

ані багатими природними ресурсами, 

ані міцністю фінансового капіталу. 

Сьогодні вирішальну роль у соціально-

економічному розвитку країн відіграє 

підготовка й ефективне використання 

інтелектуальних ресурсів. Інформація 

та знання стають рушійною силою ін-

новаційного розвитку суспільства, а 

творча розумова активність виступає 

як пріоритетна стратегічна діяльність. 

Інтелектуальний капітал у сучасному 

світі є найважливішим ресурсом, тому 

що саме він створює основу для техно-

логічного зростання, підвищення якос-

ті і конкурентоспроможності продукції, 

стійкого розвитку економіки і загалом 

суспільства. 

Система вищої освіти займає над-

звичайно важливе місце у відтворенні 

інтелектуального потенціалу суспіль-

ства. Формування творчої еліти – одне 

із головних завдань вищих навчальних 

закладів. На теренах України помітну 

роль у цьому процесі відіграє перший 

ВНЗ у Донбасі – Державний вищий на-

вчальний заклад Донецький національ-

ний технічний університет. Сьогодні 

університет є одним із найбільших  ін-

телектуальних і культурних осередків 

країни, центром підготовки кваліфіко-

ваних  фахівців для різних галузей еко-

номіки України.

Технічна освіта в Донбасі започаткована відкриттям 

штейгерської школи у Лисичанську і гірничого училища 

в Горлівці у 80-х роках ХІХ ст. Саме досвід, традиції та 

надбання Горлівського гірничого училища, заснованого 

у 1877 р., були використані в процесі створення у трав-

ні 1921 р. Донецького гірничого технікуму. Через п’ять 

років на базі технікуму було створено гірничий інститут, 

який згодом (1935 р.) було перейменовано в індустріаль-

ний. В умовах інтенсивного промислового розвитку регі-

ону у 1960 р. індустріальний інститут реорганізовується в 

політехнічний. У серпні 1993 р. йому був наданий статус 

державного технічного університету, а, враховуючи загаль-

нодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності 

та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, 

Указом Президента України у 2001 р. університету нада-

ється  статус національного.

За час свого існування університет підготував майже 

197 тис. професіоналів найвищого класу, у тому числі біль-

ше 5 тис. для 85 країн світу. 

На сьогодні Донецький національний технічний уні-

верситет є провідним навчально-методичним та науковим 

центром, широко відомим не тільки в Україні, але й за її 

межами. В університеті навчається понад 30 тис. студентів. 

До складу університету як структурні підрозділи входять: 

інститут міжнародного співробітництва, гірничий інсти-

тут, навчально-науковий інститут «Вища школа економіки 

та менеджменту», інститут післядипломної освіти, Горлів-

ський автомобільно-дорожній інститут, Красноармійський 

індустріальний інститут, 24 факультети. При університеті діє 

навчальний комплекс з економіки і менеджменту, до складу 

якого входять Донецький інститут підприємництва, Доне-

цький інженерно-економічний коледж, а також технікуми в 

містах Артемівську, Горлівці, Зугресі та Харцизьку. Універси-

тет перетворився у потужний навчальний і науковий заклад з 

величезним інтелектуальним потенціалом.

ДонНТУ —
університет європейського рівня

ВВ

Історія — скарбниця наших діянь,

свідок минулого, 

приклад і повчання для сучасності,

попередження для майбутнього.

Мігель Сервантес

ПЕРЕДМОВА
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Головне завдання, яке вирішує сьогодні універси-

тет, – підготовка кваліфікованих фахівців, справжніх 

професіоналів, здатних швидко реагувати на зміни, 

що відбуваються в ринковій економіці, вирішувати не-

стандартні проблеми, виділяти пріоритети, сприймати 

новації та приймати оптимальні рішення. Навчання 

студентів здійснюється за багаторівневою системою 

підготовки кадрів на основі нових навчальних програм, 

що відповідають університетському рівню освіти, сві-

товим стандартам і використовують досвід найкращих 

технічних закладів світу.

Забезпеченню якості підготовки фахівців сприяють 

новітні методики і високий рівень викладання, викорис-

тання сучасної комп’ютерної технології, ефективних ме-

тодів навчання, міжнародного досвіду. Університет один 

із перших вищих навчальних закладів України розпочав 

упровадження принципів Болонської декларації в освітню 

діяльність. Сьогодні всі студенти університету навчаються  

за кредитно-модульною системою.

Університет підтримує тісні зв’язки з освітніми за-

кладами за кордоном і проводить активну міжнародну 

діяльність. Науковці беруть участь у виконанні спільних  

європейських проектів як у межах міжнародної освітньої 

програми, фінансованої фондом ТЕМРUS/TACIS, так і у 

багатьох закордонних урядових програмах. В університе-

ті створені реальні умови для підготовки фахівців на рівні 

світових стандартів, інтеграції навчального закладу у сві-

тову освітню систему.

Високий рівень навчальної, наукової та виховної ро-

боти забезпечують кваліфіковані викладачі. Серед них 

один член-кореспондент Національної Академії наук 

України, 50 академіків, членів-кореспондентів галузе-

вих академій, більш ніж 150 докторів наук, професорів, 

понад 800 кандидатів наук, доцентів. В університеті пра-

цюють 8 заслужених діячів науки і техніки, 16 заслуже-

них працівників освіти, 24 лауреати міжнародних і дер-

жавних премій України.

Зусиллями багатьох поколінь учених в університеті 

створені наукові школи з гірничої справи, металургії, ма-

шинобудування, хімії, енергетики, обчислювальної тех-

ніки, економіки, які широко відомі не тільки в Україні, 

але і за її межами. Наукові дослідження викладачів були 

і залишаються націленими на розробку пріоритетних на-

укових напрямів. Наукові надбання університетських уче-

них широко використовуються в народному господарстві, 

найкращі з них відзначено державними преміями в галузі 

науки і техники, а на розробки світового рівня університет 

продає ліцензії за кордон.

ДонНТУ — університет європейського рівня. Про 

це, зокрема, свідчать як національні, так і світові рей-

тинги вищих навчальних закладів. За якістю інженерно-

технічної підготовки фахівців університет за результатами 

національного рейтингу посів у 2008 р. третє місце в Укра-

їні після Національного технічного університету «КПІ» 

та Київського національного університету ім. Т. Шевчен-

ка, які посіли перше місце і національного університету 

«Києво-Могилянська академія» — друге місце.

Заслуговують на увагу результати світового рейтингу 

вищих навчальних закладів «Вебометрика» (Webometrics) 

(січень 2011 р.), до якого потрапили й українські універ-

ситети. Цей рейтинг  з 2004 р. проводить відома лабо-

раторія кібернетики центра інформації та документації 

Національної дослідної ради Іспанії (National Research 

Council, CSIC). Із 20 тис. університетів світу було відібрано 

50 кращих університетів України. Серед них Донецький 

національний технічний університет зайняв четверте місце 

після Львівського національного університету ім. І. Фран-

ка, Київського університету ім. Т. Шевченка і Національ-

ного університету «Києво-Могилянська академія». В ре-

гіональних рейтингах вищих навчальних закладів Східної 

України ДонНТУ постійно посідає перші місця.

Університет лише за останні десятиріччя неоднора-

зово було відзначено високими нагородами за вагомий 

внесок у справу підготовки кваліфікованих кадрів, по-

тужний науково-педагогічний потенціал, високий рівень 

матеріально-технічної та навчально-методичної бази.. 

У 1995 р. на ІV конгресі з інженерної освіти в Міннесоті 

(США) університет нагороджено бронзовою медаллю за 

успіхи у розвитку творчих здібностей майбутніх інженерів, 

у 1998 р. внесок ДонНТУ у розвиток світової інженерної 

освіти було відзначено срібною медаллю Міжнародного 

центру з інженерної освіти ЮНЕСКО. За значний внесок у 

підготовку студентів і аспірантів, зміцнення дружби і спів-

робітництва у сфері освіти університет у 2003 році був на-

городжений орденом «Дружба» Соціалістичної Республіки 

В’єтнам. Університет неодноразово нагороджувався Почес-

ними Грамотами центральних і місцевих органів влади.

За всіх часів студенти Донецького національного тех-

нічного університету пишалися своєю альма-матер. І це 

не безпідставна гордість, тому що високий рівень викла-

дання, одержання унікальних теоретичних знань і прак-

тичних навичок, цікаве й насичене позааудиторне життя 

формували з них справжніх інтелектуалів, фахівців своєї 

справи, а імідж «Донецької політехніки» дає студентам усі 

підстави розраховувати на успішну кар’єру, престижну ро-

боту і впевненість у майбутньому.
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СТАНОВЛЕННЯ 
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
В ДОНБАСІ

учасна технічна освіта відіграє важливу 

роль у технічному прогресі суспільства, 

в удосконаленні усіх галузей вироб-

ництва, у перетворенні науки в безпо-

середню продуктивну силу. Саме вона 

забезпечує ці процеси інтелектуальни-

ми ресурсами, сприяє пошуку нових 

шляхів розвитку виробництва, підви-

щує рівень матеріальної культури усього 

суспільства.

Історично склалося так, що в Ро-

сійській імперії мережа вищих на-

вчальних закладів, у тому числі й тех-

нічного профілю, була розвинена дуже 

нерівномірно. Вони були зосереджені 

у великих містах, передусім в Санкт-

Петербурзі та Москві. У Донбасі не 

було жодного ВНЗ.

Радикальні зміни в суспільстві, зо-

крема й у системі освіти, розпочалися 

лише в умовах формування капіта-

лістичного виробництва. Скасування 

кріпацтва та становлення буржуазних 

відносин супроводжувалися бурхли-

вим розвитком продуктивних сил. З 

середини ХІХ ст. у промисловості Ро-

сійської імперії почався, щоправда, 

запізнілий, у порівнянні з західноєв-

ропейськими країнами, промисловий 

переворот. Більш швидко почала роз-

виватися важка промисловість. Вели-

ка машинна індустрія поступово ви-

тісняла мануфактурне виробництво. 

Розширення машинобудування зумо-

вило зростаючий попит на метал. Масштабна індустрі-

алізація господарського комплексу вимагала значних 

обсягів видобутку кам’яного вугілля, яке було основним 

видом палива.

Саме у цей час розпочався бурхливий розвиток До-

нецького басейну. З початку 80-х років ХІХ ст. у регіоні 

будувалися десятки вугільних шахт, металургійні й ма-

шинобудівні заводи. Майбутнє промисловості Донбасу 

знач ною мірою залежало від залізниць, які були важливим 

споживачем металу, вугілля й одночасно значно розширю-

вали ринок збуту промислової продукції. Для Донецько-

го регіону особливо важливе значення мало будівництво 

Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. Завершення 

будівництва цієї магістралі у 1874 р. сприяло стрімкому 

розвитку шахт у цьому районі, які були об’єднані на той 

час Товариством Південно-російської кам’яновугільної 

промисловості. Вже у 1900 р. у Донбасі працювало понад 

200 вугільних шахт та 50 рудників. Значно зросли обсяги 

вуглевидобутку. За 40 пореформених років загальний об-

сяг видобутку вугілля в Донбасі зріс у 112 разів. У 1900 р. на 

шахтах регіону дістали на поверхню понад 670 млн. пудів 

вугілля, що становило близько двох третин загальноросій-

ського видобутку.

В умовах інтенсивного розвитку промислового ви-

робництва зросла потреба у кваліфікованих фахівцях, які 

могли би професійно вести гірничі роботи, ефективно 

організовувати експлуатацію рудників. Передусім під-

приємці зіткнулися з нестачею досвідчених працівників, 

організаторів виробництва середньої ланки: штейгерів, 

маркшейдерів та інших фахівців з проведення гірничих 

робіт. Для вирішення цієї проблеми створювалася широка 

мережа різних професійно-технічних закладів: технічних 

ремеслених шкіл, училищ. Значний вклад у підготовку 

гірничих кадрів внесли Горлівське гірниче училище (ГГУ) 

СС

1.



41

1 СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ В ДОНБАСІ

Статут Горлівського гірничого 
училища

Будівля ГГУ. 1878 р.

та Лисичанська штейгерська школа. Ці навчальні заклади 

започаткували технічну освіту в Донбасі.

Найважливіша роль у становленні технічної освіти 

в регіоні належить ГГУ. Саме воно стало підґрунтям для 

створення першого ВНЗ у Донбасі — Донецького гірни-

чого технікуму, який гідно продовжив справу технічної 

освіти в регіоні. Донтехнікум, використовуючи досвід ГГУ 

у підготовці фахівців для вугільної промисловості, його 

творчі напрацювання і традиції, перетворився у потужний 

навчально-науковий і культурно-інтелектуальний центр 

Донеччини.

Ініціаторами створення Горлівського училища були ак-

ціонери Товариства Південно-російської кам’яновугільної 

промисловості, яким потрібні були кваліфіковані фахівці 

для шахт. З цієї метою вони ще у 1875 р. вирішили відкрити 

при копальнях Товариства гірниче училище, в якому сту-

денти здобували б основи теорії гірничої справи, навчали-

ся застосовувати на практиці здобуті знання і після деякої 

підготовки під наглядом досвідчених майстрів могли би 

брати участь в організації виробничих робіт на шахтах.

У 1876 р. був опублікований проект Статуту гір-

ничого училища, який на протязі року досить при-

скіпливо обговорювався власниками шахт Донбасу і 

членами Товариства. 17 серпні 1877 р. Міністр Дер-

жавного майна Росії затвердив цей Статут. У ньому 

зазначалося, що «Горлівське гірниче училище ство-

рюється при кам’яновугільних шахтах Товариства 

Південно-російської кам’яновугільної промисловості 

й Азовського заводу з метою підготовки для гірничої 

справи Півдня Росії кваліфікованих техніків, зокре-

ма: штейгерів, маркшейдерів, машиністів й цехових 

майстрів». Училищу було надано ім’я відомого під-

приємця, засновника Товариства Південно-російської 

кам’яновугільної промисловості С. С. Полякова.

У кінці серпня 1877 р. недалеко від Корсунської ко-

пальні (ш. «Кочегарка») почали будувати приміщення 

для гірничого училища. Будівництво продовжувалося 

майже рік і закінчилося на початку серпня 1878 р. Пер-

ший поверх великого триповерхового кам’яного будинку 

був зайнятий спальними кімнатами, їдальнею, кухнею. 

На другому поверсі розміщувалися три класних кімна-

ти, фізичний кабінет. У класних кімнатах стояли шафи 

із зразками гірничих порід місцевого рудника. У цьому 

ж будинку знаходилася церква. Товариство Південно-

російської кам’яновугільної промисловості витратило на 

це будівництво 34500 крб.

Урочисте відкриття ГГУ відбулося 16 серпня 1878 р. 

До училища приїхало багато власників шахт Донбасу, а 

також землевласник І. Г. Іловайський, голова Товариства 

Південно-російської кам’яновугільної промисловості 

С. С. Поляков, інженери П. М. Горлов, А. В. Міненков, 

К. І. Квапинявський та інші відомі в Донбасі особи. За-

просили на відкриття і священика з села Государів Бай-

рак Миколу Герцика, який освятив будинок училища. 

Виступаючі на урочистих зборах підкреслювали велике 

значення навчального закладу для розвитку вугільної 

промисловості Донбасу. Директору училища, гірничому 

інженеру С. О. Строльману було вручено ключі від учи-

лища. Потім відбулася церемонія передачі книг бібліотеці 

навчального закладу. Зокрема, С. С. Поляков подарував 

майже два десятки книжок. Серед них були твори відомих 

письменників: М. Гоголя, В. Даля, Л. Толстого, В. Жуков-

ського, І. Гончарова, а також навчальні посібники «При-

рода и землевладение», «Кристаллография» та ін. Інженер 

П. М. Горлов поповнив фонд бібліотеки переважно підруч-

никами з гірничої справи, а також комплектами журналів 
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«Отечественные записки», «Семья и школа», «Русский вест-

ник», «Горный журнал». Подібні подарунки бібліотеці зроби-

ли також директор училища С. О. Строльман, гірничий інже-

нер Д. А. Стемпковський та інші присутні. Усього в бібліотеці 

училища у перший рік 

його існування нара-

ховувалося книжок і 

журналів на 357 крб., 

а навчальних посібни-

ків — на 275 крб.

З перших днів іс-

нування училища в 

ньому почали форму-

ватися власні тради-

ції. Зокрема, для учнів 

гірничого училища 

була виготовлена спе-

ціальна форма. Згідно 

із Статутом училища 

до неї входили: на-

півкаптан темно-зеленого сукна з косим комірцем, синя 

суконна краватка, шаровари з сірого сукна з синім по шву 

кантом, широкий синій пояс, який пов’язувався зверху 

напівкаптана, високі чоботи з чорної шкіри, картуз з ко-

зирком темно-зеленого кольору, на якому був зображений 

гірничий знак з написом «Горное училище С. С. Поляко-

ва». Кожний учень також мав двобортне пальто із сірого 

сукна.

Піклувальна рада училища була тим вищим органом, 

який контролював навчальний процес, формував викла-

дацький склад і матеріальну базу училища. До її складу вхо-

дили голова і два члени правління Товариства Південно-

російської кам’яновугільної промисловості; а також один 

із співробітників товариства, який жертвував училищу не 

менше 25 крб. на рік. Головою Піклувальної Ради учили-

ща був обраний С. С. Поляков, членами Ради — гірничі 

інженери В. О. Бобін, П. М. Горлов та статський радник 

В. І. Поваляєв. Навчальний процес здійснювала Рада учи-

лища, до складу якої входили інспектор училища, дирек-

тор, а також всі викладачі й фахівці, яких запрошували ви-

кладати.

Директором училища у 1878 р. був призначений ти-

тулярний радник, гірничий інженер С. О. Строльман, 

інспектором став відомий у Донбасі гірничий інженер 

П. М. Горлов. Крім них, у гірничому училищі працювали: 

викладач повітового училища П. О. Фалін, який викладав 

російську мову й літературу, математику; гірничий інже-

нер Д. А. Стемпковський, який проводив заняття з фізи-

ки, хімії, мінералогії, маркшейдерської справи. До викла-

дацької роботи в училищі запрошувалися також гірничі 

інженери К. І. Квапинявський та А. В. Міненков.

До училища приймалися юнаки віком від 14 до 17 ро-

ків. Під час прийому перевага надавалася дітям службовців 

кам’яновугільних копалень і дітям-сиротам. Бажаючим 

вступити до гірничого училища необхідно було подати до-

кумент про закінчення повітового або міського училища 

або трьох класів гімназії, довідку про стан здоров’я. Юна-

ки, які зараховувалися до навчального закладу, також про-

ходили медичний огляд у лікаря училища.

Заняття починалися 1 серпня поточного року й закін-

чувалися 15 червня наступного року. Загалом повний курс 

навчання в училищі тривав 4 роки.

Протягом 1 курсу, який називався «підготовчий», учні 

повинні були повторити деякі предмети з програми пові-

тового або міського училища, ознайомитися з ремеслами, 

вивчити геодезичні й маркшейдерські інструменти. На 2 

курсі («молодший технічний») учні знайомилися з гірни-

чою та будівельною справами, а також вивчали гірничі по-

роди й мінерали, хімію, фізику та інші предмети. 3 курс 

називався «старший технічний». Учні продовжували зна-

йомитися з гірничою й будівельною справами, геодезією 

й маркшейдерським мистецтвом, а також із загальними 

поняттями й правилами техніки безпеки на шахтах та 

основами бухгалтерської справи. На початку 3 курсу учні 

писали заяву на ім’я голови Ради училища зі вказівкою 

спеціалізації, яка ними обиралася.

Останній, четвертий, був «практичним» курсом. Учні на 

протязі року працювали на шахтах або заводах, застосову-

ючи отримані теоретичні знання на практиці. Після річної 

практики учням надавалися відзиви керівників промисло-

вих підприємств, на яких вони працювали за спеціальністю. 

Потім на засіданні Ради училища вихованцям призначався 

С. С. Поляков —
організатор ГГУ

Перелік навчальних дисциплін 
Горлівського гірничого училища
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Випускники ГГУ. 1886 р.

випускний екзамен. Лише після екзамену випускникам ви-

давався відповідний документ — атестат про закінчення 

гірничого училища із зазначенням спеціальності.

У перші роки існування училища до нього щоріч-

но приймали в середньому 10–15 юнаків. У 1878 р. було 

прийнято на перший курс 15 учнів, із них 14 навчалися 

за рахунок училища, а один — за кошти землевласника 

І. Г. Іловайського, який мав вугільну шахту в Макіївці. 

Наступного року було прийнято 15 учнів, а у 1880 р. — 11 

учнів. Протягом цих років 8 учнів було відраховано, тоб-

то у 1880 навчальному році в гірничому училищі на трьох 

курсах навчалося 33 учні.

З точки зору матеріального забезпечення учні поді-

лялися на дві категорії: пансіонерів, тобто учнів, які на-

вчалися виключно за рахунок училища, і напівпансіоне-

рів — тих, які не одержували одягу і взуття. Учні жили в 

гуртожитку, харчувалися продуктами своєї кухні. Журна-

ліст А. Мевіус у своєму нарисі в журналі «Южнорусский 

горный листок» за жовтень 1882 р. розповідав, що «вихо-

ванці самі по черзі готують їжу… Кожний пансіонер вранці 

має чай з хлібом, опівдні — сніданок із м’ясом, о четвертій 

У 1888 р. Донбас неодноразово відвідував відомий уче-

ний Д. І. Менделєєв. Він знайомився не лише з геологією 

й економікою басейну, технологією видобутку вугілля на 

юзівських, лисичанських, алчевських, макіївських шахтах, 

але водночас цікавився й підготовкою гірничих кадрів, 

тому відвідував і штейгерські школи регіону. Д. І. Менде-

лєєв високо оцінив організацію навчального процесу в цих 

закладах професійної освіти, особливо позитивні вражен-

ня у нього залишилися відносно практичної підготовки 

штейгерів і їх роботи на шахтах.

У роки революції 1905–1907 рр. училище значно ско-

ротило підготовку фахівців: випускало щорічно лише 8–9 

штейгерів. Масова підготовка гірничих техніків почалася 

лише з 1910 р. Напередодні Першої світової війни учили-

ще щорічно закінчували 160–170 учнів. Випускники ГГУ 

влаштовувалися на роботу самостійно або за посередни-

цтвом Товариства штейгерів Півдня Росії (1905 р.), яке 

одержувало замовлення від власників шахт. Училище було 

середнім спеціальним навчальним закладом, проте його 

випускники не мали права вступу до ВНЗ.

Чимало випускників ГГУ стали відомими керівниками 

вугільної промисловості, винахідниками й ученими. Серед 

них знані на початку 1920-х років організатори відбудови 

вугільної промисловості Донбасу Д. О. Артемов, Я. П. Ко-

роль, І. М. Каліберда, І. В. Глєбов та багато ін. У 1913 р. 

закінчив училище майбутній організатор Донецького гір-

ничого технікуму І. М. Пугач. Загалом у 1881–1914 рр. ГГУ 

підготувало 1134 штейгери.

У тяжкому становищі опинилося училище у роки Пер-

шої світової війни й революції, його існування фактично 

було дезорганізоване, і лише влітку 1920 р. навчальний за-

клад відновив свою діяльність. Однак нова сторінка в іс-

торії ГГУ виявилася не менш драматичною.

Як відомо, на початку 20-х років в Україні почалася 

перебудова системи освіти, у ході якої передбачалося під-

вищити професійну спрямованість навчання, наблизити 

його до потреб виробництва. Базовим типом ВНЗ стали 

технікуми, які готували «вузькогалузевих» фахівців.

В умовах нестачі інженерів для промисловості Донба-

су створення технічного ВНЗ у регіоні було надзвичайно 

актуальним. Уперше питання про створення подібного за-

кладу виникло наприкінці 1920 р. На початку листопада 

1920 р. на нараді, що проходила в ГГУ і у якій брали участь 

представники училища й різних управлінських структур 

вугільної промисловості регіону, начальник Центрально-

го правління кам’яновугільної промисловості (ЦПКП) 

Г. М. Юрілін запропонував реорганізувати гірниче учили-

ще в технікум. Ця ідея була підтримана й іншими учасни-

ками наради. Однак будь-яких конкретних рішень при-

йнято не було.

У середині листопада 1920 р. для вивчення стану справ 

у ГГУ Донецьким губернським відділом народної освіти 

була створена спеціальна комісія на чолі з помічником 

начальника Юзівського райуправління кам’яновугільної 

годині дня обід з двох страв, а ввечері — знову чай з хлібом. 

У свята обід складався з трьох страв, зазвичай обід допов-

нювали солодким або плодами».

У 1881 р. у гірничому училищі відбувся перший випуск 

фахівців. Усі одинадцять випускників були направлені на 

підприємства Донбасу та в інші регіони країни. У наступні 

роки ГГУ щорічно випускало 10–12 штейгерів. Поступо-

во збільшувався прийом і відповідно випуск фахівців: у 

1900 р. училище підготувало 23 штейгера, у 1901 р. — 19, 

а наступного року — 21 штейгери. Це були кваліфіковані 

техніки, яких високо цінували на шахтах й охоче запрошу-

вали підприємства не лише Донбасу, а й Кавказу, Сибіру, 

Уралу та інших регіонів. Випускники училища часто обі-

ймали на рудниках посади інженерів.

Ефективну діяльність щодо підготовки кваліфікованих 

гірничих фахівців схвалювали видатні учені, підприємці. 
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промисловості І. М. Пугачем. За результатами перевір-

ки комісія підготувала звіт, у якому було зроблено досить 

песимістичний висновок: гірниче училище ледь животіє і 

для відновлення його роботи потрібні значні кошти, ква-

ліфіковані кадри. З метою відродження училища рекомен-

дувалося змінити його керівний склад. Зокрема, члени ко-

місії пропонували призначити Г. М. Юріліна головою Ради 

училища, а І. М. Пугача — його заступником. Нова Рада 

повинна була до весни 1921 р. підготувати усе необхідне 

для відкриття гірничого технікуму: зміцнити матеріально-

технічну базу, укомплектувати кадри, поліпшити житлові 

умови викладачів і учнів. Тобто комісія І. М. Пугача в лис-

топаді 1920 р. пропонувала перетворити ГГУ в гірничий 

технікум.

Однак незабаром від цієї ідеї відмовилися. Вже в се-

редині грудня 1920 р. в ході обговорення питання про 

створення в Донбасі ВНЗ вперше з’явилася пропозиція 

про переведення Горлівського училища в Юзівку й ство-

рення на його базі гірничого технікуму. Пізніше, у 1921 р., 

І. М. Пугач згадував, що саме він висловив цю думку.

Ідею про переведення гірничого технікуму в Юзів-

ку активно підтримали місцеві радянські, господарські й 

громадські організації. 23 листопада 1920 р. цю ініціативу 

підтримав Юзівський райком народної освіти. При цьому 

підкреслювалось, що Юзівка перетворилася в центр куль-

турного життя Донбасу, що тут є достатня кількість ви-

кладачів, краща, ніж у Горлівці, матеріально-технічна база 

для організації навчального закладу. Наступного дня поді-

бні рішення були прийняті Юзівським райкомом спілки 

гірників і Юзівським райвиконкомом Ради робітничих де-

путатів. 25 грудня 1920 р. начальник Юзівського районно-

го управління кам’яновугільної промисловості пропонує 

Центральному правлінню кам’яновугільної промисловос-

ті вирішити це питання на користь Юзівки, посилаючись 

на те, що в Горлівці немає необхідних умов для організації 

технікуму.

Оперативна й цілеспрямована діяльність органів 

влади і громадських організацій Юзівки щодо відкрит-

тя у місті технікуму принесла успіх. 9 січня 1921 р. на 

спільній нараді у м. Бахмуті представників ЦПКП, 

профспілки гірників України, Донецького губернського 

відділу освіти і Юзівського райкому Всеросійської Спіл-

ки гірників було ухвалено рішення про переведення ГГУ 

«з усім інвентарем і педагогічним персоналом» до Юзів-

ки. Для переведення училища й 

організації технікуму була ство-

рена спеціальна комісія із пред-

ставників юзівських організацій. 

Заняття в технікумі планувалося 

почати 1 квітня 1921 року.

Однак у 1921 р. це рішення не 

було реалізовано. Воно викликало 

рішучий протест як викладачів, 

так і учнів ГГУ. 15 січня 1921 р. на 

екстрених загальних зборах викла-

дачів й учнів цього навчального за-

кладу була висловлена думка, що з 

його ліквідацією молодь Горлівки 

позбавиться можливості здобуття 

гірничої спеціальності. 16 січня 

це питання було заслухано на засі-

данні Горлівського райкому Всеро-

сійської Спілки гірників. У поста-

нові висловлювалася категорична 

незгода з рішенням про переве-

дення училища. Основними аргу-

ментами проти переведення були 

такі: у Юзівці є всі умови для орга-

нізації нового технікуму; виклада-

чі училища не зможуть переїхати в 

Юзівку, оскільки в місті немає до-

статньої кількості житла; абсолют-

на більшість учнів (95 %) — це діти 

місцевих робітників; обладнання 

училища старе, його небагато, тоді 

як у Юзівці його незрівнянно біль-

Рішення НАРКОМОСу УСРР щодо переведення студентів Горлівського 
гірничого технікуму до Донецького гірничого технікуму
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ше й воно є сучасним. Враховуючи ці складнощі, рішення 

про переведення у 1921 р. ГГУ до Юзівки було скасоване. 

Водночас вирішено сформувати в Юзівці новий технікум, 

який було урочисто відкрито у травні 1921 р.

Горлівське училище у жовтні 1921 р. було перетво-

рено в гірничий технікум (ГГТ). Однак цей навчальний 

заклад перебував у надзвичайно складному становищі. 

Однією з найгостріших проблем була нестача виклада-

чів та їх низька фахова кваліфікація. Із 14 викладачів 

лише два були інженерами, тільки один викладач мав 

педагогічний стаж понад 5 років, багато викладачів пра-

цювали в технікумі за сумісництвом. Слабкою залиша-

лася матеріально-технічна база, не вистачало найнеоб-

хіднішого: навчальних посібників, паперу тощо.

У вересні 1923 р., з огляду на слабку матеріально-

технічну базу технікуму, відсутність коштів для його фі-

нансування, Донецький губернський відділ Всеросійської 

Спілки гірників порушив клопотання перед Головним 

правлінням професійної освіти України (м. Харків) про 

закриття ГГТ. 12 вересня 1923 р. колегія Укрголовпрофос-

віти прийняла рішення про закриття ГГТ і створення на 

його базі професійно-технічної школи гірничих спеціаль-

ностей. Передбачалося також при школі організувати кур-

си підвищення кваліфікації гірничих робітників. Цією ж 

постановою учні ГГТ для закінчення навчання переводи-

лися до Донтехнікуму. 14 вересня 1923 р. на адресу Доне-

цького гірничого технікуму (ДГТ) від Наркомосвіти Укра-

їни надійшло розпорядження про прийняття і розміщення 

в технікумі усіх 50 учнів з Горлівки.

Вже на кінець вересня більша частина студентів лікві-

дованого училища прибула для продовження навчання в 

Донтехнікум. За соціальним походженням це були пере-

важно діти робітників. Серед 24 студентів першого і друго-

го курсів, які прибули для продовження навчання в Юзів-

ці, 21 були діти шахтарів та інших робітників, 3 — діти 

службовців. Середній вік нового поповнення становив 

приблизно 20 років, більша частина з них були одружені. 

Для учнів випускного курсу передбачалося створення гру-

пи прискореного навчання, щоб вони засвоїли додаткові 

курси, які не вивчали в Горлівці.

Водночас з переведенням студентів до ДГТ переїхала 

працювати й частина викладачів ГГТ. Зокрема, деканом 

гірничого факультету став В. І. Бєлов, який раніше пра-

цював у Горлівці. У ДГТ він читав курс гірничого мисте-

цтва. Це досвідчений фахівець, який 16 років працював на 

виробництві, був гірничим інженером, керівником Доне-

цького гірничого округу. Поповнився викладацький склад 

ДГТ й іншими досвідченими викладачами.

Досвід і традиції технічної освіти, започатковані Гор-

лівською гірничою школою, були успішно продовжені й 

розвинуті на більш високому рівні — Донецьким гірничим 

технікумом.
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СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ В ДОНБАСІ

ції концептуально надавалася професійна спрямованість. 

Задля цього керівництво Наркомосу розгорнуло перебу-

дову усієї системи вищої освіти за зразком професійно-

технічних навчальних закладів. Одне з ключових завдань 

цієї перебудови — досягнення синтезу між спеціальною 

(професійною) освітою і освітою загальною. Найбільш 

вдалою формою цього поєднання вважалися технікуми та 

інститути, які у той час були ВНЗ. До 1924 р. саме техні-

куми вважалися базовим типом ВНЗ. Вони готували фа-

хівців вузького профілю. З 1925 р. перевагу у підготовці 

фахівців вищої кваліфікації почали надавати інститутам, 

які готували керівників виробництва.

Роком розгортання мережі українських технікумів став 

1921 р. Технікуми в УСРР створювалися як ВНЗ. Цей про-

цес відбувався в умовах важкої економічної кризи. Сім ро-

ків безперервних війн вщент зруйнували економіку УСРР. 

Видобуток вугілля у 1920 р. порівняно з довоєнним часом 

зменшився майже у 7 разів. Через відсутність палива не 

працювала залізниця, припинили роботу металургійні 

підприємства, гостро відчувалася нестача інженерно-

очаток ХХ ст. у світі пройшов під гас-

лом створення машин та фабричного 

виробництва. Індустріальний розвиток 

суспільства стрімко набирав обертів і 

вимагав технічно підготовлених фа-

хівців для різних галузей виробництва. 

Саме у цей час у світі зіткнулися і по-

чали боротьбу два напрями розвитку 

освіти: «формальний» і «матеріальний». 

Перший — «формальний», розробле-

ний І. Гербартом, був спрямований 

на виховання гармонійно розвиненої 

особи, яка повинна засвоювати лише 

формальні знання. Другий — «матері-

альний», висунутий Г. Спенсером, від-

стоював суто практичну (професійну) 

підготовку фахівців, виходячи з ідеї 

прагматизму. Він отримав назву «аме-

риканської» моделі освіти. На початку 

ХХ ст. у США і Німеччині був широко 

розповсюджений матеріальний підхід 

до підготовки кадрів.

Керівництво Народного комісарі-

ату освіти (Наркомос) УСРР, у особі 

його голови Г. Ф. Гринька та керівни-

ка Головного управління професійної 

освіти (Головпрофос) Я. П. Ряппо, було 

палким прихильником саме «американ-

ської» моделі розвитку освіти. У 1920 р. 

вони розробили власну концепцію і мо-

дель розвитку освіти в УСРР, що була 

спрямована на підготовку професійно 

підготовленої особи. Тому усій системі 

підготовки фахівців вищої кваліфіка-

ПП

Донецький гірничий технікум. 1921 р.

2.
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технічних кадрів. У 1921 р. на шахтах Донбасу працювало 

лише 190 гірничих інженерів.

Саме у ці вкрай скрутні часи керівництво Кому-

ністичної партії більшовиків України (КП(б)У) і Рада 

народних комісарів (РНК) УСРР розробили широко-

масштабні плани соціально-економічних та культурних 

перетворень. Одним із напрямів цих планів було ство-

рення нової моделі розвитку освіти. Головним завданням 

процесу реформування системи освіти в УСРР стало зна-

чне розширення мережі і структури навчальних закладів. 

До революції на території України було лише 20 ВНЗ, які 

концентрувалися переважно у чотирьох наукових цен-

трах: Києві, Харкові, Одесі та Катеринославі. Але навіть у 

такому великому промисловому центрі, як Донбас, ВНЗ 

не було. Загалом до 1920 р. в УСРР існувало лише чотири 

технічні ВНЗ — Харківський технологічний, Катерино-

славський гірничий, Київський та Одеський політехнічні 

інститути. Саме тому розбудова мережі ВНЗ була спря-

мована на створення технічних ВНЗ, які б розташовува-

лися в індустріальних центрах. У цей час особлива увага 

приділялася створенню гірничого технікуму в Донбасі. 

Організаційною роботою з відкриття гірничого техніку-

му тут займалися Донецький губернський відділ народ-

ної освіти, Південне бюро Всеросійської спілки гірників, 

Народний комісаріат кам’яновугільної промисловості та 

місцеві партійні органи. Організацією технікуму займав-

ся безпосередньо і голова ЦК Всеросійської спілки гір-

ників Ф. А. Сергєєв (Артем).

Урочисте відкриття ДГТ відбулося 30 травня 1921 р. 

Першим директором (1921–1930 рр.) став І. М. Пугач.

З перших днів існування технікуму одним із найваж-

ливіших завдань було створення для нього необхідної 

матеріальної бази. До рево-

люції в Юзівці працювали 

чоловіче комерційне учили-

ще, приватна жіноча гімназія 

й початкова школа, у яких 

під час війни розташовува-

лися військові шпиталі. Рі-

шенням місцевої влади ДГТ 

було виділено для навчання 

приміщення комерційного 

училища, для студентського 

гуртожитку — будинок ко-

лишнього нічліжного пункту 

земства, а для майстерень та 

лабораторій —10 зруйнова-

них колишніх військових казарм і стаєнь. На їх ремонт та 

придбання обладнання було виділено 7 млн. крб.

Виступаючи 12 серпня 1921 р. на колегії головного 

управління профосвіти УСРР, директор ДГТ І. М. Пугач 

зазначив задовільний стан матеріальної бази навчального 

закладу, який мав на той час 18 аудиторій, лабораторії та 

майстерні, бібліотеку з книжковим фондом у 12 тис. при-

Збори студентів і викладачів, 
присвячені відкриттю ДГТ

Оголошення про прийом студентів у ДГТ

І. М. Пугач
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мірників. Разом з тим він просив виділити кредит для по-

дальшого розширення матеріальної бази технікуму.

У 1922 р. під час поглиблення економічної кризи зна-

чно скоротилися надходження до державного бюджету. За 

цих умов Наркомос УСРР шукає альтернативні джерела 

для фінансування освіти: вводить платню за навчання, 

об’єднує або закриває невеликі технікуми тощо. У грудні 

1922 р. на засіданні колегії Головпрофосу було встанов-

лено перелік індустріально-технічних ВНЗ, що мали дер-

жавне значення і фінансувалися з центрального бюджету. 

Лише 27 індустріально-технічних ВНЗ УСРР (інститути, 

технікуми, вечірні робітничі технікуми) отримали держав-

ну підтримку. Серед них був і ДГТ.

Гірничі інститути і технікуми, враховуючи стратегічне 

значення вугільної промисловості, мали найбільш сприят-

ливе фінансування. У 1923–1924 навчальному році усі 396 

студентів ДГТ звільнялися від платні за навчання, а 394 

надавалася стипендія. Варто зазначити, що у більшості 

ВНЗ від сплати за навчання звільнялося у середньому 20 % 

студентів, а решта (навіть робітники) платили за навчан-

ня. У ДГТ переважна більшість (305) студентів за соціаль-

ним походженням були робітниками, а інші походили зі 

службовців, інтелігенції, духовенства, селян тощо.

Наркомос РСФРР також надавав фінансову допомогу 

на розвиток гірничої освіти в УСРР. 7 грудня 1920 р. він 

прийняв постанову, за якою гірничі ВНЗ Донбасу отрима-

ли гроші, будівельні матеріали, навчальне обладнання та 

підручники.

На етапі становлення навчального закладу важливою 

проблемою було також забезпечення технікуму науково-

педагогічними кадрами. На початку 20-х років кваліфіко-

ваних фахівців не вистачало в усіх освітніх закладах Укра-

їни, однак особливо гострою ця проблема була в Донбасі.

Спроби залучити до роботи в ДГТ 15 викладачів місце-

вої політехнічної школи, як і переведення в провінційну 

Юзівку викладачів із вузівських центрів, виявилися невда-

лими. Тому було використано звичні в ті роки силові мето-

ди. Політехнічну школу закрили, а її викладачів перевели 

до складу ДГТ. Серед них були: Г. С. Абрамов, який багато 

років працював на кафедрі вищої математики, а деякий 

час і очолював її, Л. М. Золотарьова, В. П. Єщенко та ін. 

Технікум у цілому вирішив проблему залучення викла-

дачів загальноосвітніх дисциплін. Проте з викладачами 

спеціальних дисциплін стан справ, як і раніше, залишався 

незадовільним. У 1922 р. на постійну роботу до ДГТ при-

йшли інженери з виробництва: В. І. Бєлов, С. С. Герчиков, 

Л. Т. Левін та ще 8 викладачів, відряджених з Катерино-

славського гірничого інституту та КПІ. Були залучені й 

інші викладачі. Пізніше, у 1923–1926 рр., до ДГТ прийшли 

професори та викладачі, які працювали у ВНЗ Харкова, 

Новочеркаська, Катеринослава.

Колишні військові казарми, де розміщувалися 
перші навчальні майстерні. 1921 р.

Викладачі ДГТ Г. С. Абрамов, Л. М. Золотарьова, 
В. П. Єщенко

Варто зазначити, що студентів ДГТ навчали досвідче-

ні викладачі ВНЗ колишньої Російської імперії. Серед них 

були випускники Московського вищого технічного учили-

ща, Новоросійського університету в Одесі, Варшавського 

політехнічного та Катеринославського гірничого інститутів. 

Зокрема, гірниче мистецтво студентам викладали випускни-

ки Петроградського гірничого інституту проф. В. І. Бєлов, 

Н. Ф. Гурін і Ф. П. Міллер; електротехніку — випускник 

Петроградського політехніч-

ного інституту проф. А. Г. Бє-

лявський; теплотехніку — 

проф. С. І. Деррер із Харкова 

й О. М. Первушин із Москви. 

А викладач теорії механіки 

М. І. Орленко ще у 1913 р. 

одержав звання магістра ра-

ціональної механіки в Сор-

бонні (Париж).

Втім, загалом якіс-

ний склад викладачів у 

індустріально-технічних ви-

щих навчальних закладів був 

низьким. Так, у 1924–1925 

навчальному році 91 % ви-

кладачів мали вищу освіту і лише 25 % — науковий ступінь 

(у 20-ті роки в УСРР здобувачі наукового ступеня відразу 

отримували ступінь д-ра наук). У технікумах індустріально-

технічного спрямування чисельність професорів першої 

О. М. Первушин
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і другої категорії складала 11 %, проте у ДГТ 

цей показник становив 50 %. 

Однак у цілому проблема кадрів у ДГТ, 

як і в усіх інших ВНЗ України, залишала-

ся досить гострою. Вона поглиблювалася і 

розпочатими політичними репресіями у ви-

щій школі. Перетворення освітніх закладів 

з «поширювача знань» на «арену політичної 

боротьби» призвело до постійного «відлучен-

ня» від кафедр провідних учених і фахівців. 

Восени і взимку 1922 р. усією Україною про-

котилася кампанія із звільнення з ВНЗ так 

званої «реакційної» професури. Із інститутів 

і технікумів було звільнено сотні викладачів 

з єдиним формулюванням — «як антирадян-

ськи налаштовані». Тому в період становлен-

ня ДГТ його викладацький склад був майже 

завжди укомплектований не повністю, а ва-

кансії заповнювали залученням позаштатних 

викладачів, які поєднували виробничу та ви-

кладацьку діяльність.

Штатним викладачам доводилося працювати з подвій-

ним навантаженням. На початку 1926 р. у ДГТ нарахову-

валося всього 20 фахівців, з них 10 професорів і 10 викла-

дачів. У грудні 1926 р. І. М. Пугач повідомив Наркомос про 

створення в інституті спеціального матеріального фонду 

для доплати викладачам, які працювали понад ставку. На 

початку 1925 р. всі викладачі за рішенням Наркомосу були 

розподілені за категоріями. До першої категорії були від-

несені особи, які тільки почали роботу у ВНЗ і не мали не-

обхідної кваліфікації, а також аспіранти (посадовий оклад 

88 крб.). До другої і третьої категорії увійшли професори і 

викладачі, що мали певний стаж роботи і високу кваліфі-

кацію (посадовий оклад становив у середньому 152 крб.). 

Така оплата праці значно перевищувала заробіток робіт-

ника, проте складала лише 35 % від рівня заробітної платні 

викладача довоєнних часів.

У 1924 р. Наркомос створив житловий фонд на побудо-

ву житла для викладачів, а також звернувся за допомогою 

у вирішенні цього питання до профспілок, трестів і під-

приємств. ДГТ у 1925–1926 навчальному році через жит-

ловий фонд Наркомосу отримав від тресту «Донвугілля» 

130 тис. крб. на побудову житла викладачам, а у жовтні 

1926 р. — ще 40 тис. крб.

Відомість нерухомого майна ДГТ. 1925 р.

Курсанти робфаку ДГТ. 1922 р.
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Становлення технікуму за часом співпало з початком 

нової політики держави відносно вищої освіти, яка одер-

жала назву «пролетаризації вищої школи». Якщо до 1921 р. 

вища школа була безкоштовною й загальнодоступною для 

усіх соціальних верств суспільства, то відтепер держава 

оголосила про пріоритетне зарахування до вищої школи 

представників пролетарських верств. Восени 1921 р. набір 

у ВНЗ здійснювався за рознарядкою Головного управлін-

ня профосвіти. Партійні, військові, радянські, професійні 

та комсомольські організації на місцях відряджали на на-

вчання необхідну кількість абітурієнтів, які замість екза-

менів проходили співбесіди (колоквіуми), як правило, з 

політграмоти (політики).

Перший семестр вважався перевірочним, за результа-

тами якого відбувалося зарахування до складу студентів. 

Однак система відряджень, що існувала до 1926–1927 на-

вчального року, не виправдала себе. Тому її замінили на 

систему куріального представництва, коли всі абітурієнти 

складали вступні іспити, а зарахування здійснювалося на 

основі визначених квот представництва для кожної соці-

альної групи населення. В умовах реформування системи 

освіти для підготовки до навчання у ВНЗ терміново ство-

рювалися робітничі факультети. Строк навчання становив 

спочатку два, а потім три роки. Робітничі факультети ство-

рювалися на базі ВНЗ.

У 1921 р. у ДГТ навчалося 208 слухачів, 164 з них було 

відряджено на навчання різними організаціями, інші були 

учнями нещодавно ліквідованої політехнічної школи. У 

перший навчальний рік працювали три курси: 1-й — за-

гальноосвітній, 2-й і 3-й — спеціальні. Серед перших учнів 

робфаку були С. І. Євстратов, К. Д. Родяхін, І. С. Сєнін, 

П. Я. Таранов, Г. Д. Тищенко та ін. Першокурсникам ви-

кладали виключно загальні дисципліни, а на старших 

курсах — переважно гірничі та гірничо-механічні. Другий 

курс було укомплектовано слухачами, які мали стаж робо-

ти у вугільній промисловості. Третій курс складався з ко-

лишніх учнів Юзівської політехнічної школи.

Робочий день студентів тривав дев’ять годин: шість — 

теоретичні заняття і три — робота на будівництві. Впро-

довж першого навчального року робфаківці звільнялися 

від занять на два місяці для роботи з облаштування тех-

нікуму. Усього за рік учні відпрацювали на будівництві 

17 тис. робочих днів. За короткий термін студенти побуду-

вали кочегарку, електростанцію, механічний завод, прове-

ли опалення, водопровід. У грудні 1921 р. вступив до ладу 

гуртожиток на 100 осіб, почали працювати їдальня, лазня, 

пральня, перукарня.

Уже в перші роки свого існування ДГТ зосередив зу-

силля на підготовці фахівців, які були вкрай необхідні 

народному господарству. У 1922–1923 навчальному році 

було відкрито гірничо-механічну спеціальність, а через 

рік — гірничу. Гостра нестача фахівців-гірників у Донбасі 

й наявність необхідної матеріальної та наукової бази зумо-

вили створення при ДГТ вищих інженерних курсів (ВІК), 

які прискорено, без відриву від виробництва готували фа-

хівців високої кваліфікації. Курси відкрилися в березні 

1922 р., і це був перший подібний експеримент в СРСР. На 

ці курси приймали штейгерів і гірничих техніків зі стажем 

роботи на виробництві понад 10 років. Заняття з «віківця-

ми» проводилися двічі на тиждень: в неділю та в середу з 

десятої ранку до восьмої вечора.

Перший випуск цих курсів відбувся у вересні 1924 р., 

серед випускників були А. М. Брайнін, Л. М. Безбриж-

ний, М. Л. Воротченко, С. М. Кузьмін — усього 13 гір-

ничих інженерів. Проте це «нещасливе» число виявилося 

для перших «віківців» найщасливішим. Невдовзі всі вони 

одержали призначення на високі керівні посади у вугіль-

ній промисловості Донбасу. А досвід ДГТ із прискореної 

підготовки гірничих інженерів було успішно використано 

в Катеринославі та Новочеркаську.

У 1924 р. за підтримки профспілки металістів Сталін-

ського метзаводу при ДГТ було створено вечірній мета-

лургійний робочий технікум. Перший набір становив 50 

студентів за спеціальностями: доменна, прокатна, елек-

тромеханічна справа. Серед студентів були здебільшого 

кадрові робітники із стажем роботи від 8 до 30 років. У 

1923–1924 навчальному році в технікумі було створено бі-

бліотеку, яка нараховувала 2363 підручники, геологічний 

та фізичний кабінети, лабораторію аналітичної хімії.

Таким чином, початковий період становлення про-

йшов успішно. 19 квітня 1922 р. 

Всеукраїнський Центральний Ви-

конком, відзначаючи успіхи усьо-

го колективу, нагородив ДГТ гра-

мотою та Червоним прапором 

ВУЦВК. «Менше ніж за рік свого 

існування, — зазначалось у поста-

нові ВУЦВК, підписаній Г. І. Пет-

ровським, — технікум виріс у вели-

кий навчальний заклад…»

Проте в історії університету були 

не тільки світлі сторінки. Реалії тих 

складних післявоєнних років не за-

вжди були сприятливими для ДГТ. У Гуртожиток студентів ДГТ
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ті часи в технікумі гостро постала проблема нестачі ауди-

торій, місць у гуртожитку. А місцеві органи влади замість 

того, щоб надати допомогу у вирішенні цих проблем, ста-

ли використовувати приміщення навчального закладу під 

адміністративні будівлі.

Уже в перші роки існування ДГТ був вимушений вести 

виснажливу боротьбу з місцевою владою. Справа в тому, 

що в місті катастрофічно не вистачало приміщень, і міська 

адміністрація вирішила йти шляхом найменшого опору у 

розв’язанні цієї проблеми. Ще у 1922 р. окружний окрви-

конком ухвалив рішення про влаштування дезінфекційного 

пункту в гуртожитку ДГТ. І тільки завдяки зусиллям студен-

тів, які самі знайшли відповідне приміщення й облаштували 

цей пункт, гуртожиток вдалося відстояти.

У 1923–1924 рр. окрвиконком приймає ряд рішень про 

переведення технікуму в Таганрог, Маріуполь, Луганськ, 

мотивуючи це гострою житловою кризою, а влітку 1924 р. 

приймає постанову про передання гірничо-геологічного 

корпусу ДГТ окружному відділу народної освіти. Адміні-

страції навчального закладу вдалося відстояти лише поло-

вину цього будинку.

Наприкінці 1924 р. нарком освіти України О. Шум-

ський повідомив Е. Квірінга у листі до ЦК КП(б)У про 

рішення Сталінського окрвиконкому передати будинок 

хімічного корпусу Держбанку. 4 грудня 1924 р. Е. Квірінг 

телеграфував до окружкому: «Становище Донецького тех-

нікуму важке… Погано ви турбуєтеся про єдиний вищий 

навчальний заклад. Не годиться така справа. Держбанку 

можна знайти приміщення й іншим шляхом. Прошу за-

тримати переміщення». Уже наступного дня відбулося 

засідання бюро окружкому партії, де обговорювалося пи-

тання про ДГТ. День 5 грудня 1924 р. можна вважати осо-

бливим для першого Донецького ВНЗ. Окружком анулю-

вав власне рішення про виселення технікуму й доручив 

спеціальній комісії підготувати програму його розвитку.

                         Кімнати відпочинку
у студентському гуртожитку. 1921 р.

Бібліотека ДГТ

Грамота про нагородження ДГТ

У 1923 р. конфлікт ДГТ з місцевою владою призвів до 

звільнення з посади його першого директора І. М. Пугача. 

Офіційно Юзівський повітовий комітет усунув І. М. Пуга-

ча за «диктаторські замашки» у ставленні до викладачів і 

студентів. Справді, в архівах Наркомосу ще й зараз збері-

гаються численні скарги з цього приводу. Проте рішення 

про зняття з посади першого директора було зумовлене ін-

шими чинниками, насамперед пов’язаними з його прин-

циповою позицією щодо переведення ДГТ в інше місто. 
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У цьому зв’язку Головне управління профосвіти надіслало 

доповідну записку до оргбюро ЦК КП(б)У. У ній повідо-

млялося, що усунення І. М. Пугача негативно позначило-

ся на роботі технікуму, пропонувалося повернути його на 

посаду директора й одночасно «приструнчити» Юзівський 

комітет. Це прохання невдовзі було задоволено вищим 

партійним керівництвом.

У першій половині 20-х років у ВНЗ України активно 

впроваджувалися нові форми й методи навчання й пере-

вірки знань студентів. Серед них семінарський, лабора-

торний методи, американський «Дальтон-план» та ін. У 

1923 р. помічник ректора з навчальної роботи ДГТ проф. 

М. М. Рождественський розробив інструкцію з навчальної 

роботи (її тоді називали «методичне кредо»), в якій визна-

чалися форми поєднання навчання з працею.

Восени 1922 р. у ДГТ відбулася нарада викладачів і сту-

дентів, де обговорювалося питання про створення пред-

метних комісій, які були адміністративно-методичними 

міжкафедральними утвореннями споріднених дисциплін. 

До складу предметних комісій входило багато студентів, 

думка яких здебільшого була вирішальною. Предметні ко-

місії були покликані провести у життя нову методику під-

готовки фахівців.

Замість лекцій у навчальний процес впроваджувався 

так званий «бригадно-лабораторний метод», відповідно 

до якого студентський потік розділявся на бригади на 

чолі з бригадиром, який одержував від викладача завдан-

ня та інструкції з його виконання. Бригада колективно 

працювала над виконанням завдання. Після закінчення 

роботи бригадир від імені бригади звітував викладачеві 

про виконання завдання. На практиці це означало, що 

принцип індивідуальної відповідальності за одержання 

знань змінювався груповою відповідальністю, а глибока 

теоретична підготовка спеціалістів — «натаскуванням» 

студентів.

Життя вищої школі у 20-ті роки мало свою яскраво 

виявлену специфіку, яка проявлялася іноді у найнеспо-

діваніших ракурсах. Однією з таких особливостей була 

активна участь студентів та студентських організацій в 

усіх сферах життя навчального закладу. Зокрема, студен-

ти входили до складу правлінь ВНЗ 

і могли призначатися помічниками 

ректорів, деканами факультетів. У 

1926 р. до правління ДГТ, крім ви-

кладачів, входив і представник сту-

дентів С. Л. Берьозкін.

На початку 20-х років голод, 

зубожіння й хвороби поставили 

студентство на межу фізичного ви-

живання. Саме тому по всій Україні 

були відновлені студентські органі-

зації старого типу, а також створе-

ні нові студентські структури, які 

вели боротьбу за свої соціально-

економічні та академічні права. У 

1921–1922 рр. у ВНЗ України функ-

ціонувало чотири типи студент-

ських утворень: економічні, полі-

тичні, демократичні й професійні 

організації. Однак у ДГТ функці-

онувало тільки три типи таких ор-

ганізацій, не було організацій загальностудентського 

представництва, таких як студкоми, факкоми, курскоми 

й старостати. Нові організації діяли дуже активно. Тон 

задавали партійна й комсомольська організації. Якщо 

в травні 1921 р. у ДГТ було 3 комуністи, то у жовтні 

1924 р. — 103. Аналогічними темпами зростала й комсо-

мольська організація, яка до листопада 1921 р. прийняла 

до своїх лав 42 особи, а у 1926 р. — вже 194.

Діяльність політичних організацій мала подвійний ха-

рактер. З одного боку, вона несла в собі позитивну спря-

Професорсько-викладацький склад ДГТ. 1925 р.

Кабінет природознавства
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мованість. Партійний та комсомольський осередки ор-

ганізовували студентів на будівництві ВНЗ; допомагали 

обладнати його необхідними приладами; здійснювали 

роботу з покращання навчальної дисципліни; займалися 

з тими, хто відставав у навчанні; створювали необхідні 

умови для побуту й дозвілля студентів. Комуністи й ком-

сомольці технікуму допомагали шахтарям видобувати ву-

гілля, навчали сільських дітей та їх батьків грамоті, допо-

магали голодним та безпритульним дітям.

Проте, з іншого боку, діяльність партійних і комсо-

мольських осередків у ДГТ призводила до адмініструван-

ня, втручання у навчальний процес, політичного пере-

слідування професури та викладачів. У першій половині 

20-х років у багатьох ВНЗ ці тенденції набули загрозливих 

розмірів. У лютому 1925 р. у рішеннях першої Всесоюзної 

партійної наради організацій ВНЗ підкреслювалося, що 

партосередки ВНЗ втручаються в роботу навчальних й 

адміністративно-господарських органів, припускаються 

комчванства, ігнорують безпартійних. У 1925 р. Політ-

бюро ЦК КП(б)У прийняло рішення, яке регламентувало 

відносини студентських парторганізацій з інститутськими 

управлінськими органами, викладачами і встановлювало 

обов’язкове виконання студентами-комуністами своїх на-

вчальних обов’язків. Після цього переслідування профе-

сури у навчальних закладах припинилося до 1928 р., але 

під час так званої «Шахтинської справи» ці явища прояви-

лися з новою силою та розмахом.

Важливе місце у розвитку студентського самовряду-

вання у 20-ті роки посідали студентські економічні ор-

ганізації. Вони були покликані відстоювати економічні 

інтереси студентства й забезпечити йому мінімальні со-

ціальні й побутові потреби. Восени 1922 р. більшість ВНЗ 

було знято з державного фінансування. У зв’язку з цим 

було введено плату за навчання. Але ДГТ, як один з най-

важливіших ВНЗ України, фінансувався з держбюджету, і 

плата за навчання зі студентів тут не стягувалась. Велику 

економічну підтримку студентам ДГТ надав створений на 

початку 20-х років Комітет покращення побуту учнів і сту-

дентів. Такі комітети виникали стихійно, але невдовзі ста-

ли громадсько-державними економічними структурами у 

вищій школі, й половину їх фінансових витрат покривала 

держава через Наркомос. До компетенції Комітету в ДГТ 

відносилися питання організації харчування учнів, забез-

печення їх житлом, охорони здоров’я, працевлаштування, 

надання пільг, транспортних, культурно-просвітницьких 

та інших послуг. Для обслуговування студентів на пільго-

вих умовах комітети створювали свої банки, кооперативи, 

майстерні, хлібопекарні, лазні, пральні, перукарні, мило-

варні, типографії, лікарні та інші госпрозрахункові підроз-

діли.

Діяльність Комітету в ДГТ перебувала під контролем 

студентських профспілок, які виникли стихійно на почат-

ку 20-х років у вищій школі і тривалий час не визнавалися 

вищими профспілковими структурами. Виконавче бюро 

студентських профспілок у ДГТ об’єднало студентів різних 

галузевих профосередків, які групувалися за принципом 

своєї колишньої професійної належності і зовсім не бажали 

від неї відмовлятися. Профспілки мали кошти, які викорис-

товувалися для допомоги студентам. Виконавче бюро роз-

поділяло ці кошти, видавало талони на харчування, лазню, 

перукарню, забезпечувало одягом і взуттям, створювало 

виробничі кооперативи. Перший виробничий кооператив 

у ДГТ було створено з числа багатосімейних студентів. До 

нього увійшли 33 родини (108 осіб). Члени цього коопера-

тиву працювали в майстернях із ремонту рудникових ламп 

і пекарні. Виконавче бюро ДГТ мало своє господарство: 

їдальню, млин, пральню, перукарню, книжковий та паперо-

вий кіоски. Річний обіг коштів виконавчого бюро за 1928 р. 

склав значну суму — майже 45 тис. крб. Окремі секції ви-

конавчого бюро ДГТ займалися організацією навчального 

процесу, керували працею господарських структур комі-

тету, проводили культурно-масові заходи. У технікумі було 

створено художні й наукові студентські колективи і гуртки, 

видавалася багатотиражна газета «Техніка і комунізм» (із 

1923 р. перетворена на журнал з тією ж назвою).

Профбюро організовували й проводили культурно-

виховну роботу через вечори художньої самодіяльності, 

Кабінет гірничого мистецтва

Майстерня кафедри гірничої механіки. 1924 р.
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культпоходи й екскурсії. Силами гуртківців на підшефних 

шахтах проводилися спектаклі й концерти. Студенти-

культармійці працювали в школах з ліквідації неграмот-

ності.

Незважаючи на зусилля студентських економічних 

організацій, матеріальне становище учнів залишалося 

важким, хоча більшість студентів ДГТ одержувала стипен-

дію. На початку 20-х років вона видавалась у натуральній 

формі, а пізніше — у грошовій. Фінансова реформа 1923 р. 

стабілізувала курс карбованця. Середній розмір стипендії 

у технікумі склав 12 золотих карбованців на місяць, а на-

ступного року збільшився до 15. Влітку 1924 р. Центральне 

Бюро пролетарського студентства, проаналізувавши еко-

номічне становище вищої школи України, зробило висно-

вок на сторінках журналу «Студент революції», що «сту-

дент, який одержує таку стипендію, має дуже багато для 

того, щоб вмерти, й має зовсім мало для того, щоб вижи-

ти». Тому студенти ДГТ запропонували підняти середній 

розмір стипендії до 25 крб., щоб наблизити її до мінімаль-

ного прожиткового рівня.

У 20-ті роки вища школа формувалася й діяла за прин-

ципом класово-партійної належності. Цей же принцип 

був вирішальним і під час розподілу стипендії. Усі особи, 

які мали право на одержання стипендії, розподілялися 

на п’ять категорій. До першої належали колишні робіт-

ники з великим робочим стажем (10 років), до другої — 

робітники-члени Компартії, до третьої — інші члени партії 

та комсомольці, до четвертої — робітники за походжен-

ням, до п’ятої — члени профспілок (селяни, службовці, ін-

телігенція). Як правило, стипендій у ДГТ вистачало тільки 

першим трьом категоріям. Подібний підхід до розподілу 

стипендії зберігся до 1932 р., коли за ініціативою студен-

тів Донбасу й Харкова його було замінено новим, в основу 

якого поклали якість навчання й громадську роботу з ура-

хуванням соціального походження.

Становлення ДГТ тісно пов’язано з 

ім’ям М. С. Хрущова — майбутнього ке-

рівника Радянської держави. У 1909 р. 

п’ятнадцятирічним юнаком він почав 

працювати на заводі бельгійського ка-

піталіста Боссе (нині ВО «Донецьк-

гірмаш»). Потім працював слюсарем 

на шахті № 31, у ремонтно-механічних 

майстернях (зараз Рутченківський ма-

шинобудівний завод «Гірмаш»). Рево-

люцію 1917 р. М. С. Хрущов зустрів як 

один із лідерів робітничого руху Юзів-

ки. У травні 1917 р. його обрали голо-

вою Рутченківської Ради робітничих 

депутатів.

Повернувшись із громадянської ві-

йни, він знову працював на шахті. І хоча 

йому пропонували посаду керівника Рут-

ченківських рудників, він твердо вирішує 

йти вчитися. Минуть роки, і, виступаючи перед студента-

ми Рангунського університету (Бірма), М. С. Хрущов зга-

дає: «Коли закінчилася війна і ми вигнали зі своєї землі 

ворогів, я, колишній шахтар, пішов учитися на робітни-

чий факультет… Мені вже виповнилося 27 років…»

В одному з документів державного архіву Донецької 

області зберігається список із 237 прізвищ студентів, які 

одержували стипендію Всеросійської Спілки гірників, се-

ред них був і студент 3 курсу робфаку М. С. Хрущов.

На робфаку ДГТ М. С. Хрущов зовнішньо нічим не від-

різнявся від інших студенів: він ходив у сукняних штанах 

і сукняній сорочці під пасок, носив картуз, мешкав у сту-

дентському гуртожитку. Проте авторитет Микити Хрущо-

ва серед студентів був високий. Його обирають секретарем 

партійного осередку технікуму, вводять до складу стипен-

діальної комісії. Заяв до цієї комісії надходило чимало, в 

кожній необхідно було розібратися і, якщо була можли-

вість, допомогти. Ось заява першокурсника механічного 

факультету Миколи 

Пупа: «Не вистачає 

грошей, щоб сплатити 

за квартиру, опалення, 

освітлення, не маю ані 

білизни, ані верхнього 

одягу. Внаслідок вище-

зазначеного я прошу 

комісію виділити мені 

стипендію». Розгля-

нувши заяву, комісія 

приймає рішення від-

шукати гроші й допо-

могти студенту. Таке ж 

рішення було прийнято 

і з питання про надання 

допомоги багатосімей-
М. С. Хрущов. 1924 р.

Зустріч І. М. Пугача із студентським активом
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ним студентам. Їм виділялося по 250 карбованців. І на усіх 

заявах розмашистий, найчастіше олівцем, підпис Микити 

Хрущова.

У грудні 1923 р. парторганізація ДГТ делегує М. Хру-

щова на ІХ Юзівську окружну партконференцію, де його 

обирають членом окружкому й делегатом на губернську 

партконференцію. У січні 1924 р. він був у складі доне-

цької делегації на похороні В. І. Леніна.

У грудні 1924 р. М. Хрущова було включено до складу 

комісії окружкому партії, яка визначала подальшу долю 

першого ВНЗ у Донбасі. Виступаючи на засіданні бюро 

окружкому партії, він висловився проти переведення ДГТ 

із Сталіно в інше місто й обґрунтовано відстоював необ-

хідність збереження в місті гірничого ВНЗ та його подаль-

шого розширення.

Пропозиції комісії окружкому партії щодо подальшо-

го розвитку ДГТ передбачали поступову його реоргані-

зацію в інститут. Ці пропозиції було підтримано на бюро 

окружкому і у 1925 р. надіслано у ЦК КП(б)У й РНК УСРР. 

Проте Наркомос України зайняв категорично негативну 

позицію. На початку 1926 р. в оргбюро ЦК КП(б)У було 

надіслано декілька доповідних записок Наркомосу, в яких 

обґрунтовувалася недоцільність перетворення ДГТ на ін-

ститут. Зокрема, підкреслювалося, що у найближчі роки 

достатньо одного гірничого інституту в Катеринославі, а 

ДГТ — єдиний навчальний заклад на Україні, який готує 

інженерів-практиків гірничої справи.

Однак стратегія прийдешньої індустріалізації виявила-

ся більш впливовою за відомчі інтереси Наркомосу. Пер-

шого квітня 1926 р. ЦК КП(б)У і РНК УСРР схвалили 

пропозицію про реорганізацію ДГТ у гірничій інститут. 

РНК УСРР на своєму засіданні прийняла рішення про 

доцільність реорганізації ДГТ в інститут у наступному на-

вчальному році. Також передбачалося збільшити бюджет 

інституту на 60 тис. крб.

У 1926 р., не закінчивши навчання у технікумі, М. Хру-

щов перейшов на постійну партійну роботу у Петрово-

Мар’їнський райком, а потім в окружком партії. Працю-

ючи в окружкомі, він наполягає на виділенні коштів на 

реорганізацію ДГТ в інститут. Варто зазначити, що деякі 

міністерства досить скептично ставилися до цієї пропо-

зиції. Натомість М. Хрущов займає принципову позицію, 

дає негайну відповідь: «Сталінський окружком, ознайо-

мившись із змістом листів, повідомляє про свої рішучі за-

перечення. Окружком не вбачає ніяких підстав для пере-

гляду прийнятих урядом УСРР рішень. Окружком просить 

із фонду відрахувань промисловості відпустити Донецько-

му гірничому інституту 100 тис. карбованців, із них 50 тис. 

в інвалюті, для обладнання лабораторій…»

Очевидно, тверда позиція місцевої влади справді впли-

нула, оскільки невдовзі РНК УСРР розробила й ухвалила 

спеціальну програму будівництва необхідних Донецькому 

гірничому інституту приміщень. З цією метою було виді-

лено 2,7 млн. крб., із них 1,5 млн. — на будівництво гурто-

житку, 340 тис. — на будівництво квартир для викладачів. 

А 22 жовтня 1926 р. на засіданні РНК УСРР було заслухано 

доповідь заступника Наркому освіти Я. Ряппо про реорга-

нізацію ДГТ в інститут.
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сування ВНЗ України відчували нестатки абсолютно 

в усьому. ДГІ катастрофічно не вистачало навчальних 

приміщень: аудиторний фонд складався лише з 13 кім-

нат і 20 навчально-допоміжних приміщень, розташо-

ваних у трьох невеликих корпусах. Серйозні труднощі 

були із забезпеченням житлом викладачів, співробітни-

ків та студентів.

У 1926 р. на зміцнення матеріально-технічної бази 

інституту уряд України виділив понад 2 млн. крб. Час-

тину коштів ДГІ заробляв власними силами. Зокрема, 

інститут реалізовував різноманітну продукцію, що ви-

роблялася у токарному і слюсарному цехах. Фінанси 

ВНЗ поповнювалися також за рахунок надходжень за 

виконання інститутом замовлень підприємств на тех-

нічне розроблення виробничих завдань. Зароблені ко-

шти витрачалися на закупівлю вугілля, води, придбання 

квартир для запрошених викладачів. Поступово вирішу-

валися питання поліпшення харчування студентів і за-

безпечення їдальні продуктами.

одальший розвиток Донецького гір-

ничого інституту (ДГІ) відбувався 

в умовах масштабних соціально-

економічних перетворень у країні. 

Докорінні зміни торкнулися всіх сфер 

життя українського народу: економіч-

ної, соціально-політичної, культурної. 

У 1926 р. в Україні широко розгорну-

лося будівництво нових шахт, заводів, 

електростанцій. Високими темпами 

велося будівництво нових підпри-

ємств і реконструкція тих, що вже ді-

яли в Донбасі. Тільки у 1924–1928 рр. 

кількість шахт у регіоні зросла з 238 

до 428. За роки першої п’ятирічки в 

експлуатацію було введено більше 

50 потужних шахт, побудовано і ре-

конструйовано десятки промислових 

підприємств. Зростання темпів про-

мислового виробництва збільшило 

попит на кваліфіковані інженерно-

технічні кадри, особливо для гірничо-

металургійної і хімічної промисловос-

ті. Вирішити проблему забезпечення 

новобудов кваліфікованими фахівця-

ми був покликаний ДГІ. Підготовка 

інженерно-технічних кадрів відпо-

відно до потреб промислових підпри-

ємств вимагала кардинальної реорга-

нізації інституту.

Першочерговою проблемою було 

зміцнення матеріально-технічної 

бази. Її стан був украй незадовільний. 

Через недостатнє державне фінан-

ПП

Токарний цех. 1927 р.

3.
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Проте керівництво ДГІ було не в змозі самостійно 

забезпечити інститут новітнім устаткуванням, при-

ладами, майстернями і звернулося за допомогою до 

уряду. Враховуючи значущість реорганізації ДГІ у за-

безпеченні Донбасу кваліфікованими фахівцями, Рад-

нарком України у 1928 р. виділив 5 тис. інвалютних 

карбованців для придбання устаткування, що виро-

блялося на заводах СРСР і за кордоном. Частину су-

часного лабораторного і технічного обладнання було 

закуплено в Німеччині й Великобританії. Завдяки по-

середництву Гірничої академії Фрайберга ДГІ придбав 

новітню модель збагачувальної лабораторії, майстер-

ні для гірничої справи й металургії, устаткування для 

хімічних лабораторій німецьких і англійських фірм. 

Значну допомогу у зміцненні матеріально-технічної 

бази інституту надали найстаріші ВНЗ країни. Зокре-

ма, Ленінградський гірничий інститут у 1930 р. передав 

ДГІ обладнання для гірничих майстерень і навчально-

методичну літературу.

Реорганізація ДГІ наприкінці 20-х років відбувалася 

в умовах перебудови всієї системи вищої освіти. Найваж-

ливішим завданням було пристосування вищої школи 

до потреб і темпів розвитку промисловості, що зумови-

ло її уніфікацію і реорганізацію за галузевою ознакою. У 

1929–1930 рр. у системі вищої освіти України відбувався 

процес об’єднання споріднених факультетів, створення 

на їхній базі нових навчальних закладів.

Вирішенню проблеми забезпечення кадрами мета-

лургійної промисловості сприяло об’єднання у 1930 р. 

Сталінського вечірнього металургійного інституту, 

створеного на базі вечірнього технікуму при ДГІ у 

1929 р., з Новочеркаським металургійним інститутом. 

Новий об’єднаний інститут отримав назву Донецький 

металургійний інститут (ДМІ). Інститут мав вечірнє і 

заочне відділення, філіали на металургійних заводах Ста-

ліно, Макіївки, Алчевська.

Спочатку ДМІ розташовувався у п’яти аудиторіях 

ДГІ, згодом отримав приміщення, в якому знаходились 

лабораторії фізики, загальної і аналітичної хімії, мета-

лургії, чавуну, палива та ін. Пізніше, у 1935 р., було збудо-

вано навчальний корпус ДМІ площею понад 12 тис. кв. м 

(зараз це 5-й корпус). ДМІ розпочав підготовку фахівців з 

доменного, мартенівського, прокатного виробництва. У 

1933 р. у ДМІ вперше в країні почали підготовку фахівців 

з устаткування металургійних заводів.

У 1930 р. на базі хімічного факультету ДГІ було орга-

нізовано самостійний ВНЗ — Донецький вуглехімічний 

інститут (ДВХІ), який розвивався швидкими темпами: 

зміцнювалася матеріально-технічна база, викладацький 

колектив поповнювався досвідченими педагогами, на-

уковцями. ДГІ передав ДВХІ хімічний корпус, лаборато-

рії, частину бібліотечного фонду. Було створено лабора-

торії фізики, хімії, вугілля та ін.

Таким чином, у 1930 р. у Донбасі існувало три спо-

ріднених технічних інститути — гірничий, вуглехі-

мічний та металургійний, які займалися підготовкою 

фахівців для гірничої, металургійної та хімічної про-

мисловості Донбасу.

Столярна майстерня. 1926 р.

Практичні заняття у фізичному кабінеті. 1928 р.

Характерною особливістю структурної реоргані-

зації гірничого та інших інститутів у кінці 20-х — на 

початку 30-х років було створення нових факультетів 

і кафедр. У 1927 р. у ДГІ діяли 2 факультети: гірни-

чий і гірничо-механічний. Перший готував інженерів 

з експлуатації вугільних родовищ. Його організатором 

і першим деканом був В. І. Бєлов. Як талановитий ін-

женер, вчений, практик він зробив вагомий внесок у 

становлення ДГІ. У 1908 р. закінчив Петербурзький 

гірничий інститут за спеціальністю гірничого інжене-

ра, працював на шахтах Донбасу. З 1922 р. його трудова 

діяльність була пов’язана з ДГІ.

Гірничо-механічний факультет започаткував підго-

товку гірничих інженерів-електромеханіків та фахів ців 

із збагачування вугілля. Його організатором і керівни-

ком був інженер Д. А. Лотоцький. У 1928 р. посаду де-

кана обійняв Ф. С. Серенко.
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копалин, шахтного будівни-

цтва, рудникової вентиляції 

і гірничорятувальної справи, 

геодезо-маркшейдерської 

справи, геології.

У складі гірничо-

механічного факультету у 

1930 р. було 10 кафедр. Про-

відною була кафедра гірни-

чої механіки, яку очолював 

проф. О. В. Некоз. Він плід-

но працював над створенням 

методичного забезпечення 

навчального процесу, займав-

ся підготовкою кадрів вищої 

кваліфікації. Кафедру «Дета-

лі машин» у вересні 1929 р. 

організував О. М. Первушин 

і став її першим заві дувачем. 

Вищу освіту він одержав у 

Московському вищому тех-

нічному училищі, працював 

викладачем у Казанському 

політехнічному інституті.

Структурні зміни відбу-

вались і в металургійному 

та вуглехімічному інститу-

тах. У ДМІ створювалися 

спеціальні кафедри, керу-

вати якими запрошували відомих вчених-металургів. 

Кафедру металургії очолив проф. В. О. Каменський, 

кафедру металургії чавуну — П. Г. Рубін, кафедру про-

катної справи — проф. О. П. Виноградов, кафедру меха-

нічного устаткування заводів чорної металургії — проф. 

М. С. Щиренко.

У ДВХІ проф. О. І. Тулпаров у 1930 р. став завідувати 

кафедрою органічної хімії. Пізніше (у 1933 р.) цю кафе-

дру очолив визнаний авторитет у хімічній науці проф. 

М. М. Рождест-

вен ський. Зав. ка-

федри «Загальна 

хімія» був при-

значений проф. 

В. С. Крим — ві-

домий вуглехі-

мік, знавець хімії 

коксобензольної 

справи і фізичної 

хімії, теоретик і 

експериментатор. 

У 1933 р. поса-

ду зав. кафедри 

«Процеси і апара-

ти хімічного ви-

У 1928 р. у ДГІ відкрився новий факультет — вугле-

хімічний. Його організував і очолив О. І. Тулпаров, якого 

було запрошено в інститут у 1924 р. на посаду професо-

ра загальної і аналітичної хімії. Освіту хіміка він здобув у 

Варшавському політехнічному інституті. У ДГІ він читав 

курси хімії, технології води і палива.

Два нових факультети — шахтобудівний і збагачу-

вальний були відкриті у 1931 р. Вони мали задовольнити 

потреби промисловості Донбасу у фахівцях із шахтного 

будівництва і підвищення якості вугілля. Збільшилася 

кількість спеціалізацій в ДГІ. У 1931 р. він займався 

підготовкою фахівців з експлуатації кам’яновугільних 

родовищ, проходки шахт, механізації гірничих робіт, 

електромеханіки та машинобудування.

Одночасно з формуванням нових факультетів в інсти-

туті створювалися нові кафедри. На гірничому факультеті 

В. І. Бєлов заснував кафедру «Експлуатація родовищ ко-

рисних копалин» і був призначений у 1927 р. її завідувачем. 

Він вперше розробив такі на-

вчальні курси, як «Руднико-

вий водовідлив», «Рудникове 

кріплення», «Ана томічний 

курс гірничої справи», «Руд-

никова вентиляція», «Техніка 

безпеки і гірничорятувальна 

справа» та ін.

У тому ж році було засно-

вано кафедру «Збагачення 

корисних копалин». Її органі-

затор і завідувач д-р техн. наук, 

проф. Е. Ф. Меллер здійснив 

великий внесок у досліджен-

ня вугілля Донбасу. Результа-

ти його робіт стали основою 

створення нової геолого-хімічної карти Донбасу і були вико-

ристані при проектуванні перших збагачувальних фабрик.

У 1929–1930 навчальному році на базі гірничої кафедри 

було створено кафедри: розробки родовищ корисних 

Навчальний корпус ДВХІ

В. І. Бєлов

Е. Ф. Меллер

О. В. Некоз

О. І. Тулпаров
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3 ДОНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧИЙ 

ІНСТИТУТ (1926–1934 рр.)

робництва» обійняв відо-

мий фахівець у галузі хімії, 

один із провідних вчених 

вітчизняної коксохімічної 

і азотної промисловості 

І. Є. Коробчанський.

Реорганізації зазна-

ли й інші кафедри інсти-

туту. Кафедру соціально-

економічних дисциплін у 

1930 р. було розділено на 4 

самостійні кафедри: полі-

тичної економії, діалектич-

ного матеріалізму, еконо-

мічної політики, економіки 

гірничої справи. Окремо виділялися години для політич-

них бесід із питань внутрішньої політики, міжнародного 

розвитку.

Поступово інститут поповнювався кваліфікованими ка-

драми. Професорсько-викладацький колектив формувався 

здебільшого з так званої «старої професури» та інженерно-

технічних робітників галузевих підприємств. Чимало 

викладачів приходили до інституту з промислового ви-

робництва — шахт, заводів, управлінських структур гірничо-

металургійної та хімічної промисловості. Вони не завжди 

володіли педагогічною майстерністю, але були досвідчени-

ми практиками, мали великий досвід зі своєї спеціальності 

і щедро ділилися знаннями зі студентами. Багато гірничих 

інженерів, хіміків, які були викладачами, у 30-ті роки вже 

захистили кандидатські і докторські дисертації. Серед них 

були В. С. Крим та І. Є. Коробчанський.

Наукова еліта ДГІ була найбільшою цінністю моло-

дого ВНЗ. З іменами найкращих професорів, виклада-

чів, учених пов’язані успіхи в організаційному, мето-

дичному та науковому становленні і розвитку технічних 

інститутів регіону. Втім, у цілому кадрова проблема, осо-

бливо в ДМІ, залишалася невирішеною: іноді заняття тут 

проводили робітники металургійного заводу, а з появою 

аспірантури — аспіранти.

Пізніше, у 1934 р. уряд країни здійснив ще один 

крок у подальшій реорганізації вищої технічної освіти, 

пов’язаний з об’єднанням споріднених інститутів. Ство-

рені на базі ДГІ самостійні ДМІ та ДВХІ було об’єднано.

Відомо, що основою будь-якого ВНЗ є студентська мо-

лодь. У ДГІ, як і в інших ВНЗ, приділялась особлива увага 

формуванню студентського складу. Якщо раніше набір сту-

дентів здійснювався за рознарядками ГоловУТНЗ СРСР, то 

з 1926 р., з метою підвищення рівня теоретичної підготовки 

фахівців, було започатковано прийом студентів за результа-

тами конкурсних екзаменів. Екзамени проводилися з ураху-

ванням соціального походження. Під час прийому перевага 

віддавалася робітникам, селянам, їх дітям, хоча часто вони 

мали дуже низький рівень загальноосвітньої підготовки. 

Важливою вимогою до абітурієнтів також був трирічний або 

ще більший стаж роботи, тому до інституту зараховувалися 

досвідчені робітники. Середній вік студентів коливався у 

межах 28–34 років. У 1927 р. були розширені права трудо-

вої інтелігенції відносно вступу до інституту, але їх частка в 

основному контингенті студентів була незначною.

В. С. Крим

Геологічний музей. 1927 р.

Студентський квиток ДГІ. 1927 р.

Перший прийом до інституту за новою системою від-

бувся у 1927–1928 навчальному році. На 1-й курс ДГІ і 

робфаку було прийнято 290 осіб. Серед них майже 84 % 

складали робітники й селяни, причому біля 80 % були 

робітниками. Щороку ДГІ збільшував набір студентів. У 

1929 р. на 1-й курс інституту було зараховано 112 осіб, у 

1930 р. — 603, у 1931 р. — 704, у 1932 р. — 888.

Швидкими темпами розвивався і ДМІ. Якщо в 1930 р. 

в інституті навчалися 540 студентів, то в 1931 р. — уже 

925. Набір студентів до ДМІ проводився, як правило, у 

тих містах області, де функціонували металургійні за-

води. Так, у м. Сталіно було набрано 2 групи студентів-

вальцювальників; у Макіївці — 3 групи: 1 група валь-

цювальників, 2 — мартенівців; у містах Алчевську і 

Єнакієвому — по одній групі доменників і мартенівців. У 

1933–1934 рр. у цих містах при заводах було засновано фі-

ліали інституту із заочною формою навчання. З 4-го курсу 

студенти філіалів навчалися вже на денному відділенні. У 

1933 р. в інституті навчалися близько 1000 студентів.
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Збільшував набір і ДВХІ. Якщо перший набір скла-

дав 48 осіб, то у 1929 р. на-

вчалося вже 74 студенти, у 

1930 р. — 300, а у 1934 р. — 

більше 850 осіб. Усього в 

1934 р. у донецьких техніч-

них інститутах навчало-

ся 3483 студенти, з яких у 

ДГІ — 1500, ДМІ — 1133, 

ДВХІ — 850. З 1929 по 

1935 рр. гірничий інститут 

підготував для вугільної 

промисловості 1098 спеціа-

лістів, а металургійний і вуг-

лехімічний — 458 інженерів 

для металургійної та хіміч-

ної промисловості.

Поповненню інститутів 

здібною молоддю сприяла 

серйозна робота вищих на-

вчальних закладів з абітурі-

єнтами. У 1926 р. у ДГІ діяв 

робфак, на якому слухачі 

готувалися до вступу в ін-

ститут. У 1930 р. при інсти-

туті існували вже 11 робфаків і 6 підготовчих курсів. З 

метою підвищення рівня знань майбутніх абітурієнтів 

було відкрито підготовчі курси в Щербинівському, Гор-

лівському, Штерівському, Єнакіївському, Краснолуцько-

му і Шахтинському районах. У 1932 р. таких курсів було 

вже 18.

Однією з важливих особливостей розвитку вищої 

школи в Україні у кінці 20-30-х років було створення на 

базі технічних інститутів широко розгалуженої мережі 

різних курсів для прискореної підготовки і перепідго-

товки кадрів. Промислові галузі, які розвивалися висо-

кими темпами, відчували потребу в технічних кадрах усіх 

рівнів — від кваліфікованих робітників, гірничих май-

стрів, начальників дільниць до фахівців управлінсько-

го апарату. Для швидкого розв’язання цього завдання у 

другій половині 20-х років при інститутах створювалися 

різні курси для підготовки фахівців. Курси були платни-

ми, і гроші на їх утримання перераховували промислові 

підприємства і трести. Слухачі навчалися на них із від-

ривом і без відриву від виробництва.

Перші подібні курси було створено в ДГІ. Вже з 

листопада 1926 р. тут розпочали працювати інженерно-

будівельні курси. Їх завданням була підготовка ін-

женерів будівельної спеціальності. Строк навчання 

складав три роки, на їх утримання профспілка робітників-

будівельників щомісячно перераховувала 1000 крб. За 

результатами вступних екзаменів 40 осіб було зарахова-

но на ці курси. Того ж року відкрилися курси гірничих 

інженерів, на яких розпочали навчання 40 слухачів, а у 

1927 р. було зараховано ще 27 осіб. У 1926 р. розпочали 

Студентський актив ДГІ. 1932 р.

Диплом випускника ДГІ. 1937 р.
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також працювати маркшейдерські курси, де навчалися 

14 слухачів.

У лютому 1927 р. у ДГІ було відкрито дворічні курси 

відповідальних працівників, на яких готувалися майбутні 

керівники шахт і виробничих дільниць. Умовами прийому 

були трирічний виробничий стаж і семи-

річна освіта слухачів. Перевагу віддавали 

вихідцям із робітників. У 1927 р. із 32 за-

рахованих тільки один був із службов-

ців, інші — з робітничих сімей. Гроші, 

які перераховувалися підприємствами, 

ДГІ використовував для будівництва на-

вчальних і житлових приміщень, необ-

хідних для курсантів.

У 1928 р. у зв’язку з реорганізацією 

рудоуправлінь і створенням виробничо 

самостійних рудників в інституті відкри-

лися п’ятимісячні курси для підготовки 

керівників цих рудників.

У 1929 р. у ДГІ почали працюва-

ти вищі інженерні курси (ВІК). Вони 

комплектувалися робітниками, які вже 

обіймали на виробництві інженерно-

технічні посади, мали значний прак-

тичний досвід, але не мали необхідної 

освіти. У 1931–1932 рр. загальна кіль-

кість слухачів складала 514 осіб. Із са-

мого початку курси планувалися як центр підготовки 

інженерів для всієї країни, тому на них уже з 1930 р. 

навчалися робітники з Уралу, Сибіру, Москви, Північ-

ного Кавказу. У 1931 р. ВІК були реорганізовані у фі-

ліали ДГІ, які працювали на базі рудничних управлінь 

та гірничих технікумів у Макіївці, Єнакієвому, Горлівці, 

Красному Лучі.

З часом деякі курси при ДГІ виділилися 

у самостійні навчальні заклади. Так, на базі 

курсів відповідальних працівників у 1930 р. 

виник гірничий технікум, який було перетво-

рено у Сталінський гірничий технікум. У той 

же час зусиллями колективу було організовано 

факультет спеціального призначення, в якому 

керівники вугільної промисловості навчалися 

за індивідуальним графіком. У подальшому 

цей факультет перетворився на інститут, що 

готував кадри для управління народним гос-

подарством.

На початку 30-х років ВІК було створено 

і при ДМІ. Вони працювали на Сталінському 

метзаводі. У 1934 р. почали працювати курси 

підвищення кваліфікації інженерів із відри-

вом від виробництва. У цілому в кінці 20-х — 

на початку 30-х років на численних курсах 

при ДГІ для промисловості Донбасу було під-

готовлено понад 2000 фахівців нижчої, серед-

ньої і вищої ланок управління.

Поряд із структурними змінами в період становлен-

ня ДГІ серйозній реорганізації підлягав і навчальний 

процес. Становлення нової інженерно-технічної ви-

щої школи вимагало вдосконалення змісту навчально-

методичного процесу, розроблення нових програм, 

навчальних планів, які б відповідали завданням масш-

табних перетворень в економіці країни. Перший навчаль-

ний рік у статусі гірничого інституту розпочався з січня 

1927 р. Програма складалася із загальноосвітніх дисци-

плін: математики, фізики, хімії, іноземних мов і спеці-

альних предметів: термодинаміки, парових двигунів, 

Студентський актив ДВХІ. 1933 р.

             Випускники гірничо-механічного факультету. 1929 р.
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парових машин (проектування), технології пального, па-

рових котлів (проектування) та ін. Вивчалися й соціально-

економічні науки.

Великої уваги керівництво ДГІ надавало методичній 

роботі. В інституті працювали циклові предметні комісії, 

які безпосередньо займалися методичними розробка-

ми курсів та контролювали виконання планів. У 1927–

1928 рр. існували енергетична, фізико-математична, 

гірнича та фахова предметні комісії. На факультетах пра-

цювали фахові комісії, які були створені з окремих спе-

ціальних дисциплін. На гірничому факультеті існували 

предметні комісії — математична, нарисної геометрії та 

технічного креслення, технічної механіки, геологічної 

дисципліни, геодезії, хімії, фізики, будівництва. Серед 

фахових комісій найбільш активно працювали комісії з 

гірництва, електротехніки, теплової механіки, гірничоза-

водської механіки, техніки безпеки, хімії вугілля, механі-

зації гірничих робіт, збагачення, організації підприємств. 

Комісії регулярно проводили засідання, де обговорюва-

ли важливі питання організації та методики викладання 

предметів. Очолювали комісії провідні професори інсти-

туту.

Гірничий інститут на той час не мав необхідного 

методичного забезпечення з переважної більшості дис-

циплін, і тому підготовка навчальних посібників, ме-

тодичних матеріалів була першочерговим завданням. У 

цій роботі значну допомогу надали найстаріші технічні 

інститути Москви, Ленінграда, які передавали необхідні 

методичні матеріали ДГІ. В інституті 

було розроблено понад 80 навчаль-

них програм з усіх курсів, що чита-

лися у 1928–1929 навчальному році. 

Знайомство з навчально-методичною 

роботою гірничих ВНЗ Німеччи-

ни — Фрайберга, Бохума, Ессена — 

сприяло подальшому становленню 

у ДГІ сучасних методів викладання, 

організації виробничої практики, на-

укової організації праці. У нових про-

грамах було змінено кількість годин, 

відведених на навчальні дисципліни. 

Підвищилася питома вага спеціаль-

них предметів. Якщо, наприклад, на 

гірничому факультеті в 1927–1928 рр. 

дисципліни гірничого циклу склада-

ли 21 %, то в наступному навчальному 

році — 30 %. На механічному факуль-

теті питома вага спеціальних предметів 

збільшилася з 34 % до 46 %. Таким чи-

ном, з 1927 по 1929 рр. кількість спеціальних дисциплін 

збільшилася в цілому з 32 % до 40 %.

Змінилася система контролю якості знань студентів, 

що сприяло формуванню сучасних вимог до оцінювання 

знань студентів. Було ліквідовано спеціальні комісії, які 

оцінювали знання студентів за часів існування технікуму. 

У травні 1927 р. студенти інституту отримали матрикули 

(залікові книжки), а оцінка знань здійснювалася за ре-

зультатами заліків і лабораторних робіт.

У 20-ті — на початку 30-х років у ВНЗ і технікумах кра-

їни застосовувалася лабораторно-бригадна система на-

вчання. В грудні 1929 р., згідно з Постановою Пленуму 

ЦК ВКП(б) і Наказом ГоловУТНЗ, з другого семестру 

1929–1930 навчального року навчальна робота ВНЗ була 

переведена на нову систему. Вводився 4-річний строк 

навчання студентів, змінювалось співвідношення теоре-

тичних і практичних занять, відмінялися лекції і заліки, 

а замість них вводилися семінарські і лабораторні мето-

ди вивчення матеріалу. Керівництво ДГІ було змушено 

в терміновому порядку перевести роботу інституту на 

нові засади. Протягом місяця треба було завершити ро-

боту навчальних курсів згідно з навчальними планами, 

провести перевірку знань студентів, терміново прийняти 

заборгованість студентів. Заліки в ДГІ складалися безпе-

рервно до кінця першого семестру. Студенти, які були не 

в змозі отримати заліки, підлягали відрахуванню.

За новою системою навчання у другому семестрі 

1929–1930 навчального року заняття проводилися у ма-

лочисельних студентських групах. Навчальне завдання 

виконувалося колективно, всією групою. За виступ одно-

го студента з доповіддю чи повідомленням залік із цього 

завдання отримували студенти усієї групи. Контроль за 

знаннями студентів відбувався у ході навчального про-

цесу. Звісно, за таких умов засвоєння матеріалу студен-

тами значно погіршилося.

За подібною системою було також організовано кур-

сове проектування: проекти виконувалися переважно 

одним-двома студентами бригади, а інші члени копію-

Електромашинна лабораторія
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вали його; іноді завдання з проектування розподіляли на 

частини за кількістю членів бригади так, що кожен сту-

дент виконував тільки невелику частину роботи, тому 

проекти було розроблено недостатньо якісно.

Для студентів усіх спеціальностей було встановлено 

єдиний термін навчання — 4 роки і 50 днів. Кожен на-

вчальний рік ділився на 3 триместри по 10 декад. Тре-

тина годин щороку відводилася на виробничу практику 

на підприємствах. В останній, додатковий триместр сту-

денти працювали уже не як практиканти, а як виконав-

навчальних планів. Під час практики студенти повинні 

були краще ознайомитися з економікою виробництва, 

господарським станом підприємства, на практиці переві-

рити свої знання, розробити конкретні проекти. Протя-

гом навчального семестру, як правило, студенти один день 

на тиждень проводили на шахтах або заводах, де оволоді-

вали секретами виробничого процесу.

У 1930 р. у навчальних планах більш ніж удвічі збіль-

шилася кількість годин на виробничу практику — з 1064 

до 3160, що складало майже половину навчального часу 

кожного триместру. Значно зросла чисельність робочих 

місць, які виділялися студентам для проходження прак-

тики. Усі ці зміни в навчальній роботі сприяли підви-

щенню рівня підготовки спеціалістів для промисловості 

Донбасу та інших регіонів держави.

Важливе місце у підготовці кваліфікованих фахівців 

займала наукова робота студентів. Керівництво закладу 

і викладацький колектив важливим чинником підви-

щення рівня підготовки студентів вважали їх залучен-

ня до науково-дослідної роботи. Два науково-технічні 

студентські гуртки (технічний і механічний), що існува-

ли ще в гірничому технікумі, у 1927 р. було об’єднано в 

один гірничий з окремою секцією для механіків. Сту-

денти гуртка досліджували конкретні технічні завдання, 

писали реферати, доповіді, виступали з ними на занят-Петрографічна лабораторія

ці обов’язків інженерів за обраними спеціальностями. 

Дипломні проекти було скасовано, оскільки вважалося, 

що завдяки тривалому перебуванню студентів на прак-

тиці у них закріплювалися набуті в інституті знання і 

з’являвся досвід роботи.

Проте незабаром стало очевидно, що нова система 

навчання призвела до погіршення якості знань студен-

тів, знизила рівень підготовки фахівців. Тому у вересні 

1932 р. було відновлено попередню систему викладан-

ня, яка складалася з лекцій, лабораторних робіт, про-

ектування, виробничого навчання на підприємствах. З 

1933–1934 навчального року було відновлено курсові 

екзамени, введено захист курсових проектів, диплом-

них робіт, контроль за самостійною роботою студентів. 

У січні 1933 р. було відновлено оцінювання успішності 

студентів — відмінно, добре, задовільно, незадовільно та 

зовсім незадовільно. Усі ці заходи сприяли підвищенню 

ролі кафедри як основної навчальної і науково-дослідної 

ланки у ВНЗ.

Перехід на класичну систему навчання сприяв ста-

білізації загалом роботи інституту, підвищенню рівня 

підготовки фахівців. У навчальних планах було упоряд-

ковано послідовність вивчення дисциплін, скорочено їх 

кількість. Це ліквідувало надмірну зайнятість студентів 

і звільнило час для самостійної роботи в бібліотеці, на-

вчальних кабінетах, лабораторіях.

Серйозну увагу було приділено виробничій практи-

ці. З 1926 р. вона стала обов’язковим компонентом усіх 

Хімічна лабораторія

тях гуртка. Тематика їх повідомлень була різноманіт-

ною, зокрема, студентів цікавили такі теми: «Вивчення 

заземлення в шахтах Щеглівського шахтоуправління», 

«Методи знаходження пошкодженого кабелю в шахтах», 

«Порівнювальне вивчення врубових машин Ейкгофа ро-

сійського виробництва» та ін. Займалися студенти і реаль-

ним проектуванням шахт. У 1932 р. група студентів на чолі 

з керівником Л. Т. Левіним та М. П. Кондратовим розро-

бляла проект будівництва шахти «Похила» Сталінського 

рудоуправління.

Подібні наукові студентські гуртки на початку 30-х 

було створено у ДМІ і ДВХІ. З середини 30-х років з ме-

тою активного залучення студентів до науково-дослідної 
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роботи при кафедрах було створено секції загальноінсти-

тутського науково-технічного гуртка.

Результати наукової роботи студентів широко ви-

користовувалися в дипломних проектах студентів. Для 

підготовки дипломних проектів на всіх профільних кафе-

драх створювали спеціальні кабінети. Завдання для проек-

тування повинно було відповідати реальним вимогам про-

мисловості. До керівництва дипломним проектуванням 

залучали як штатних працівників кафедри, так і кваліфі-

кованих фахівців з виробництва, що сприяло підвищенню 

якості дипломних проектів.

Перший захист дипломів у ДГІ відбувся у 1926 році: 

26 кваліфікованих фахівців поповнили лави інженерно-

технічного персоналу на шахтах, рудниках, очолили ке-

рівництво вугільними підприємствами. Наступного року 

випуск інженерів був у три рази більший. Студенти ДМІ 

вперше захистили свої дипломні проекти у 1933 р.

Після закінчення інституту кращі студенти залишали-

ся на кафедрах і працювали викладачами. У 1929 р. у гір-

ничому інституті було відкрито аспірантуру, 

до якої у лютому цього року були зараховані 

перші 9 аспірантів. Це були кращі випускни-

ки інституту: — І. Е. Бодріков, І. Ф. Пахалок, 

В. О. Леонов, К. С. Борисенко, П. С. Кучеров, 

Ф. Е. Кондрашов, Г. В. Березкін, Д. П. Ляпін, 

І. А. Леоненко. Пізніше, у квітні, аспіран-

тура поповнилася ще чотирма випускника-

ми — І. А. Кузовковим, В. О. Остроглядовим, 

В. Г. Гейєром та П. А. Шведовим.

Інститут надавав своїм аспірантам можли-

вість ознайомитися з гірничим виробництвом 

у Німеччині. У 1929–1930 рр. на стажування 

до вугільних підприємств Рурського басейну, 

крупівських рудників Ессена, заводів Бо-

хума було направлено аспірантів П. С. Ку-

черова, В. О. Остроглядова, І. Ф. Пахалока, 

І. А. Леоненка.

У червні 1935 р. відбувся перший захист кан-

дидатських дисертацій. Канд. техн. наук стали П. С. Куче-

ров — майбутній член-кор. АН УРСР, К. С. Борисенко, 

який пізніше став заст. директора інституту з навчальної 

роботи, В. Г. Гейєр, який очолив кафедру гірничозавод-

Перший випуск інженерів ДГІ. 1926 р.

Викладачі і випускники ДМІ. 1934 р.

Індивідуальний план 
підготовки аспіранта В. Г. Гейєра. 1931 р.

ської механіки, а також викладачі П. Я. Таранов, С. О. Чу-

мак, В. О. Леонов. У ДМІ аспірантуру із захистом дисерта-

ції закінчили викладачі М. М. Стрілець, який пізніше став 

деканом металургійного факультету, та Д. І. Старченко.

Постійно розширювалися масштаби наукових дослі-

джень учених інституту. Із самого початку ДГІ формувався 

як потужний науковий центр Донбасу. Основними напря-

мами наукової діяльності вчених інституту були проблеми 
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розвитку вугільної промисловості — питання раціоналіза-

ції вугільного виробництва, безпеки гірничих робіт, кок-

сування вугілля.

У процесі становлення інституту, формування по-

стійного штату професорсько-викладацького складу у 

другій половині 20-х — початку 30-х років наукову діяль-

ність учених було спрямовано на вирішення конкретних 

завдань виробництва. Зі своїми науковими розробками 

вони виступали на науково-технічних конференціях, 

з’їздах. Так, науковці брали активну участь у роботі І 

Всесоюзного гірничого науково-технічного з’їзду, що 

відбувався у квітні 1926 р. у Москві. З науковими допо-

відями виступили проф. О. І. Тулпаров і С. С. Герчиков. 

У 1927 р. у Сталіно на базі ДГІ відбувся І Всесоюзний 

з’їзд з безпеки гірничих робіт, скликаний ВРНГ СРСР. 

У ньому брали участь 24 професори ВНЗ, науковці ака-

демічних інститутів, представники гірничопромислових 

підприємств. За доповіддю С. С. Герчикова «Проблеми 

закладання виробленого простору» було прийнято по-

станову про подальшу розробку цієї проблеми науковою 

радою гірничої промисловості. У вересні 1929 р. участь у 

роботі І Всесоюзної конференції з хімії твердого палива 

приймав проф. В. С. Крим.

здавання і приймання», «Керівництво до кількісного і тех-

нічного аналізу».

Вчені інституту досліджували важливі проблеми 

гірничо-металургійного і хімічного виробництв. Проф. 

І. Є. Коробчанський розробляв способи збільшення і по-

ліпшення якості хімічних продуктів коксування. Коло 

його наукових інтересів було надзвичайно широке: про-

блеми коксування і відловлювання хімічних продуктів, 

підземної газифікації вугілля, збагачення вугілля, вдо-

сконалення процесів і технологій в азотній промисло-

вості. Проф. Е. Ф. Меллер займався теорією дослідження 

кам’яного вугілля на збагачуваність. Наукові розробки 

проф. М. М. Рождественського були присвячені дослі-

дженням барвників, питанням фотополімеризації стиро-

лу, хлористого вінілу та іншим проблемам.

Вчені інституту брали активну участь у роботі керів-

них органів вугільної промисловості, і майже не було 

питань, які вирішувалися б без професури ДГІ. Учених 

інституту завжди запрошували на пленуми Науково-

технічного співробітництва кам’яновугільної промисло-

вості з питань будівництва гірничих підприємств. Це тор-

калося будівництва шахт не тільки в Донецькому басейні, 

а також і в інших вугільних регіонах. У серпні 1929 р. про-

фесори Е. Ф. Меллер, С. С. Герчиков та А. Я. Бєлявський 

узяли участь у роботі пленуму, де вирішувалося питання 

закладки восьми шахт в Анжеро-Судженському, Кеме-

ровському, Прокоп’євському, Артемівському та інших 

районах СРСР.

До вчених ДГІ постійно зверталися робітники Ради 

кам’яновугільної промисловості з проханнями про кон-

сультацію щодо науково-технічних питань. У листопа-

ді 1928 р. на прохання Управління рудниками комбінату 

тресту «Південсталь» керівництво ДГІ відрядило проф. 

Е. Ф. Меллера, якого було особисто запрошено для вирі-

шення питання про можливість використання 1000-тон-

ної вугільної башти та необхідних переробок її з метою 

змішування трьох сортів вугілля на руднику «Юний Кому-

нар». У грудні 1928 р. проф. Е. Ф. Меллер і В. І. Бєлов були 

запрошені Макіївським рудоуправлінням для консультації 

М. М. Рождественський у лабораторії. 1939 р.

Лабораторія хімії палива. 1937 р.

Поступово у ДГІ почали формуватися наукові напрями. 

Серед відомих учених, які працювали в інституті в 20–30-х 

роках, слід виокремити професора загальної і аналітичної 

хімії О. І. Тулпарова. До 1929 р. ним надруковано понад 

20 наукових робіт. Широко відомі його наукові роботи й 

підручники «Технологія води й палива», «Хімія циклічних 

компонентів кам’яновугільної смоли».

Найбільш визнаним фахівцем у галузі хімії був д-р 

хім. наук, проф. В. С. Крим, який багато років присвя-

тив вивченню вугільних покладів Донбасу. Він — один із 

фундаторів створення радянської хімії вугілля. У 1929 р. 

В. С. Крима було обрано на посаду професора кафедри 

загальної хімії. За результатами своїх досліджень він опу-

блікував понад 60 наукових робіт, серед яких: «Хімія твер-

дого палива», «Викопне паливо Донбасу, його властивості, 
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щодо питання вибору найбільш пропорційної та безпечної 

системи розробки пласта ш. «Марія» у Ново-Калиновому.

Зверталися за допомогою до професури ДГІ і керівники 

обласних державних установ. У грудні 1928 р. керівництво 

Сталінського округу звернулося до інституту з проханням 

повідомити про наявність на терені Великої Каракубської 

та Сисоївської сільрад покладів залізної руди і можливості 

її експлуатації. Відповідь надали проф. В. І. Бєлов та інже-

нер А. В. Власенко. Учені оперативно дали історичну до-

відку щодо експлуатації покладів ще у 70-ті роки ХІХ ст. 

і проаналізували склад руди, обґрунтували необхідність 

розвідки для дослідження розміру родовища.

Одним із провідних напрямів науково-дослідної ро-

боти професорсько-викладацького складу ДГІ було ви-

конання господарчих договорів з виробництвом. Почи-

наючи з 1928–1929 рр., учені інституту за замовленням 

підприємств розробляли низку проектів щодо розвитку 

вугільної, металургійної та хімічної промисловості. Керів-

ництво трестів «Донвугілля», «Південсталь», «Коксобен-

зол», рудників і шахт постійно зверталися до вчених з про-

позицією провести на договірних засадах дослідну роботу 

з конкретних фахових питань. У січні 1929 р. між керівни-

цтвом ДГІ і трестом «Донвугілля» було підписано договір 

про виконання дослідних робіт щодо нагляду, аналізу та 

первинного контролю за зберіганням вугілля та антрациту. 

Згідно з договором на проф. Е. Ф. Меллера, який був при-

значений відповідальним за виконання угоди, були по-

кладені повноваження скласти проект системи розробки 

Смолянинівського пласту шахт № 29/32 Рутченківського 

рудоуправління.

Важливий договір було підписано ДГІ з трестом 

«Дон вугілля» у травні 1929 р. Інститут мав провести до-

слідження із встановлення змінності вугілля за тривало-

го зберігання у штабелях. Об’єктами дослідження були 

вугільні пласти більше 26 шахт Червоногвардійського, 

Будьоннівського та Петровського рудоуправлінь. На 

проведення цих досліджень «Донвугілля» перераховува-

ло на рахунки ДГІ 35 тис. крб. Загальне керівництво було 

покладене на проф. В. С. Крима. Протягом 1929 р. про-

водилася важка і кропітка робота щодо виконання цьо-

го договору. Всі дані експерименту були проаналізовані, 

технічні результати оброблені, на основі яких сформу-

льовані рекомендації щодо раціональної організації збе-

рігання вугілля.

Постійне використання науково-технічного потен-

ціалу ДГІ для потреб промисловості Донбасу — науково-

технічні експертизи, консультації фахівців інституту та 

науково-дослідна робота викладацького складу інституту 

за замовленням керівництва промисловості — вимага-

ли розширення й удосконалення науково-технічної бази 

навчального закладу. У 1932 р. керівництво Наркомату 

важкої промисловості СРСР прийняло рішення про бу-

дівництво у ДГІ збагачувальної фабрики-лабораторії на-

піввиробничого масштабу. На це будівництво були видані 

Лабораторія механічного обладнання 
металургійного виробництва. 1938 р.

кредити у розмірі 100 тис. крб. Начальником будівництва 

був призначений Е. Ф. Меллер.

Аналогічні договори ДГІ укладав з керівництвом мета-

лургійного тресту. У квітні 1929 р. на прохання Правління 

тресту «Південсталь» науковці інституту провели дослід-

ну роботу, пов’язану із десульфурацією коксу та вибором 

раціонального складу шихти для коксування. Керівником 

цієї роботи був проф. В. С. Крим.

У 1933–1935 рр. науковці інституту виконали два про-

екти з реконструкції проходження нових шахт, узяли 

участь у реорганізації роботи на Лівенській дільниці шахти 

№ 30 та допомогли реконструювати систему повітряного 

господарства шахт Петровського рудоуправління і ввести 

в дію нову електровозну відкатку на шахті 17 «біс».

Найбільш важливі проблеми удосконалення домен-

ного, мартенівського і прокатного виробництва вирішу-

валися в ДМІ. Серед наукових тем, що досліджувалися 

його співробітниками, були такі, як: «Дослідження вироб-

ництва спецсталі на Донецькому металургійному заводі», 

«Вплив розливної машини на властивості ливарного чаву-

ну», «Визначення відносної горючості коксу на Донецько-

му і Макіївському металургійних заводах» тощо.
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Результати досліджень учені ДГІ доповідали на регі-

ональних та всесоюзних конференціях. У лютому 1932 р. 

вчені інституту організували першу Донецьку вугільно-

технічну конференцію. До неї були підготовлені технічні 

виставки — лабораторії, де демонструвалися досягнен-

ня науковців ДГІ. З доповідями на ній виступили проф. 

В. І. Бєлов і С. С. Герчиков, викладачі та аспіранти інсти-

туту. Високу оцінку учасників конференції отримав роз-

роблений вченими ДГІ спосіб застосування шарнірних 

зведень податливого кріплення для капітальних гірничих 

виробок.

Вагомими були і досягнення проф. В. І. Бєлова. У 

1934 р. на першому Всесоюзному конкурсі робіт у галузі 

гірничої справи він отримав премію за проект «Зональ-

на газифікація вугілля». Як член ради Центральної гір-

ничорятувальної станції брав активну участь у розробці 

наукових основ і організації гірничорятувальної справи 

держави.

Результати наукової роботи вчених ДГІ публікувалися 

у збірнику наукових праць «Праці ДГІ», а також у журна-

лі «Артемівець», які були добре відомі в наукових колах 

України, СРСР, а також за кордоном.

Особливо великий інтерес науковців викликали ро-

боти викладачів ДГІ, вміщені у третьому томі збірника. У 

ньому було надруковано матеріали І Всесоюзного з’їзду з 

безпеки гірничих робіт, а також наукові статті провідних 

учених інституту. Зокрема, проф. О. І. Тулпаров у своїй 

статті описав вплив хімічного складу кам’яного вугілля 

на утворення в шахтах гримучого газу, проф. П. Є. Добро-

вольський повідомив про результати досліджень з питань 

деформації покрівлі підземних виробок, проф. С. С. Гер-

чиков на підставі вивчення роботи рудників Рурського 

басейну сформулював ряд пропозицій щодо раціоналізації 

гірничого виробництва. Ця стаття отримала міжнародне 

визнання. Так, керівництво вугільної промисловості Ка-

нади виявило особливий інтерес до цієї роботи і внесло 

ім’я проф. С. С. Герчикова до списку почесних авторів із 

вугільної тематики.

Наприкінці 20-х років ДГІ установив плідні зв’язки 

з закордонними вищими навчальними закладами. Осо-

бливо ефективним було 

науково-технічне співробіт-

ництво ДГІ з гірничими ін-

ститутами і підприємствами 

Німеччини. Воно полягало в 

постійному обміні науковою 

літературою, методичними 

матеріалами, наукових від-

рядженнях провідних про-

фесорів ДГІ до Німеччини, 

стажуванні аспірантів на 

великих промислових під-

приємствах Руру, Бохума, 

Ессена та інших промисло-

вих регіонів країни. У 1928–

1929 рр. ректор І. М. Пугач, 

проф. С. С. Герчиков і О. І. Тулпаров вивчали в Німеччині 

роботу гірничих і хімічних підприємств.

Донецькі інститути здійснили вагомий внесок у роз-

виток комунального господарства обласного центру та 

міст області. Так, за ініціативою проф. О. М. Первуши-

на та О. І. Тулпарова, ректора І. М. Пугача почалася роз-

робка проекту спорудження водопроводу в місті. Уче-

ні інституту виконали цей проект, і вже з весни 1928 р. 

було розпочато будівництво водопроводу. У квітні 1928 р. 

у Сталіно було подано воду. Робітники і студенти бра-

ли участь у прокладенні трамвайної колії. Усі основні 

роботи прокладення траси — нівелювальні й теодолітні 

роботи, адміністративні функції десятників із земельних 

робіт, із спорудження мостів виконували студенти ДГІ. 

Трамвайні колії охоплювали всі основні шахтарські сели-

ща — Гладківку, Вітку, Путилівку, Рутченкове, Смолянку 

та інші околиці міста.

Величезну допомогу місту надав ДВХІ. Під керівни-

цтвом проф. І. Є. Коробчанського вчені інституту разом зі 

студентами розробили проект газифікації міст Донбасу. За 

їх проектом у 1934 р. м. Сталіно було газифіковано. Студен-

ти інституту, які під час будівництва Ново-Макіївського 

КХЗ у 1931–1932 рр. працювали монтажниками й змон-

тували понад 10 тис. т складного устаткування апаратури 

хімзаводу.

Історія ДГІ другої половини 20-х — початку 30-х років 

нерозривно пов’язана з іменами перших осіб ВНЗ — його 

ректорами. Першим його директором, одним із його ор-

ганізаторів був І. М. Пугач. У 1926–1930 рр. він очолював 

роботу з реорганізації технікуму в інститут, зміцнення і 

розвитку його матеріально-технічної бази, підвищення 

рівня навчальної, методичної та наукової роботи. У листо-

паді 1930 р. наказом керівника господарського об’єднання 

«Вугілля» І. М. Пугача було переведено в розпоряджен-
Періодичні видання ДГІ

С. С. Герчиков
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ня ЦК Ради робітників кам’яновугільної промисловості 

СРСР. У 1941 р. у зв’язку з 20-річчям інституту уряд СРСР 

нагородив І. М. Пугача орденом Леніна за заслуги у ство-

ренні в Донбасі першого гірничого ВНЗ.

З листопада 1930 р. обов’язки ректора виконував 

В. А. Алгасов, пізніше директором ДГІ було призначено 

М. С. Губанова (1930–1935), а ДМІ у 1935–1936 рр. керував 

Г. М. Дімант.

Згодом бібліотека інституту стала однією з найбільших у 

місті. До 1941 р. в її фондах нараховувалося понад 600 тис. 

примірників тільки навчальних видань.

Але успіхи в навчальній, методичній, науковій сфе-

рах життя інституту були затьмарені випробуваннями, 

яки випали на долю всього суспільства в 30-ті роки 

ХХ ст. Сталінські репресії торкнулися і донецьких ВНЗ. 

У результаті політичних кампаній, так званих «чисток» 

у партії, у ДГІ у 1929 р. було виключено з партії 93 сту-

дентів. У подальші роки, особливо з підвищенням у 

середині 30-х років політичної напруженості в країні, 

почалися пошуки «антипартійних груп» і «організацій», 

«ворогів народу». У січні 1934 р. в інституті відбулося 

«викриття» так званого «троцькістсько-зинов’євського 

блоку». За критичні висловлювання щодо політики ко-

лективізації та її наслідків 11 студентів було відраховано 

з навчального закладу, а низку викладачів соціально-

економічних дисциплін було покарано за «втрату пиль-

ності». Політичному тиску партійних органів піддава-

лися керівники за спробу збереження у ВНЗ принципів 

єдиноначальності, відокремлення адміністративної і 

навчально-методичної роботи від ідеологічних кампа-

ній. Так, у 1934 р. партком металургійного інституту за-

судив «політичні помилки» ректора ДМІ Г. М. Діманта й 

оголосив йому догану.

І все ж негативні явища не змогли зупинити розвиток 

інституту, підвищення наукового й технічного потенціа-

лу, перетворення його у великий навчальний і науковий 

центр. Керівництво та профспілкова організація все біль-

ше уваги приділяли питанням соціального забезпечення 

працівників інституту, студентства. За ініціативою проф-

спілкових бюро факультетів у ДГІ було створено каси 

взаємодопомоги і Раду студентської комуни. З метою по-

ліпшення побуту студентів зусиллями Ради організовано 

їдальню, перукарню і будинок відпочинку. У 1932 р. за іні-

Будівництво 1-го навчального корпусу  (1930–1931 рр.)

М. С. Губанов Г. М. Дімант 

За роки становлення ДГІ перетворився на потужний 

науковий і навчальний центр Донбасу. Неодноразово його 

успіхи відзначалися на державному рівні. Так, у 1930 р. ДГІ 

посів призове місце на Всесоюзному конкурсі на звання 

найкращого технічного ВНЗ і отримав премію у розмірі 

3 млн. крб. на будівництво студентського містечка. На ці 

кошти було збудовано 1-й навчальний корпус, 2 корпу-

си гуртожитків і 2 житлових будинки для викладачів. У 

1932 р. почалося будівництво 2-го навчального корпусу.

Розуміючи важливе значення забезпечення інститу-

ту сучасною навчальною, методичною і 

науковою літературою, керівництво ДГІ 

виявляло постійну турботу про створен-

ня і розширення бібліотечного фонду. Із 

середини 20-х років бібліотека поповню-

валася за рахунок навчальних посібників, 

конспектів та інших матеріалів, виданих 

місцевою типографією, а також іноземною 

літературою. У 1928 р. ДГІ закупив за кор-

доном літературу з механізації гірничих 

робіт, механічного устаткування, геології, 

мінералогії, яка складала 85 найменувань. 

Наступного року інститут придбав у ні-

мецької видавничої фірми «Карл Хірзе-

ман» науково-технічну літературу на суму 

близько 1 тис. доларів. Ці валютні кошти 

було виділено урядом України молодому 

гірничому інституту спеціально на роз-

виток бібліотеки і навчальних кабінетів. 
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3 ДОНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧИЙ 

ІНСТИТУТ (1926–1934 рр.)

ціативою колективу аспірантів було організовано ще одну 

їдальню для аспірантів і викладачів. У 1931–1934 рр. в ін-

ституті велося присадибне господарство, де в основному 

працювали студенти.

Велика увага приділялася оздоровленню і відпочинку 

викладачів і студентів: було побудовано дві бази відпочин-

ку — в Анапі (зараз — Російська Федерація) і в Ялті. Під 

час канікул там відпочивали студенти, аспіранти, викла-

дачі. Будинок відпочинку в Ялті мав і ДМІ.

Профспілкові органи проводили велику просвітниць-

ку роботу — організовували вечори художньої самодіяль-

ності, культпоходи, екскурсії. При інститутах працювали 

Будівництво гуртожитків студентського містечка 
(1930–1931 рр.)

Почесна грамота за перемогу у змаганні серед 
вищих технічних навчальних закладів СРСР

гуртки, а в 1933–1934 навчальному році було засновано 

інститут культури, який мав 3 факультети — історичний, 

літературний і факультет мистецтва.

Всебічний розвиток інститутів, перетворення їх у 

науково-технічні і культурні осередки — все це сприяло 

стрімкому розвитку Донецького регіону. На шахтах, за-

водах і рудниках працювали сотні фахівців, підготовле-

них в ДГІ, ДМІ та ДВХІ. Учені інститутів заклали основи 

науково-технічного розвитку Донбасу.
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інженерів за дванадцятьма 

спеціальностями. Лише на 

денному відділенні навчало-

ся 3100 студентів, на заочно-

му — понад 4000. Більшість 

студентів заочного відділен-

ня становили робітники шахт 

і заводів. Для них на підпри-

ємствах працювало 28 кон-

сультаційних пунктів, де на-

давалася методична допомога 

студентам в опануванні на-

вчальних програм інституту.

У другій половині 30-х 

років в ДІІ була проведена 

значна робота зі зміцнення 

матеріально-технічної бази. 

Інститут був розташований у 4-х навчальних корпусах, мав 

5 житлових будинків для професорсько-викладацького 

складу і 3 гуртожитки для студентів.

ові зміни у процесі становлення інститу-

ту відбулися в 30-ті роки. Швидкі темпи 

розвитку промисловості зумовили необ-

хідність докорінної перебудови всієї сис-

теми вищої освіти. Час вимагав створи-

ти в Донбасі потужний ВНЗ технічного 

профілю, який забезпечив би підготовку 

кваліфікованих фахівців для різних галу-

зей господарського комплексу.

26 квітня 1935 р. Рада народних ко-

місарів СРСР прийняла постанову про 

створення на базі гірничого та мета-

лургійного інститутів Донецького ін-

дустріального інституту (ДІІ). До його 

складу було переведено також студентів 

Краматорського вечірнього машино-

будівного, Київського гірничого, Кри-

ворізького гірничорудного інститутів. 

Директором було призначено Г. М. Ді-

манта. У 1937–1942 рр. ДІІ очолював 

Г. Б. Пронченко.

ДІІ став одним 

із найбільших на-

вчальних закладів 

країни. У 1938 р. в 

інституті було 4 фа-

культети — гірничий, 

електромеханічний, 

металургійний, вуг-

лехімічний, а також 

вечірнє і заочне (за-

гальнотехнічне) від-

ділення. На них від-

бувалася підготовка 

НН

Г. Б. Пронченко

Студентське містечко. 1937 р.

РОЗВИТОК ДОНЕЦЬКОГО 
ІНДУСТРІАЛЬНОГО 
ІНСТИТУТУ У 1935–1941 рр.

4.
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ІНСТИТУТУ У 1935–1941 рр.4
Було оновлено обладнання багатьох лабораторій: фі-

зики, збагачення корисних копалин, електротехніки, руд-

никового транспорту, гірничої техніки та інших. Створено 

нові структурні підрозділи: лабораторію транспорту елек-

тричних машин, промислову збагачувальну фабрику, ка-

бінет сигналізації та зв’язку. У 1940 р. в інституті було 39 

кафедр, 38 лабораторій і 27 кабінетів. Значно поповнила 

свій фонд бібліотека, розташована в 1-му і 3-му навчаль-

них корпусах, у тому числі за рахунок іноземної періодич-

ної літератури. У 1940 р. передплачувалися 30 іншомовних 

науково-технічних журналів.

У центрі уваги було зміцнення професорсько-

викладацького складу інституту. У 1938 р. в ньому працю-

вало понад 200 викладачів. Серед них — один д-р наук, 

16 канд. наук, 15 професорів, 54 доценти. Незважаючи на 

певне поліпшення викладацького складу, в інституті від-

чувалася гостра потреба у кваліфікованих кадрах. Їх підго-

товку здійснювали в аспірантурі. Щорічно там навчалося 

10–11 осіб. За період 1935–1940 рр. 11 аспірантів захисти-

ли кандидатські дисертації.

Значна увага приділялася питанням удосконалення 

навчального процесу. Було введено щотижневі 6-годинні 

заняття, розроблено нові навчальні плани, більш раціо-

нальною стала їх структура: було вилучено застарілі дис-

ципліни, ліквідовано багатопредметність, установлено 

мінімум самостійних домашніх робіт з математики, фізи-

ки, хімії, іноземних мов, нарисної геометрії, теоретичної 

механіки, опору матеріалів. Для студентів старших курсів 

було введено вільні від занять дні з метою покращення са-

мостійної роботи в лабораторіях, кабінетах і бібліотеках. З 

ряду дисциплін проводилися колоквіуми.

Однією з найбільш характерних рис навчального про-

цесу в цей період було зміцнення зв’язків вищої школи з 

виробництвом. На виробниче навчання передбачалося до 

половини обсягу навчального часу. В основу цієї роботи 

було покладено знайомство студентів з організацією ви-

робництва, технологічними процесами, передовими мето-

дами роботи, досвідом підвищення продуктивності праці, 

використанням нової техніки. Студентам гірничих спеці-

альностей для проходження виробничої практики надава-

лися робочі місця на підприємствах з оплатою відповідно 

до займаної посади. Зв’язок інституту з виробництвом був 

постійним, тривалим і мав різноманітні форми.

Викладачі інституту активно працювали над створен-

ням стабільних підручників і навчальних посібників. У 

1939–1940 рр. вийшло друком понад 100 підручників. Се-

ред них підручник проф. В. С. Крима «Хімія твердого па-

лива», проф. С. С. Герчикова «Основи організації виробни-

цтва у кам’яновугільній промисловості», доц. В. Г. Гейєра 

«Рудникові водовідливні установки», доц. Л. Д. Бейліна 

«Проходка стовбурів шахт у звичайних умовах», 

доц. О. М. Найдиша «Система розробки потужних 

пластів кам’яного вугілля».

Усі кафедри проводили велику роботу зі складан-

ня нових навчальних планів і програм, які відповіда-

ли б тогочасному рівню розвитку науки і вимогам ви-

робництва. У навчальних планах було впорядковано 

послідовність вивчення дисциплін, скорочено кіль-

кість тих із них, що вивчалися одночасно.

Нові навчальні плани і програми обговорюва-

лися на спеціальних виробничих нарадах за участі 

представників промисловості. Так, у грудні 1936 р. 

Головне управління навчальних закладів країни 

(ГУНЗ) провело конференцію у м. Сталіно, на якій 

обговорювалися програми дисциплін гірничої спе-

ціальності, розроблені викладачами інституту. Їх було ухва-

лено і покладено в основу програм для гірничих спеціаль-

ностей усіх ВНЗ країни. ГУНЗ також залучало викладачів до 

участі в роботі з перегляду навчальних програм, підготовки 

3-й навчальний корпус. 1940 р.

Г. Б. Пронченко (праворуч) і директор з навчальної 
роботи К. С. Борисенко. 1940 р.

навчальних посібників і підручників з основних спеціаль-

ностей гірничих вищих навчальних закладів. Професорам 

В. С. Паку, С. С. Герчикову і В. С. Криму було оголошено 

подяку за виконання цього відповідального завдання.

Підвищувалися вимоги до організації самостійної 

роботи студентів і якості їхніх знань. З цією метою були 
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введені іспити після опанування повного курсу з кожного 

предмета, внесеного в навчальний план, створено спеці-

альні державні екзаменаційні комісії. Активізувалася ро-

бота методичної наради, на засіданнях якої розроблялася 

найбільш оптимальна методика читання лекцій і прове-

дення практичних занять, обговорювалися підготовлені 

кафедрами навчальні посібники. Враховуючи гостру не-

стачу або взагалі відсутність підручників з деяких дисци-

плін, кафедри в короткі терміни підготували до видання 

конспекти лекцій.

Все це сприяло поліпшенню якості навчального про-

цесу і підвищенню успішності студентів. У 1937–1938 на-

вчальному році порівняно з попереднім роком кількість 

незадовільних оцінок скоротилася з 28,9 % до 3,7 %, кіль-

кість відмінників збільшилася втричі. Значну роль у під-

вищенні зацікавленості студентів в опануванні знаннями 

відіграла Постанова РНК СРСР від 3 жовтня 1940 р. «Про 

введення плати за навчання у вищих навчальних закладах 

і про новий порядок призначення стипендії». Стипендії 

отримували найбільш старанні і здібні студенти, які мали 

не менш 75 % оцінок «відмінно», а решту — «добре».

Саме у другій половині 30-х років ДІІ сформувався 

як потужний регіональний науковий центр. Науково-

дослідна робота наукових співробітників і професорсько-

викладацького складу була тісно пов’язана з потребами 

виробництва, допомагала розв’язанню багатьох актуаль-

них питань гірничої, металургійної 

та вуглехімічної промисловості.

Під керівництвом Л. Д. Бейлі-

на було проведено ряд досліджень 

з вибору раціонального металево-

го кріплення підготовчих виробок, 

розв’язано питання щодо кріплення 

основних підземних виробок бетоні-

тами, виготовлених з металу, і дослі-

джено шляхи боротьби з раптовими 

викидами вугілля і газу. Важливе зна-

чення мали роботи з класифікації і 

раціоналізації систем розробок, про-

ведені під керівництвом проф. Г. І. Гойхмана, узагальнен-

ня і розповсюдження досвіду організації безперервного 

потоку у вугільній промисловості, передових методів ро-

боти на пластах із крутим падінням, виконані під керівни-

цтвом проф. С. С. Герчикова.

Колектив кафедри гірничої механіки надав допомогу 

вугільній промисловості в організації раціональної екс-

плуатації основного стаціонарного обладнання шахт. 

Дослідження науковцями кафедри роботи в шахтних 

умовах компресорних і вентиляційних установок цен-

тральної аерації і шахтних підіймальних машин збага-

тили гірничу механіку важливими висновками і поло-

женнями, на основі яких були удосконалені виробничі 

процеси вуглевидобутку.

Під керівництвом проф. В. С. Пака на кафедрі гірни-

чої механіки проводилися дослідження паралельної ро-

боти вентиляторів при ае-

рації шахт. Ця робота мала 

особливо велике теоретич-

не й практичне значення 

для глибоких і загазова-

них шахт Донбасу. Роботи 

з теорії видобутку вугілля, 

розробки методів дослі-

дження вугільних пластів, 

розрахунку виробничих па-

раметрів врубових машин 

і відбійних молотків вико-

нували співробітники ка-

федри гірничих машин. Їм 

вдалося розробити теорію 

пульсуючої подачі врубової 

машини. У травні 1941 р. закінчилися випробування в 

шахтних умовах врубової машини, спроектованої доц. 

Я. І. Альшицом і голов. механіком комбінату «Сталінву-

гілля» вихованцем інституту С. О. Барабановим. На базі 

цієї роботи було розроблено проекти врубових машин 

для серійного виробництва.

Група співробітників кафедр гірничої механіки і гірни-

чої електромеханіки розробила технологію процесів авто-

матизації рудничних водовідливних установок, сконстру-

Установка для дослідження 
транспортування матеріалів

Лабораторія електричних випробувань. 1941 р.

В. С. Пак
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ювала фотореле для автоматизації електровозної відкатки 

і створила схему телефонного зв’язку в шахті між членами 

рятувальних команд.

Велике практичне значення мали роботи, які проводи-

лися кафедрою збагачення корисних копалин. Співробіт-

никами вперше було запропоновано методику досліджен-

ня шахтопластів за збагачуваністю. За цією методикою 

розроблялася геолого-хімічна карта «Вугілля Донбасу». 

До того ж було розроблено й експериментально переві-

рено раціональні схеми багатьох збагачувальних фабрик 

Донбасу, Уралу, Кавказу. Завдяки цьому було покладено 

початок теоретичним та експериментальним досліджен-

ням і впроваджено у виробництво флотаційне збагачення 

вугільного дріб’язку.

Наукові роботи викладачів металургійного факультету 

були направлені на удосконалення технології й обладнан-

ня металургійного виробництва. Вони досліджували стій-

кість вогнетривів у доменних печах і вплив агломерату на 

їх роботу, спікання різноманітної шихти у завислому стані 

та інші актуальні для виробництва теми.

Важливе народногосподарське значення мали науково-

дослідні роботи проф. І. Є. Коробчанського із групою ас-

пірантів. Ними розроблено проект підземної газифікації, 

на підставі якого було створено вперше у світі нову галузь 

промисловості — підземну газифікацію вугілля. За цю ро-

боту її виконавці були удостоєні Державної премії СРСР. 

Під керівництвом проф. І. Є. Коробчанського для кок-

сохімічної промисловості було розв’язане питання про 

збільшення виходів і поліпшення якості хімічних продук-

тів коксування шляхом їх охолодження у підсклепінному 

просторі коксових камер різними методами, а також про-

блеми вдосконалення процесів і апаратів коксохімічного 

виробництва, поглинання 

бензолу із зворотного кок-

сового газу твердими абсор-

бентами.

Обсяг науково-дослідних 

робіт рік від року зростав. Ін-

ститут надавав повсякденну 

допомогу підприємствам. З 

деякими із них було установ-

лено шефські зв’язки, укла-

дено договори, що сприяло 

раціоналізації виробництва, 

підвищенню продуктивності 

праці.

У другій половині 30-х 

років широкого розповсю-

дження набув стахановський 

рух, впроваджувалися передові методи праці. Наукові 

співробітники ДІІ вивчали роботу передовиків виробни-

цтва, вносили відповідні зміни в навчальні курси, знайо-

мили з новими методами вуглевидобутку студентів. Під 

керівництвом викладачів студенти виїжджали на підпри-

ємства й у виробничих умовах аналізували передові мето-

ди праці. На підставі зібраних матеріалів розроблялися ре-

комендації з використання прогресивних форм організації 

вугільних підприємств, видавалися популярні брошури, за 

якими навчалися робітники. Тільки за 1935 р. науковцями 

інституту було підготовлено 16 брошур і статей, присвяче-

них новим методам роботи.

Викладачі інституту брали активну участь у галузевих 

конференціях з розробки нових виробничих нормативів, 

із впровадження передової організації виробництва. На-

прикінці березня 1940 р. відбулася технічна конференція 

з організації циклічної роботи на шахтах, де виступав доц. 

С. А. Чумак з доповіддю про використання механізмів на 

шахтах. Доц. Г. А. Бережок проінформував про нові фор-

ми організації праці в очисних вибоях крутих пластів. У 

липні 1940 р. в ДІІ проходила конференція, організована 

інженерно-технічним товариством спільно з комбінатом 

«Сталінвугілля» з питань проходження і ремонту підготов-

чих виробок і зміцнення покрівлі. В роботі конференції 

взяли участь акад. О. М. Терпігорєв та О. О. Скочинський.

Кафедри ДІІ надавали допомогу виробництву щодо 

впровадження раціоналізаторських пропозицій і винахо-

дів. Так, на багатьох шахтах Донбасу ввели запропоновану 

проф. С. С. Герчиковим поточно-ланцюгову організацію 

Лабораторія кафедри гірничих машин. 1941 р.

Прокатний стан у лабораторії прокатного 
виробництва. 1940 р.

І. Є. Коробчанський
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праці в механізованому вибої. Великий ефект дала пропо-

зиція проф. В. С. Крима про скорочення часу і витрат при 

відборі проб кам’яного вугілля для аналізу та ін. 

Наукові співробітники кафедр гірничих спеціальностей 

регулярно брали участь у роботі громадського огляду стану 

комплексної механізації і використання механічного облад-

нання на шахтах Донбасу, зокрема на шахтах № 1 ім. Челюс-

кінців тресту «Сталінвугілля» і «Новомушкетівська» тресту 

«Будьонніввугілля». Вони аналізували причини низького 

коефіцієнта використання машин, вивчали роботу кожної 

дільниці окремо, розробляли конкретні заходи щодо усу-

нення недоліків в організації виробництва, вносили пропо-

зиції щодо раціонального використання механізмів і зрос-

тання продуктивності праці. Раціоналізаторські пропозиції 

виробничих бригад обговорювалися за участі науковців на 

технічних нарадах шахт, на засіданнях науково-технічних то-

вариств і лише після цього впроваджувалися у виробництво. 

Кафедри інституту проводили на підприємствах тех-

нічні експертизи, консультації з економічних, організа-

ційних, виробничих питань. Наприклад, у 1939–1940 рр. 

було проведено 159 консультацій у гірничій промисловос-

ті, 72 — на металургійних підприємствах, 27 — на коксохі-

мічних; 46 експертиз підготували гірники інституту, 14 — 

металурги, 8 — хіміки. До участі в цій роботі було залучено 

175 студентів старших курсів.

Тісний зв’язок ДІІ з виробництвом сприяв підвищен-

ню рівня навчального процесу з урахуванням вимог про-

мисловості. У цій роботі активну участь брали студенти. 

В інституті вони не тільки отримували теоретичні знання, 

а й навчалися використовувати їх на практиці. Важливим 

чинником у цьому процесі була участь у студентській на-

уковій діяльності, розробка актуальних теоретичних і ви-

робничих питань у науково-технічних гуртках.

У 1935–1936 навчальному році в наукових гуртках, які 

були організовані для всіх спеціальностей, працювало понад 

500 студентів. Вони підготували й обговорили понад 100 до-

повідей. У наступному навчальному році на вуглехімічному 

факультеті науково-дослідною роботою займалися 24 сту-

денти, на металургійному — 68, на гірничому — 76. На сту-

дентській науково-технічній конференції, яка проводилася 

цього ж року, було заслухано й обговорено 18 доповідей.

Органічне поєднання в навчальному процесі теорії і 

практики сприяло підготовці цілком зрілих фахівців. На-

копичені за роки навчання знання вони використовували 

при розробці дипломних робіт. Багато з них були викона-

ні з актуальних питань виробництва і впроваджувалися на 

підприємствах. Студент П. Мильковецький, наприклад, 

підготував дипломний проект на тему «Система розробок 

крутопадаючих пластів». Запропоновану ним систему роз-

робок було визнано виробничою, її стали використовувати 

на шахтах комбінату «Ворошиловградвугілля», що сприяло 

підвищенню продуктивності праці. Студент А. Єфімочкін 

запропонував оригінальну конструкцію механічного пере-

сування кріплення лав і виготовив дослідний зразок. Сту-

дент В. Овчинников розробив конструкцію скреперного 

завантажувача породи, за допомогою якого було досягнуто 

значне підвищення швидкості проходки і зростання про-

дуктивності праці. Студент С. Коропов розробив генератор 

мартенівської печі, а випускник інституту Д. Тимошен-

ко — ескіз оригінальної Сіменс-мартенівської печі високо-

конденційного палива рекуперативно-регенераційного 

типу. Використання цього проекту підвищувало коефіцієнт 

корисної дії і знижувало споживання палива. Проект було 

направлено на металургійну раду Головного управління ме-

талургійної промисловості НКВП СРСР, яка його ухвалила 

й рекомендувала впровадити у виробництво.

Деякі студенти розробляли не лише теоретичні про-

екти, а й реалізовували їх на практиці. Так, студент ДІІ 

С. Флусс спроектував, а після цього на заводі створив 

навантажувально-розвантажувальну машину, випробу-

вання якої в промислових умовах підтвердили її високу 

ефективність. Машина мала просту конструкцію, була 

легкою в керуванні, характеризувалася високою маневре-

ністю, і всі процеси роботи було механізовано. За розпо-

рядженням Наркомату СРСР випускати її було доручено 

Харківському заводові «Світло шахтаря».

Досить насиченим було й позааудиторне життя студен-

тів. Проводилася різноманітна культурно-просвітницька 

робота: читалися лекції на суспільно-політичні теми, що-

Лабораторія транспортних машин безперервної дії. 
1941 р.

Заняття в лабораторії насосів. 1940 р.
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тижня демонструвалися кінофільми. Напередодні війни 

почав функціонувати університет культури, до програми 

якого входили лекції з історії, образотворчого мистецтва і 

музики. В інституті працював клуб наукових працівників.

короткохвильовиків тощо. Протягом 1939–1940 навчаль-

ного року в них було підготовлено 45 парашутистів, 58 во-

діїв машин, 66 зв’язківців, 64 снайпери, 52 кулеметники.

На території студмістечка було все необхідне для робо-

ти, навчання та відпочинку: їдальня для студентів і викла-

дачів, магазин і буфети, побутові майстерні, студентська 

поліклініка і лікувальний стаціонар на 30 місць, дитячий 

майданчик для дітей співробітників і студентів. Проф-

ком щороку проводив роботу з оздоровлення студентів: 

забезпечував дієтичним харчуванням тих, хто за станом 

здоров’я цього потребував, направляв їх у будинки відпо-

чинку та санаторії.

На життя інституту в кінці 30-х років украй негатив-

но вплинуло посилення політичних репресій в країні. 

Від боротьби з «ворогами народу» постраждали десятки 

викладачів. Серед них зав. кафедри політекономії М. Та-

расенков, викладачі С. Я. Варшавський, Т. М. Вольке та 

багато інших. За «втрату пильності і незадовільну роботу 

з кадрами» було звільнено з посади ректора Г. М. Діманта. 

Політичні процеси в інституті, пошуки «ворогів народу» в 

значній мірі дестабілізували роботу навчального закладу, 

посіяли атмосферу страху, недовіри в колективі як викла-

дачів, так і студентів. Але ці тяжкі сторінки в історії ДІІ не 

зупинили розвиток інституту.

За перші два десятиріччя свого існування ДІІ підго-

тував близько 4300 інженерів. Багато з них стали новато-

рами виробництва, керівниками шахт, заводів, науково-

дослідних і проектних інститутів. За ці роки в інституті 

було створено хорошу матеріально-технічну базу, підго-

товлено кваліфіковані кадри викладачів, накопичено до-

статній досвід навчально-методичної, виховної й науково-

дослідної роботи.

У 1941 р. громадськість Донбасу відзначила 20-річний 

ювілей ДІІ. Враховуючи заслуги ВНЗ у підготовці квалі-

фікованих інженерно-технічних кадрів для вугільної і ін-

ших галузей народного господарства, Президія Верховної 

Ради СРСР нагородила інститут орденом Трудового Чер-

воного Прапора. За багаторічну невтомну працю ордена-

ми і медалями було нагороджено групу викладачів, серед 

яких — І. М. Пугач, В. І. Бєлов, Г. С. Абрамов, К. С. Бо-

рисенко, Л. М. Золотарьова, С. І. Євстратов, О. М. Най-

диш, М. Н. Стрілець, П. Я. Таранов, О. М. Первушин, 

С. М. Барановський, П. С. Кучеров, Л. Т. Левін, В. Г. Ге-

йєр, Г. Б. Пронченко.

Висока оцінка урядом роботи численного колективу 

стала джерелом нових творчих успіхів професорів, викла-

дачів, співробітників, студентів інституту. Вчені, удоско-

налюючи майстерність, працювали над новими наукови-

ми розробками. Колектив інституту накреслив нові плани 

щодо удосконалення підготовки інженерних кадрів, але 

здійснити їх судилося значно пізніше.

Танцювальна група студентського ансамблю. 1940 р.

Захист дипломної роботи. 1941 р.

Широко розгорнулася спортивна й оборонно-масова 

робота. Її проводило спортивне товариство, яке мало у 

своєму розпорядженні стадіон, великий фізкультурний 

зал, лижно-ковзанярську базу, автомотовелотрек, три 

стрілецьких тири й інші спортивні споруди. Фізкультурою 

і спортом займався майже весь колектив. Працювали чис-

ленні спортивні секції, постійно проводилися тренування 

і змагання. Спортсмени інституту брали участь у велопро-

бігах, легкоатлетичних і лижних кросах. Захищаючи честь 

інституту на міських, обласних, республіканських і союз-

них змаганнях, спортсмени-студенти виходили перемож-

цями, завойовували призові місця, отримували дипломи, 

цінні подарунки, кубки. Було створено школи пілотів, 

автомобілістів і мотоциклістів, зв’язку, радіолюбителів-



76

Донецький національний

технічний університет

ІНСТИТУТ 
У РОКИ ВІЙНИ
(1941–1945 рр.)

де навчалися військової справи, методів боротьби про-

ти ворожих диверсантів, організації медичних пунктів. У 

майстернях інституту співробітники і студенти виготов-

ляли гранати, міни, пляшки із запалювальною сумішшю. 

Частина студентів і викладачів у серпні 1941 р. виїхали до 

колгоспів і радгоспів області, щоб надати допомогу під час 

збирання врожаю.

Наприкінці літа 1941 р. становище на фронті знач-

но погіршилося. Німецькі війська швидко просувалися 

вглиб території України. Саме з південним напрямком 

пов’язувалися вирішальні події на всьому радянсько-

німецькому фронті. Загальновизнано, що цей фронт, де 

практично ніколи не бувало затишшя, був головним у сис-

темі фронтів європейського театру воєнних дій. На укра-

їнській і взагалі південній ділянках радянсько-німецького 

фронту вирішувалася доля країни.

За цих умов викладачі і студенти ДІІ разом з іншими 

мешканцями міста були направлені на будівництво обо-

ронних укріплень. До східних районів Дніпропетровської 

і Запорізької областей виїхало близько 80 тис. чоловік. До 

штабу будівництва укріплених споруд увійшли викладачі 

та наукові співробітники інституту. На них було покладе-

но завдання розробити план спорудження оборонних ру-

бежів, організувати раціональне використання техніки та 

контролювати хід виконання будівельних робіт. 31 серпня 

1941 р. 1500 студентів, викладачів, робітників і службовців 

виїхали на будівництво. На схід від міста Павлограда, на 

ділянці, відведеній інституту, студенти почали рити про-

титанковий рів, встановлювали протитанкові перешкоди, 

вогневі позиції для кулеметів і гармат.

На початку жовтня становище на фронті ще більше за-

гострилося. Німецькі війська почали масштабний наступ. 

Їх просування створило небезпечні обставини для студентів 

і викладачів. Виникла необхідність швидко й організовано 

червні 1941 р. з початком Великої Віт-

чизняної війни налагоджене мирне 

життя ДІІ змінилося на воєнне. Тепер 

усе було підпорядковане фронту, пере-

мозі над ворогом. Уже в перші дні війни 

добровольцями пішли на фронт сотні 

співробітників і службовців інституту. 

Серед них Н. І. Анісімова, О. Л. Плотни-

кова, Я. М. Манойло, П. М. Комарцев, 

О. С. Кацай, О. Г. Дунайко, П. О. Людо-

кормін та ін. Мобілізація студентів про-

ходила в червні-серпні 1941 р. У складі 

тих, хто пішов на фронт серед першого 

призову, були випускники, що вже за-

кінчили інститут і отримали дипломи. 

Пізніше мобілізували п’ятикурсників, 

які прослухали теоретичний курс, але 

не встигли захистити дипломні проекти. 

На початку серпня 1941 р. на боротьбу 

з ворогом добровільно вирушили сту-

денти 2–4 курсів. На заклик секретаря 

комсомольської організації інституту 

Рафаеля Саркісьяна добровільно пішов 

на фронт увесь комсомольський актив 

навчального закладу. Більшість із них 

було направлено спочатку до військових 

училищ для отримання спеціальної вій-

ськової підготовки, а потім на фронти 

Великої Вітчизняної війни.

Студенти, викладачі і співробітни-

ки, які залишилися в Сталіно, розгор-

нули роботу щодо переобладнання двох 

студентських гуртожитків під шпиталь, 

створення винищувальних батальйонів, 

УУ

5.
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відійти, щоб не потрапити у вороже оточення. В умовах, 

коли не було транспорту і зв’язку між загонами, студенти 

і викладачі, отримавши наказ про відступ, почали неве-

ликими групами відходити на схід. Найчисельніший за-

гін згуртувався навколо заст. декана гірничого факультету 

В. К. Медунова, який повів його в обхід Сталіно. І лише 

у районі Сальська загін об’єднався з однією з інженерних 

частин Червоної Армії. Студенти і викладачі інституту та-

кож брали активну участь у 

підпільній боротьбі на захо-

пленій ворогом території.

Донбас у цей час готував-

ся до евакуації. Необхідно 

було вивезти на схід краї-

ни промислове обладнання 

підприємств, підготувати до 

відправлення наукову до-

кументацію, книги, архіви, 

відправити у безпечні міс-

ця людей. У ДІІ виконали 

значну роботу з евакуації, 

але завершити її не встигли. 

Стрімкий наступ німецьких 

дивізій зламав опір частин 

Червоної Армії. У жовтні 

1941 р. територія Донецько-

го басейну була окупована. 

На цей час колектив інсти-

туту не встиг вивезти майно навчальних корпусів і гурто-

житків, обладнання лабораторій і кабінетів, типографію, 

бібліотеку, архів.

Подальша історія життя ДІІ воєнного періоду 

пов’язана з Прокоп’євськом — центром вугільної промис-

ловості Кузнецького басейну, куди евакуювалися 15 спів-

робітників професорсько-викладацького складу і частина 

студентів. У налагоджуванні роботи інституту на новому 

місці значну допомогу надали місцеві органи влади, трест 

«Прокоп’євськвугілля» та інші вугільні трести. Вони виді-

лили приміщення для гуртожитку студентів і кімнати для 

викладачів, надали продукти харчування, навчальну апа-

ратуру, прилади, промислові товари.

Налагоджування роботи ДІІ в Кузбасі мало важливе на-

родногосподарське значення. Це дозволило продовжити 

підготовку фахівців для промисловості у складні воєнні 

часи. 11 лютого 1942 р. після чергового набору, а також після 

прибуття студентів ДІІ та інших ВНЗ, почалося навчання у 

Прокоп’євську. Воно мало чим нагадувало колишнє, яке від-

бувалося в навчальних корпусах рідного інституту. У крихіт-

них кімнатках, де одночасно займалися десятки студентів, 

часто різних курсів, не вистачало навіть столів і стільців. Не-

рідко відключалося електричне освітлення. Траплялося, що 

відразу ж після занять студенти йшли на залізничну станцію і 

завантажували у вагони боєприпаси, вугілля, деревину.

У березні 1942 р. відбувся перший випуск. Дипломи 

інженерів отримали лише 6 осіб. Шість — це, звичайно, 

мало. Проте головне полягало в тому, що інститут у най-

складніших умовах війни жив і продовжував підготовку 

інженерів, яких нагально потребувало народне господар-

ство країни. Робота інституту, яка розпочалася у надзви-

чайно складних умовах евакуації, продовжувалася.

Влітку 1942 р. до Прокоп’євська прибули викладачі, 

що до цього працювали на шахтах Луганщини. На цей час 

інституту передали впорядковані приміщення гірничо-

Приміщення, в якому мешкали викладачі і студенти 
(м. Прокоп’євськ)

Приміщення, в якому розміщувався ДІІ в евакуації 
(м. Прокоп’євськ)

Студент 
3 курсу ДІІ Б. Орлов — 
один із організаторів 
Донецького підпілля

го технікуму в районі Тиргану. У новій просторій будівлі 

розмістилися кабінети, аудиторії, лабораторії, бібліотека, 

їдальня, студентський гуртожиток. У 1942–1943 навчаль-

ному році в інституті навчалося понад 400 студентів.

В умовах Великої Вітчизняної війни до ВНЗ висували-

ся більш високі вимоги стосовно підготовки кваліфікова-

них, грамотних, культурних, всебічно розвинених кадрів, 

ніж за мирних часів. Виходячи з цього, викладачі інститу-

ту підвищили вимоги до студентів. Особливо уважно ста-

вилися до організації навчального процесу. Напередодні 

екзаменаційних сесій проводилися колоквіуми, консуль-

тації, додаткові заняття, студенти забезпечувалися необ-

хідною навчальною літературою.
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Директором ДІІ у 1943 р. було призначено К. С. Бори-

сенка. Це був чудовий керівник, душевна людина, талано-

витий організатор. Він обіймав цю посаду до 1952 р.

Попри складні воєнні умови, ректорат ДІІ серйозну 

увагу приділяв організації науково-дослідної роботи. На 

початку кожного навчаль-

ного року обговорювалися 

й затверджувалися тематич-

ні плани науково-дослідних 

робіт. Викладачі і наукові 

співробітники здійснювали 

дослідження, тематика яких 

була тісно пов’язана з по-

требами фронту і тилу. Так, 

за завданням Державного 

Комітету Оборони вчені 

інституту розробляли нові 

способи підвищення видо-

бутку коксівного вугілля на 

шахтах Кузбасу. Для цього 

були проведені дослідження 

і розроблені практичні пропозиції та інструкції з щитово-

го виймання палива й керування покрівлею, визначені па-

раметри розширення гами вугілля для коксування шляхом 

пневматичного збагачення, де наша країна не мала належ-

ного досвіду. Викладачі хіміко-технологічного факультету 

І. Є. Коробчанський, Є. Я. Ейдельман, М. Д. Кузнєцов 

досліджували проблеми коксівної спроможності газового 

вугілля шляхом попереднього термічного оброблення. Це 

дозволило значно збільшити отримання хімічних продук-

тів для виробництва, вибухових речовин і рідкого палива з 

вугілля. Співробітники навчального закладу успішно ви-

рішували питання інтенсифікації вироблення продуктів із 

коксівного газу на Кузнецькому меткомбінаті, розробили 

метод термічної регенерації сірчаної кислоти, проектува-

ли будівництво заводів напівкоксування у Прокоп’євську 

і Ленінську-Кузнецьку.

Серед багатьох викладачів, хто налагоджував роботу 

інституту на новому місці, можна виділити М. Г. Єльяше-

вич. Організація підготовки фахівців в умовах практично 

повної відсутності навчальних посібників, колекцій по-

рід і мінералів, а також штатних викладачів-геологів була 

дуже складною і цілком покладалася на декана факультету 

М. Г. Єльяшевич. Ця жінка налагоджувала зв’язки з міс-

цевими спеціалістами-геологами, геологічними установа-

ми, запрошувала геологів-виробничників для проведення 

навчальних занять із спеціальних дисциплін, вирішувала 

численні організаційно-господарчі проблеми.

Коли інститут повернувся до Сталіно, вона всю свою 

енергію спрямувала на створення кафедри збагачування 

корисних копалин. Одночасно з активною навчальною 

роботою М. Г. Єльяшевич проводила значну науково-

дослідну роботу з розробки методів збагачування вугілля. 

Вона часто перебувала на збагачувальних фабриках, про-

водила експерименти, енергійно запроваджувала свої роз-

рахунки, результати досліджень у виробництво.

Розгром німецької армії під Сталінградом і легендарна 

перемога в Курській битві, яка закінчилася звільненням 

Харкова, стали початком масового визволення україн-

ських земель. І вже Наркомат вугільної промисловості 

СРСР доручив науковцям ДІІ розробити заходи щодо від-

будови донецьких шахт. Професорсько-викладацький 

склад кафедр гірничої механіки і розробки корисних ко-

палин працювали над проектами відкачування води, крі-

плення підготовчих виробок і будівництва нових шахт у 

Донбасі. Обговоривши розроблені проекти, вчена рада 

інституту ухвалила: «Визнати за правильну настанову на 

закладення в період відбудови Донбасу значної кількості 

дрібних шахт, оскільки це буде сприяти якнайскорішому 

відновленню виробничих потужностей Донбасу». Ці ре-

комендації були використані пізніше під час відбудови ву-

гільної промисловості Донбасу.

Останній (1943–1944) навчальний рік у Прокоп’євську 

почався у досить сприятливих умовах. За підтримки нарко-

ма вугільної промисловості В. В. Вахрушева влітку 1943 р. 

розгорнулося будівництво студентських гуртожитків і бу-

динків для викладачів. Закінчувався ремонт будівлі, що ра-

ніше належала ремісничому училищу і була передана інсти-

туту. Усі роботи на будівництві виконувалися викладачами 

та студентами під керівництвом досвідчених майстрів. Було 

створено відділ робітничого постачання, їдальню, продо-

вольчі склади, крамницю, допоміжне господарство. На 

зимовий сезон заготовили значну кількість овочів — карто-

плі, капусти, моркви, цибулі, буряка, закупили крупи. До-

поміжне господарство обслуговували самі студенти.

Багато що було зроблено для обладнання лабораторій 

і кабінетів загальної і гірничої електротехніки, загальної 

хімії, фізики, металознавства, техніки безпеки, вентиля-

ції. Відкрито кабінети маркшейдерської справи, шахтного 

будівництва, технології металів, графіки. Бібліотека попо-

внилася новою літературою.

На той час в інституті вже працювали 101 викладач, 

із них 6 професорів і 29 доцентів. Оскільки не вистачало 

Гуртожиток студентів ДІІ у Прокоп’євську. 1944 р.

К. С. Борисенко
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підручників, викладачами були опубліковані конспекти з 

багатьох дисциплін. Систематично проводилися домашні 

розрахунково-графічні та контрольні завдання, колокві-

уми з хімії, геології, технології металів та інших предме-

тів. Попри складні часи, керівництво інституту, викладачі 

постійно контролювали хід навчального процесу, на засі-

даннях кафедр регулярно обговорювалися питання щодо 

підвищення якості лекцій і семінарів, результати відві-

дування занять, методичне забезпечення навчального 

процесу тощо. Викладачі також проводили бесіди зі сту-

дентами про становище на фронті, обговорювали повідо-

млення Радінформбюро. Разом зі студентами вони читали 

лекції, проводили бесіди в шпиталях, на фермах, заводах і 

шахтах, де розповідали про перемоги Червоної Армії.

Восени 1943 р. у Прокоп’євськ прийшла довгоочікува-

на радісна звістка про звільнення Донбасу. З нагоди такої 

події в інституті відбувся мітинг, на якому було прийня-

то рішення направити в Донбас групу викладачів на чолі 

з начальником навчальної частини П. А. Друппом для 

ознайомлення зі станом ДІІ та можливос-

тями його відродження. Колектив інсти-

туту розпочав підготовку до повернення у 

рідне місто. Навесні 1944 р. відбувся най-

більший випуск інженерів за період робо-

ти в Прокоп’євську. Дипломи про вищу 

освіту отримали 26 студентів. Серед них 

відмінники навчання — В. М. Алексєєв, 

С. А. Жеданов, Є. І. Овсянкін.

Викладачі та співробітники, які повер-

нулися із Прокоп’євська до Сталіно, поба-

чили жахливу картину руйнувань, залише-

ну гітлерівцями після відступу. Понівечені 

вибухами снарядів і бомб вулиці, трамвай-

ні і залізничні колії, зруйновані, обгорілі 

будинки і підприємства. Відступаючи під 

ударами радянських військ, фашисти за-

стосовували практику «випаленої землі». 

У Донбасі було зруйновано та затоплено 

шахти, перетворено на купи руїн заводи, міста, селища, 

культурно-побутові об’єкти.

Акт про звірства німецьких загарбників 
у м. СталіноЗаняття в креслярському залі. 1943 р.

Заняття студентів у кабінеті геології. 1943 р.
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Дуже постраждав також і ДІІ. Було спалено і зруйно-

вано 13 навчальних і житлових будівель, розграбовано 74 

лабораторії, геологічний музей, кабінети, бібліотеку, що 

нараховувала понад 600 тис. томів. Загальна сума збитків, 

завданих ДІІ фашистами, становила 55 млн. крб. у дово-

єнних цінах.

2-го навчального корпусу відремонтували перші вісім ау-

диторій, стільки ж — у 3-му навчальному корпусі. Вели-

кою радістю для колективу ДІІ стало відродження перших 

лабораторій — хімії, фізики, електротехніки, уведення до 

ладу фойє третього навчального корпусу, перетвореного 

на клубний зал і аудиторію для читання лекцій. Результа-

том самовідданої праці викладачів і студентів став початок 

занять. 6 грудня 1943 р. 678 студентів 1–2 курсів розпочали 

навчання в аудиторіях, відбудованих власними руками.

Звістка про те, що в Сталіно знову почав працювати 

індустріальний інститут, швидко поширилася по всій кра-

їні, дійшла до фронту. Інститут отримав десятки листів не 

тільки від колишніх студентів, а й від фронтовиків, що ні-

коли не бували в Донбасі. Гвардії майор І. А. Журавльов, 

який закінчив ДІІ ще до війни, писав: «Ми отримали жур-

нал «Фронтові ілюстрації». Із нього я дізнався, що в моєму 

рідному індустріальному інституті йдуть заняття. Радість 

моя безмежна. І як мені не радіти, адже в стінах саме цього 

інституту минули мої кращі юнацькі роки. Тут я отримав 

освіту, тут мене виховали». Листи з фронту, які читали всі 

студенти, зобов’язували вчитися ще краще. Проте студен-

ти не тільки вчилися. Один день на тиждень, після занять, 

вони продовжували відбудовувати зруйновані корпуси, 

майстерні, гуртожитки.

Велику допомогу інституту в його відродженні надали 

центральні і місцеві органи влади. На відбудову ДІІ уря-

дом було виділено 8,5 млн. крб. Виконком міської Ради де-

путатів трудящих передав інституту два житлові будинки, 

в якому поселилися 500 студентів. Навесні 1944 р. за до-

рученням виконкому до відновлювальних робіт залучився 

комбінат «Сталінвугілля». Меблевий комбінат міста виго-

товив 50 столів, 300 стільців і 100 парт. Для покращення 

продовольчого постачання викладачів і студентів інсти-

туту комбінат «Сталінвугілля» закріпив за навчальним 

закладом радгосп «Врубівник», допоміжне господарство 

якого дозволило покращити харчування в їдальнях, а та-

кож постачати продукти харчування викладачам, праців-

никам і службовцям. Дійовою підтрим-

кою у відновленні наукової бібліотеки 

стали тисячі книг і журналів, надісла-

них із Томського і Середньоазіатського 

індустріальних, Ленінградського і Дні-

пропетровського гірничих інститутів, 

інших наукових закладів країни.

Завдяки наполегливій праці колек-

тиву, допомозі центральних і місцевих 

радянських органів інститут відбудову-

вався, зміцнювалася його матеріально-

технічна база, що сприяло поліпшенню 

навчально-виховного процесу. В лип-

ні 1944 р. на перших після звільнення 

Донбасу випускних іспитах студенти 

звітували перед країною про викона-

ну роботу. Більше ніж половина з них 

Зруйнований у роки війни 1-й навчальний корпус. 
1943 р.

Руїни 3-го навчального корпусу. 1943 р.

Окупація Донбасу гітлерівцями супроводжувалася ма-

совим винищенням людей. У захопленому німцями міс-

ті було по-звірячому закатовано д-ра техн. наук, проф. 

М. О. Нікольського, розстріляно зав. кафедри математики 

доц. С. Ф. Лебедєва, спалено 100 наук. працівників інсти-

туту та членів їх родин.

З перших днів визволення Сталіно у вересні 1943 р. 

розпочалася відбудова ДІІ. На підставі наказу наркома ву-

гільної промисловості СРСР від 15 вересня 1943 р. у місті 

було відкрито філіал індустріального інституту, оскільки 

основний склад ДІІ все ще знаходився у Прокоп’євську. 

Перші місяці викладачі та студенти філіалу працювали 

фактично цілодобово. За короткий термін було відновле-

но навчальні майстерні, відбудовано приміщення їдальні у 

підвалі колишнього клубу науковців. На першому поверсі 



81

5 ІНСТИТУТ 

У РОКИ ВІЙНИ (1941–1945 рр.)

отримали добрі та відмінні оцінки. Влітку 1944 р. ДІІ вру-

чив дипломи інженерів 75 своїм випускникам.

Після сесії студенти продовжували працювати на від-

будові інституту. 650 чоловік, об’єднаних у 32 бригади, 

працювали протягом трьох місяців без вихідних по 10 го-

дин на добу. На стінах ще не відновлених, обгорілих буді-

вель висіли лозунги: «Клянемося, що не залишимо будів-

ництво, доки не відбудуємо рідний інститут», «Працювати 

по-фронтовому», «Віддячимо Червоній Армії за визволен-

ня Донбасу». Про величезний трудовий ентузіазм студент-

ського колективу свідчать численні факти. Так, бригада 

студентки Г. Закутної заштукатурила 1500 кв. м стін і стелі. 

Електрики з бригади С. Татька проклали 3900 м кабелю і 

встановили 800 освітлювальних електроприладів. Брига-

да теслярів, очолювана студентом А. Гузеєвим, відновила 

1100 кв. м міжповерхових перекриттів і поставила 300 кв. м 

перегородок. Комсомольсько-молодіжна бригада студен-

та В. Бикова брала активну участь у створенні лабораторії 

з відкачки води, що мало важливе значення для відбудови 

шахт Донбасу. Сорок три монтажники і слюсарі на чолі з 

В. Лящуком підготували і змонтували 10 т металевих ферм, 

покрили дах площею 500 кв. м. Усього в 1944 р. колектив 

інституту відпрацював 11633 робочих дні і виконав обсяг 

будівельних робіт на 512 тис. крб.

Хід відбудовних робіт висвітлювався в багатотиражній 

газеті «Артемівець». Редколегія газети випустила 60 «бо-

йових листків», 44 «блискавки», 11 номерів «Крокодил на 

будівництві» та багато інших матеріалів.

Виконана робота задля повернення інституту до жит-

тя дозволила основному складу викладачів і студентів, які 

ще знаходилися у Кузбасі, у жовтні 1944 р. повернутися 

до Сталіно. Була відновлена робота чотирьох факультетів: 

гірничого, гірничо-механічного, металургійного і хіміко-

технологічного. На п’яти курсах, підготовчому відділенні 

Зруйнований у роки війни 5-й навчальний 
корпус. 1943 р.

Студенти на відбудові ДІІ

Студентська бригада теслярів на відбудові ДІІ. 
1944 р.

та курсах техніків навчалися понад 2000 студентів. На-

вчальний процес проводили 145 викладачів, у тому числі 

9 професорів, 39 доцентів і кандидатів наук. Ви-

кладацький склад поновлювався за рахунок робіт-

ників, що поверталися з армії, і фахівців, які при-

йшли із виробництва.

Травень 1945 р. приніс довгождану звістку про 

перемогу над нацистською Німеччиною. Після чо-

тирьох виснажливих років країна поверталася до 

мирного життя. На всіх чекала велика робота, мета 

якої — відбудувати зруйновані міста і села, заводи і 

шахти, колгоспи і радгоспи. Мирні умови відкри-

ли нові можливості для подальшого розвитку ДІІ, 

на потреби якого держава виділила 25 млн. крб.

Наслідуючи приклад мешканців багатьох 

міст, колектив ДІІ звернувся до трудівників міста 

із закликом відновити якнайшвидше централь-

ну вулицю міста — Артема. Студенти і викладачі 

зобов’язалися відродити цілий квартал вулиці, де 

розташовувалися будівлі інституту. Починання ви-

кладачів і студентів підтримали робітники, служ-

бовці, інтелігенція міста. При інституті створили 
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103 студентські бригади теслярів і столярів, штукатурів і 

мулярів, слюсарів і електриків. У 1945 р. колектив інститу-

ту відпрацював 40568 робочих днів і виконав будівельних 

робіт на 1565 тис. крб. За підсумками відновлювальних ро-

біт 25 осіб були нагороджені медаллю «За доблесну працю 

у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років».

Увесь цей час в ДІІ проводилась активна наукова ро-

бота. Професори і викладачі розробили ряд найважли-

віших тем, пов’язаних із відродженням шахт. Однією з 

основних проблем господарського комплексу регіону в 

перші повоєнні роки була відкачка води із шахт. 2 серпня 

1944 р. в інституті для розв’язання цього завдання створи-

ли центральну лабораторію, яку очолив зав. кафедри гір-

ничої механіки проф. В. С. Пак. Лабораторія вирішувала 

науково-технічні завдання і здійснювала безпосереднє 

впровадження на шахтах найбільш ефективних методів 

відкачки води.

У липні 1945 р., за пропозицією наркома вугіль-

ної промисловості СРСР В. В. Вахрушева, була ство-

рена оперативна група для відкачування води із шахт 

Горлівсько-Єнакіївського району під керівництвом 

О. Т. Картозія. За успішну працю члени цієї групи були 

відзначені Державною премією. Серед них — працівни-

ки інституту В. Г. Гейєр і М. М. Ігнатов. Наукові спів-

робітники гірничого факультету проф. В. І. Бєлов, доц. 

С. М. Липкович, П. Я. Таранов, В. В. Орлов, О. М. Най-

диш досліджували проблеми ефективного відновлення 

горизонтальних і похилих виробок на крутосхилому па-

дінні, кріплення порожнин над виробками, що утвори-

лися після відкачування води.

Важливі теоретичні проблеми досліджувалися ви-

кладачами хіміко-технологічного факультету. Проф. 

І. Є. Коробчанський працював над підвищенням кок-

сівних властивостей газового вугілля Красноармійсько-

го родовища, проф. М. М. Рождественський вивчав дію 

кисню на фенол.

Учені гірничо-механічного факультету проф. 

В. С. Пак, О. М. Первушин, доц. Р. М. Лейбов, М. А. Бо-

гомолов займалися відновленням і налагоджуванням під-

земних машин, компресорів, розробленням комплексу 

контрольно-вимірювальної апаратури для шахтного елек-

трообладнання. Багато уваги приділялося популяризації 

передових методів праці на шахтах Донбасу. Науковці ін-

ституту пропонували прогресивні методи роботи в періо-

дичній пресі, публікували популярні брошури.

Розповідь про життя ДІІ в ті роки не була б повною, 

якби ми не згадали долі більш тисячі студентів, виклада-

чів, співробітників, які зі зброєю в руках, за кермом авто-

мобіля, на танковій броні, з медичною сумкою на плечі 

пройшли вогненними верстами війни. Де б не випало зна-

ходитися представникам інституту в грізні воєнні роки, 

вони самовіддано виконували свій обов’язок. Н. І. Анісі-

мова працювала старшою операційною сестрою на фрон-

ті в Білорусії, в Литві, Східній Прусії, на Далекому Сході. 

О. Я. Плотникова була медичною сестрою евакогоспіталю. 

Водії інституту О. С. Кацай, О. С. Коростильов, П. О. Лю-

докормін у складі автомобільного батальйону брали участь 

у важких боях у Білорусії, а потім водили свої вантажівки 

багатьма фронтовими дорогами.

Асистент кафедри математики Ф. Ф. Стифєєв почав 

свій бойовий шлях під час оборони Москви. Влучний во-

гонь його «катюш» знищив сотні гітлерівців, десятки во-

рожих танків, артилерійських гармат, укріплень. У 1944 р. 

він уже був начальником штабу одного з полків Примор-

ської армії, що визволяла Севастополь. Пізніше пройшов 

фронтовими шляхами Білорусії, Польщі, брав участь у 

Берлінській операції. Його заслуги перед Батьківщиною 

відзначені десятьма орденами і медалями.

Одним із перших пішов на фронт і служив у артиле-

рійських частинах співробітник кафедри металургійних 

печей М. М. Стрілець. Військові частини, де він воював, 

винищували ворога у важких боях від Москви до Берліна.

На різних фронтах і в різні часи воювали з окупантами 

випускники і студенти інституту. Б. І. Медведєв, після при-

скореної підготовки у військовій академії, у складі танко-

вої дивізії восени 1941 р. захищав Москву, потім дійшов до 

Німеччини. В. К. Пресняков служив командиром сапер-

ної роти і начальником інженерної служби в частинах Чет-

вертої ударної армії. А. М. Новицький керував батареєю, 

воював на Волховському фронті, брав участь у Корсунь-

Шевченківській операції, на Сандомирському плацдармі, 

воював за Данциг і Гдиню. М. І. Жизлов брав участь у бит-

ві на Волзі, форсуванні Дніпра, Корсунь-Шевченківській 

операції, взятті Будапешта, Відня. М. Д. Мухопад воював 

під Севастополем, на Північному Кавказі, у Німеччині, 

був двічі поранений. Бойові подвиги учасників війни від-

значено високими урядовими нагородами.

Серед колишніх студентів інституту п’ятеро нагородже-

ні золотою зіркою Героя Радянського Союзу: М. О. Алек-

сандров, В. К. Коновалов, М. М. Турчин, Є. Ф. Филип-

ських, М. С. Хрущов, І. Т. Черкашнєв. Довгий час працював 

в інституті викладачем соціально-гуманітарних дисциплін 

Герой Радянського Союзу доц. М. П. Бойко.

Проте не всім судилося дожити до Перемоги. У гріз-

них битвах з ворогом смертю хоробрих полягли викладачі 

Р. А. Бежок, Г. П. Городник, О. М. Машнін, В. Т. Кисельов, 

В. П. Грищенко, А. Ф. Черкашин, студенти О. Любченко, 

В. Мунштуков, С. Мошенський, І. Плахута, М. Бочаров, 

Ю. Ніколаєнко, Г. Петриченко та ін.

Усі студенти, що навчалися в ДІІ до війни, більшість ви-

кладачів добре знали і пам’ятали комсорга інституту того 

часу Рафаеля Саркісьяна. Невеликий на зріст, кремезний, 

чорноокий, дуже жвавий, він був загальним улюбленцем. 

Його любили за веселу вдачу, працьовитість, вимогливість 

до себе й інших. Гарний спортсмен, відмінник, він вів за 

собою студентів. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, 

Р. Саркісьян з власної волі пішов на фронт. Разом з ним 

пішли захищати Вітчизну сотні вихованців ДІІ. Незабаром 
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після визволення Донбасу надійшов солдатський лист. У 

ньому говорилося: «Добридень, любі друзі! Ми ніколи не 

бачили вашого інституту, проте добре його знаємо. Про 

нього нам багато і цікаво розповідав ваш колишній ком-

сорг Рафаель Саркісьян. Він дуже любив свій інститут і цю 

любов проніс через криваві бої. У ці дні, коли ви відбудо-

вуєте свій інститут, ми хочемо розповісти вам, як герой-

ськи загинув Рафаель, захищаючи Батьківщину.

…Точилися бої за один із українських населених 

пунктів. Рафаель був командиром танка. Танком змітав 

на своєму шляху ворогів, але сталося найгірше, що могло 

бути. Оточені фашистами, танкісти згоріли, не здавшись 

ворогу, — горді і незламні, вірні сини великої матері — 

Батьківщини».

Син луганського слюсаря Ф. П. Смокін закінчив 

фабрично-заводське училище. Гарний виробничник, він 

був помічений громадськими організаціями Луганська, 

які направили його вчитися на робфак, а потім — до ін-

ституту, після закінчення якого він отримав призначення 

до ДІІ на кафедру політекономії і філософії. Його шанува-

ли всі: викладачі, студенти, науковці — за життєрадісність, 

сердечність, порядність.

У червні 1941 р. Федора Смокіна мобілізовано до лав 

Червоної Армії. Спочатку короткотермінове навчання у 

Військово-політичній академії, а потім служба в діючій 

армії старшим політруком роти. Полум’яний патріот, 

усім серцем люблячий Батьківщину, він жодної хвилини 

не сумнівався в перемозі над ворогом, у справедливості 

народної справи. До нас дійшли листи, які Федір Полі-

карпович надіслав своїй дружині О. І. Срібній з фронту: 

«Ми обов’язково переможемо, і почнеться мирна, творча 

праця без коричневої чуми, а потім заходимося будувати 

власне життя».

Г. П. Городник у 1926 р. успішно закінчив Київський 

політехнічний інститут. Потім протягом трьох років пра-

цював на виробництві, пізніше почав працювати в ДІІ. 

Маючи виняткові здібності, він швидко завоював автори-

тет серед викладачів і студентів. Широка ерудиція та чу-

дова пам’ять у поєднанні з високою культурою мовлення 

дозволили оригінально і дохідливо викладати складний 

лекційний матеріал таких дисциплін, як «Теоретична ме-

ханіка» та «Опір матеріалів». Г. П. Городник зробив ваго-

мий внесок у будівництво кількох великих промислових 

об’єктів Донбасу, був консультантом проектних органі-

зацій міста, під його керівництвом вирішувалися питан-

ня, пов’язані з розрахунками і конструюванням складних 

інженерних споруд. У 1939 р. він створив кафедру буді-

вельної справи і лабораторію з випробування матеріалів і 

будівельних конструкцій, наступного року захистив кан-

дидатську дисертацію. На початку Великої Вітчизняної ві-

йни Г. П. Городник пішов на фронт. А в листопаді 1941 р. 

ворожа куля обірвала життя цієї непересічної людини.

У пам’яті людській назавжди залишаться імена загиб-

лих студентів і викладачів ДІІ. І серед них — колишній зав. 

кафедри організації виробництва Р. А. Бежок. У 1935 р. 

він отримав диплом інженера, а через шість років очолив 

кафедру. Коли в 1943 р. Сталіно звільнили від німецько-

фашистських окупантів, Романа Адамовича кілька разів 

Пам’ятник студентам, викладачам та співробітникам,
що загинули в роки ВВВ

намагалися повернути до інституту — він був тут необхід-

ною людиною. Проте майор Р. А. Бежок продовжував вою-

вати. Загинув він 13 жовтня 1944 р. у польському містечку 

Балігруді. За героїзм і мужність був нагороджений урядо-

вими нагородами.

Імена тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність 

держави, у ДонНТУ пам’ятають і шанують. На спомин про 

викладачів і студентів, що не повернулися з війни, біля 3-го 

навчального корпусу споруджено пам’ятник студентам, ви-

кладачам та співробітникам, що загинули в роки ВВВ.

З честю і гідністю ДІІ пережив тяжкі роки війни. Су-

ворі випробування загартували і зміцнили його колек-

тив, виявили здатність працювати ще більш самовідда-

но, ніж раніше.
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З чотирьох гуртожитків у 1946 р. діяв тільки один, тому в 

кімнатах, розрахованих на 2–4 особи, мешкало вдвічі біль-

ше студентів. Умови проживання студентів і співробітни-

ків інституту в приміщеннях барачного типу не відповіда-

ли санітарним нормам, постійно виникали проблеми із 

забезпеченням гуртожитків водою, теплом, електрикою.

овоєнне відновлення економіки Укра-

їни, якій було завдано колосальних 

збитків, проходило у складних умовах. 

Особливо постраждали промислові ре-

гіони й зокрема Донбас. Відродження 

Донбасу — основної індустріальної бази 

республіки — потребувало значних об-

сягів відновлювальних робіт. Планува-

лося відбудувати і ввести в дію 92 великі 

шахти, 15 доменних і 34 мартенівських 

печей, 22 прокатних стани і 2 блюмін-

ги. Великий обсяг робіт вимагав значної 

кількості кваліфікованих інженерно-

технічних кадрів, проведення науково-

дослідних робіт із метою надання допо-

моги базовим галузям промисловості, 

відновлення необхідної технічної до-

кументації. У розв’язанні цих завдань 

важливу роль повинен був відіграти 

найбільший технічний ВНЗ краю — До-

нецький індустріальний інститут.

У перші повоєнні роки ДII пере-

бував у дуже скрутному становищі. На 

початок 1946 р. із п’яти навчальних 

корпусів, які інститут мав до війни, в 

експлуатації був лише 2-й навчальний 

корпус, 70 % площі першого і 40 % пло-

щі третього. Внаслідок війни серйозно 

постраждав житловий фонд. Будинки, 

де мешкали викладачі й співробітники 

інституту, було зруйновано. У 1946 р. в 

експлуатації знаходилося тільки чотири 

багатоповерхові, два одноповерхові бу-

динки і п’ять будівель барачного типу. 

ПП

Студентський гуртожиток № 2. 1948 р.

Але поступово життя навчального закладу повертало-

ся до нормального русла. Відбудова навчальних корпусів 

дозволила вже восени 1946 р. здійснити перехід на одно-

змінні ранкові заняття всіх студентів. Було відновлено 20 

лабораторій, улаштовано 15 кабінетів.

Умови, в яких жили, працювали і навчалися студенти 

та викладачі інституту, були досить важкими, однак по-

ступово налагоджувалося нормальне мирне життя. Уже в 

1946 р. почала діяти студентська поліклініка, яку відкрили 

у відновленому корпусі гуртожитку № 2, де прийом про-

водили 16 лікарів. Було відкрито дитячий садок на 30 місць 

для дітей викладачів і студентів. Цього було явно недостат-

ньо, але для розширення дитячого садка не було необхід-

6.
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ного приміщення. У повоєнні роки інститут мав пошивну 

майстерню, перукарню.

У 1946 р. ще діяла карткова система, і студенти та ви-

кладачі ДІІ мали змогу отоварювати свої картки в трьох 

продуктових і одному промтоварному магазині, що були 

закріплені за інститутом. Працювало дві їдальні на 250 і 

80 місць, де харчування студентів і викладачів здійсню-

валося за рахунок робочої картки, а також продуктів, які 

надходили з підсобного господарства. З 1944 р. допомогу 

ДII продуктами харчування здійснював радгосп «Врубов-

щик». Окрім того, співробітникам інституту було виділено 

в межах міста по 2,5 сотки землі на сім’ю. Сім’ї військово-

службовців та інвалідів війни забезпечувалися земельни-

ми ділянками в першу чергу.

нізацію системи ВНЗ країни. Постановою Президії Верхо-

вної Ради СРСР від 10 травня 1946 р. декілька ВНЗ, серед 

них і ДІІ, передавалися Міністерству вищої освіти УРСР. 

Перехід у підпорядкування нового міністерства призвів 

до значного зменшення фінансування ДII, про що свід-

чать такі дані: у 1945 р. ВНЗ було виділено 5,8 млн. крб., 

у 1946 р. — 6,1 млн. крб., а у 1947 р. — лише 2 млн. крб. 

Тобто фінансування скоротилося втричі. Керівництво 

ДII не одноразово зверталося до міністра вугільної про-

мисловості СРСР О. Ф. Засядька, до Першого секретаря 

ЦК Компартії України М. С. Хрущова з проханнями про 

розширення фінансування з метою виконання плану від-

новлювальних робіт. Був підготовлений також лист до 

керівника держави Й. В. Сталіна з проханням тимчасово 

залишити інститут у складі Мінвуглепрому. Однак усі ці 

прохання залишилися поза увагою.

Через відсутність коштів і матеріалів відбудовні роботи 

в ДІІ уповільнилися, відновлювалися перш за все аудито-

рії, лабораторії та інші навчальні приміщення. У складно-

му становищі знаходилася бібліотека інституту. У цей час 

вона розміщувалася у малопристосованому приміщенні, 

ніде було зберігати книги, хоча їх нараховувалося у шість 

разів менше, ніж до війни, не вистачало не тільки інозем-

ної, але й вітчизняної наукової та навчальної літератури.

Для того, щоб якось вирішити цю проблему, інститут 

на правах філіалу державної наукової бібліотеки брав на 

себе обслуговування інженерно-технічних робітників на-

укових закладів і підприємств Донбасу. Це передусім нада-

вало можливість відбирати відповідну літературу в інших 

бібліотеках країни, а також придбавати іноземну наукову 

літературу. Лише у 1947 р., коли їй надали нове приміщен-

ня, умови роботи бібліотеки покращились. Були виготов-

лені металеві стелажі на 100 тис. примірників, що дозво-

лило розмістити літературу в належних умовах і значно 

збільшити фонд. На початку 1947 р. в бібліотеці вже нара-

ховувалося 109,5 тис. томів книг. Якщо у 1946 р. читальний 

зал бібліотеки був розрахований тільки на 70 осіб, то вже 

у 1947 р. кількість місць збільшилася вдвічі. Окрім того, 

Велика актова зала 1-го навчального корпусу. 
1951 р.

Кімната студентського гуртожитку. 1950 р.

У читальному залі бібліотеки

Проте, незважаючи на надзвичайно складне стано-

вище, колектив навчального закладу повинен був брати 

участь у воєнних і післявоєнних державних позиках. У 

1945 р. викладачі та співробітники підписалися на відраху-

вання 5-тижневого заробітку. У 1946 р. сума позики скла-

дала 1,3 млн. крб., а в 1948 р. — вже 1,8 млн. крб.

У повоєнні роки з метою розвитку вищої освіти і покра-

щення якості підготовки фахівців було проведено реорга-
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було відкрито читальний зал для викладачів, а також філі-

ал бібліотеки в студентському гуртожитку.

І все ж, незважаючи на труднощі повоєнного часу, 

матеріально-технічна база ДІІ поступово зміцнювалася. 

Активну участь у відбудові навчального закладу брав Мін-

вуглепром СРСР, який через комбінати «Сталінвугілля», 

«Артемвугілля», «Ростоввугілля», «Ворошиловградвугіл-

ля» передавав інституту різноманітне обладнання, серед 

якого були вентилятори, пневматичні підйомники, від-

бійні молотки тощо. У той же час інші міністерства — ме-

талургійної і хімічної промисловостей, геології, для яких 

інститут також готував кадри, практично не допомагали в 

оснащенні лабораторій. У 1946 р. поповнення лабораторій 

хіміко-технологічного, гірничого, гірничо-механічного 

факультетів здійснювалося також за рахунок обладнання, 

яке прибувало в Донбас із Німеччини.

У перші повоєнні роки ще не всі навчальні корпуси 

були відбудовані, і тому дуже бракувало аудиторій, бага-

то кафедр не мали лабораторій та кабінетів. Але із запро-

вадженням в експлуатацію навчальних корпусів ситуація 

покращилася. Якщо у 1946 р. у розпорядженні інституту 

знаходилось 20 лабораторій, то у 1950 р. їх було уже 49; 

кількість аудиторій зросла з 54 у 1949 р. до 94 у 1950 р. 

Багато лабораторій, навчальних аудиторій було обладна-

но краще, ніж до війни. Створено читальні зали кафедр 

соціально-гуманітарних дисциплін.

корисних копалин і рудникового транспорту гірничо-

електромеханічного факультету. Заняття денного відді-

лення було переведено із двозмінного на однозмінний 

режим. Окремим кафедрам було надано додаткові при-

міщення, організовано нові лабораторії; багато лабо-

раторій поповнилися сучасним обладнанням. Якщо у 

1952 р. лабораторії та кабінети інституту мали у своєму 

розпорядженні обладнання приблизно на 9,2 млн. крб., 

у 1955 р. — на 12,9 млн. крб., а в 1959 р. — вже на 

18,7 млн. крб.

Читальний зал кабінету 
суспільно-гуманітарних наук

У 1950 р. було завершено відновлення студентського 

містечка і більшість приміщень навчальних корпусів. Це 

дозволило не тільки збільшити кількість аудиторій і ка-

бінетів, але й відкрити нові лабораторії: автоматики, сиг-

налізації та зв’язку, аналітичної хімії, загальної хімії та ін. 

Крім того, приміщення отримали новостворені кафедри: 

підземної газифікації вугілля, будівельної механіки, буді-

вельного виробництва.

Відновлення 5-го навчального корпусу було закінче-

но тільки у 1954 р. У ньому розмістилися металургійний 

та будівельний факультети, а також кафедри збагачення 

2-й навчальний корпус

Кабінет кафедри розробки родовищ корисних 
копалин. 1953 р.

У 1958 р. чотири навчальних корпуси, які мав у своєму 

розпорядженні інститут, нараховували 150 аудиторій, 65 ла-

бораторій, 22 навчальні кабінети. Бібліотека ДІІ мала великий 

книжковий фонд, який постійно поповнювався. У 1961 р. 

було завершено будівництво нового лабораторного корпусу. 

Введення додатково близько 2000 кв. м корисної площі до-

зволило значно розширити матеріальну базу для проведення 

науково-дослідної роботи, створити нові лабораторії, на-

вчальні кабінети. Інститут побудував також навчальні май-

стерні, які виконували замовлення кафедр на виготовлення 

обладнання і деталей для проведення наукових досліджень.
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У перші повоєнні роки в умовах відновлення та рекон-

струкції промислових підприємств на багатьох із них не 

вистачало інженерних кадрів. Тому в інституті були ство-

рені, як і в довоєнні роки, різні спеціальні курси. Серед 

них особливе значення в підготовці кваліфікованих кадрів 

мали вищі інженерні курси (ВІК) з двох- і трьохрічним 

терміном навчання. На ці курси приймали фахівців, які 

мали середню технічну або незакінчену вищу освіту і стаж 

роботи понад 5 років. ВІК готували інженерів за фахом: 

підземна розробка родовищ корисних копалин, гірнича 

електромеханіка, гірничі машини, організація виробни-

цтва, маркшейдерська справа і збагачення корисних ко-

палин. Ці курси функціонували до 1959 р., їх закінчили 

понад 1900 слухачів.

Для вирішення проблеми забезпечення технічних шкіл 

і ремісничих училищ викладачами у 1948 р. в ДII почали 

готувати інженерів-педагогів. Усього за цією спеціальніс-

тю було підготовлено майже 300 осіб. Цього ж року до ін-

ституту кожні два місяці на курси підвищення кваліфікації 

приїжджали групи інженерів по 150 осіб. Через це ДІІ мав 

серйозні труднощі в організації навчальної роботи. Занят-

тя починалися о 8 ранку і тривали до 24 години.

У жовтні 1949 р. в ДII було поновлено роботу вечірнього 

відділення за спеціальностями: розробка родовищ корис-

них копалин, гірнича електромеханіка, металургія чорних 

металів, хімічна технологія палива. Набір першого року 

склав 25 осіб на кожну спеціальність. Випускники інституту 

переважно розподілялися на підприємства Донбасу.

Для того, щоб ліквідувати наслідки спустошливої ві-

йни, забезпечити житлом тисячі людей, були необхідні 

спеціалісти з промислового і цивільного будівництва. За-

безпечення регіону такими фахівцями взяв на себе ДІІ, де 

в 1950 р. було відкрито будівельний факультет.

У 1956–1957 навчальному році в ДІІ підготовка інжене-

рів проводилася за 23 спеціальностями. В інституті навча-

лося 8355 студентів, з них 3705 — на денному відділенні. 

Щорічно зростав випуск молодих фахівців: якщо у 1954 р. 

випуск інженерів складав 937 осіб, то у 1960 рр. 

було випущено майже 1300 осіб.

У ДІІ в 50-ті роки почалася підготовка мо-

лодих фахівців для багатьох країн — Угорщини, 

Польщі, Чехословаччини, Болгарії, Китаю. Тіль-

ки за 1952–1958 рр. підготовлено 75 іноземних 

студентів. У ДII було створено сприятливі умови 

для їх навчання та відпочинку. Майбутні інжене-

ри мали можливість ознайомитися з останніми 

новинками радянської науки, техніки, технології, 

проходили практику на підприємствах Донбасу.

Швидке відродження та розвиток інституту в 

50–60-ті роки стали можливими завдяки самовід-

даній роботі професорсько-викладацького складу, 

всього колективу. Впорядкувати налагоджену робо-

ту колективу інституту зумів досвідчений організа-

тор, видатний педагог, ректор ДІІ М. А. Богомолов 

(1952–1968), який зробив вагомий внесок у розвиток вищо-

го навчального закладу. Син шахтаря, він у 1932 р. закінчив 

Дніпропетровський гірничий 

інститут, його було залише-

но на викладацькій роботі. У 

1938 р. захистив кандидатську 

дисертацію, став доцентом. З 

1942 по 1952 рр. був деканом 

гірничо-механічного факуль-

тету ДІІ. Проф. М. А. Бого-

молов багато уваги приділяв 

питанням зміцнення і роз-

ширення матеріальної бази 

ДІІ, підготовці кваліфікованих 

фахівців для різних галузей на-

родного господарства країни.

В інституті, незважаючи 

на труднощі повоєнних ро-

ків, серйозна увага приділя-

лася методичній роботі. Регулярно на кафедрах проводи-

лися методичні наради, на яких обговорювалися навчальні 

плани, програми, організація навчального процесу, мето-

дика проведення консультацій тощо; працювали також 

навчально-методичні ради факультетів, які особливу увагу 

приділяли удосконаленню аудиторної й позаудиторної ро-

боти зі студентами.

Запроваджувалися нові дисципліни, не передбачені 

типовими навчальними програмами. Наприклад, на ме-

талургійному факультеті було вилучено факультативний 

предмет «Вакуумування рідкої сталі», тому що ряд тем 

цього курсу вивчалися в курсі «Металургія сталі». У той же 

час було введено необхідний для цієї спеціальності курс 

сучасних методів дослідження металургійних процесів.

У цілому, удосконалюючи навчально-методичну роботу, 

кафедри прагнули використовувати найновіші досягнення 

як у галузі науки і техніки, так і в педагогіці. Однак у ті часи 

не обходилося й без «ідеологічної складової». Партійний ко-

Делегація китайських фахівців у ДІІ

М. А. Богомолов
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мітет інституту зобов’язав кафедри переглянути програми 

низки навчальних курсів і передбачити в них питання бо-

ротьби з «низькопоклонництвом перед Заходом», боротьбу 

з «реакційними буржуазними теоріями», підняти авторитет 

вітчизняних учених і показати перевагу соціалістичного 

ладу над капіталістичним. Під час обговорення цих питань 

на партійних зборах у ДІІ не обходилося без виявлення «не-

доліків» у цьому напрямку, зверталася увага, наприклад, 

на те, що лабораторії гірничозаводської електротехніки, 

гірничозаводської механіки, загальної електротехніки май-

же на 90 % укомплектовано машинами закордонних фірм 

«Сіменс-Шукерт», «Дженерал-Електрик» та ін. Вважалося, 

що керівництво цих лабораторій не докладало зусиль, щоб 

установити вітчизняне обладнання, а це, в свою чергу, не 

сприяло вихованню майбутніх фахівців у «дусі радянського 

патріотизму».

В інституті проводилася велика робота щодо зміцнен-

ня зв’язку навчання з виробництвом. Однак у перші по-

воєнні роки тут існувало багато проблем: підприємства 

не завжди виділяли місця для проходження практики сту-

дентами, частина старшокурсників виробничу практику 

проходила не за своєю спеціальністю, не було постійних 

керівників від ВНЗ на базових підприємствах. У кінці 50-х 

років з метою зміцнення зв’язку навчання з виробництвом 

в ДІІ на базі навчальних майстерень проводилися факуль-

тативні заняття студентів із підготовки і складання іспи-

тів на кваліфікаційні розряди за спеціальностями: токар, 

фрезерувальник, коваль, зварювальник. Ці курси успішно 

закінчили 130 осіб. Застосовувалася й така форма підго-

товки, як проходження студентами практики на робочих 

місцях. У 1958–1959 навчальному році таку практику про-

йшло більше половини студентів інституту. Більшість із 

них складали студенти гірничих спеціальностей (78 %), 

студенти металургійного факультету — 18 %.

Основним чинником, який забезпечував підготовку 

кваліфікованих фахівців, був професорсько-викладацький 

склад інституту. У перші повоєнні роки з лав Радянської 

Армії до навчального закладу повернулося багато викла-

дачів. Серед них В. К. Пресняков, І. П. Ларін, Ф. І. Шку-

ратов, Ф. М. Булгаков, Б. І. Медвєдєв, О. С. Щукін та ін. 

На початку 1946 р. в інституті працювало 217 викладачів, 

їх кількість постійно зростала. У 1947 р. професорсько-

викладацький склад нараховував 338 осіб, у 1951 р. — май-

же 400 осіб. Зросла кількість викладачів, які мали науко-

вий ступінь: якщо в 1949 р. у ВНЗ працювало 46 кандидатів 

наук, то у 1951 р. — 60.

Викладацький склад на той час формувався переду-

сім з талановитих випускників інституту. У ці роки після 

закінчення ДІІ поповнили лави викладачів численні ви-

пускники інституту, які стали згодом гордістю навчаль-

ного закладу. До них належав Г. В. Малєєв, який закінчив 

інститут із відзнакою у 1951 р. за спеціальністю «Гірниче 

машинобудування». У майбутньому вся 

його трудова діяльність буде пов’язана 

з інститутом. У 1968–1989 рр. проф. 

Г. В. Малєєв очолюватиме інститут, 

працюючи на посаді ректора. Б. С. Па-

нов навчався у ДІІ у 1946–1951 рр. на 

геологорозвідувальному факульте-

ті, який закінчив із відзнакою, і по-

чав працювати асистентом на кафе-

дрі корисних копалин. У подальшому 

Б. С. Панов — відомий в Україні і за її 

межами учений, д-р техн. наук, почес-

ний проф. Цзимінського університету 

(КНР), акад. АН вищої школи України, 

засновник відомої в Україні і за її межа-

ми наукової школи — «Мінералогія зон 

тектоно-магнетичної активізації земної 

кори і їх прогнозна оцінка на корисні 

копалини». К. Ф. Сапицький навчався 

в інституті у 1945–1950 рр. на гірничому 
Проведення лабораторного заняття

Лабораторія гірничої механіки
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факультеті, у подальшому — д-р техн. наук, зав. кафедри 

«Розробка корисних копалин». М. П. Зборщик закінчив із 

відзнакою гірничий факультет, з 1953 р. почав працювати 

асистентом кафедри розробки родовищ корисних копа-

лин, д-р техн. наук, у 1971–1999 рр. працював проректо-

ром з наукової роботи ДІІ.

У цей період закінчили ДІІ і залишилися в ньому пра-

цювати також майбутні проректори інституту М. Д. Мухо-

пад (1950) і В. М. Маценко (1952). Випускниками тих ро-

ків, які залишилися працювати викладачами, були також 

В. І. Груба (1954), В. Г. Гуляєв (1953), В. В. Пак (1958) та ін.

У наступні роки робота щодо поліпшення якісно-

го складу викладачів продовжувалася. Тільки за 1947–

1955 рр. 5 викладачів захистили докторські, а 87 — кан-

дидатські дисертації. Однак кваліфікованих викладачів 

усе ще не вистачало. Чотири кафедри (графіки, фізики, 

мінералогії, механічного обладнання металургійних цехів) 

очолювали асистенти.

На початку 50-х років штат професорсько-

викладацького складу щорічно був укомплектований 

лише на 75–80 %. У 1954–1955 рр., наприклад, не виста-

чало майже 25 % викладачів (109 осіб). Особливо склад-

ним було становище на загальнотехнічних та загально-

освітніх кафедрах, де в основному працювали викладачі, 

які не мали вчених звань і наукових ступенів. У цілому в 

1955–1956 рр. із 341 викладача, які працювали в базовому 

інституті, тільки 43 % мали вчені й наукові ступені.

Ще в складнішому становищі були філіали інституту, де 

практичні заняття вели переважно викладачі технікумів. 

Зокрема, на заочному технічному факультеті в м. Чистя-

кове (Торез) у 1960 р. заняття проводили 4 штатних викла-

дачі і 9 — із погодинною оплатою. Факультет мав гостру 

потребу у викладачах фізики, теоретичної механіки, елек-

тротехніки. У Горлівському філіалі у 1960 р. було лише 12 

штатних викладачів, а 31 — працювали за сумісництвом.

Труднощі у комплектуванні кадрів інститут відчував 

головним чином через відсутність необхідного житло-

вого фонду. Незважаючи на зростання штатів, житлова 

площа, яку займали викладачі, майже не змінилася по-

рівняно з довоєнним часом. У 1953 р. близько 30 сімей 

викладачів мешкали в студентських гуртожитках. Звичай-

но, таке становище з житлом ускладнювало формування 

професорсько-викладацького колективу, поповнення 

його висококваліфікованими кадрами.

Але, незважаючи на труднощі повоєнних років, слабку 

матеріально-технічну базу, перевантаження навчальними 

заняттями, багато викладачів інституту в ці роки займа-

лися серйозною науковою роботою. Тематика науково-

дослідних робіт була зорієнтована головним чином на 

обслуговування потреб вугільної, металургійної, машино-

будівної та коксохімічної промисловості Донбасу та Кри-

воріжжя. Крім того, проводилися геологорозвідувальні 

роботи не тільки на території України, але й в інших рес-

публіках країни. Наукові дослідження спрямовувалися пе-

редусім на підвищення ефективності роботи промислових 

підприємств. У 1946 р. розроблялися такі перспективні 

теми, як: «Вплив невеликих добавок цирконію на влас-

тивості сталі та чавуну» — на металургійному факультеті; 

«Становище та перспективи вугільного Донбасу з точки 

Лабораторія гірництва

зору промислових запасів вугілля та технічного озброєн-

ня» — на гірничому; «Підвищення ресурсів коксівного 

вугілля Донбасу» — на хіміко-технологічному; «Розроб-

ка вимог до спеціальних приводів та електрообладнання 

шахтних механізмів» — на гірничо-механічному; «Геомор-

фологічні дослідження зони стикування платформених 

структур південно-східного регіону Донбасу й Північного 

Кавказу» — на гірничо-маркшейдерському.

У перші повоєнні роки відновлення господарства осо-

бливо актуальною була проблема прискорення відбудови 

шахт. Тому для багатьох наукових колективів ця пробле-

ма була пріоритетною. Так, колективи кафедр гірничо-

го та гірничо-механічного факультетів розробляли тему 

«Прискорені методи здійснення підготовчих робіт». До-

слідження дозволяло визначити ефективні способи швид-

кого відновлення горизонтальних та похилих виробок для 

пластів пологого падіння. Підвищенню продуктивнос-

ті праці у вуглевидобутку сприяло дослідження «Вплив 

основних організаційних та виробничих чинників на 

техніко-економічні показники очисної виїмки на пластах 

пологого падіння». Автори вдало об’єднали розрахунково-

теоретичний метод з аналізом та узагальненням роботи 

300 лав комбінату «Донецьквугілля». Ними були сфор-

мульовані конкретні заходи щодо техніки та організації 

окремих процесів циклу очисного вибою, визначені осно-

вні напрями удосконалення технології очисної виїмки, які 

забезпечували підвищення продуктивності праці. 

Колектив співробітників кафедри маркшейдерської 

справи, яку очолював проф. Д. М. Оглоблін, здійснив у 

1948–1951 рр. ряд серйозних наукових досліджень із при-

скорення введення в дію Микитівського ртутного родови-

ща. Результати цієї роботи мали важливе значення, тому 

що дозволяли у найкоротший термін відновити загублену 
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під час війни необхідну маркшейдерську документацію 

цього найбільшого родовища ртуті.

У повоєнні роки подальший розвиток вугільної про-

мисловості багато в чому був пов’язаний із розробкою 

глибоких вугільних родовищ Донецького басейну. Учені 

інституту брали активну участь у вирішенні різних про-

блем удосконалення роботи шахт. Однією з найгостріших 

залишалася проблема ефективного використання шах-

тного обладнання. Зокрема, асинхронний привід на всіх 

робочих підземних установках використовувався виключ-

но в робочому режимі і в значній частині свого робочого 

циклу залишався невикористаним, тому що функція керу-

вання зводилася до механічного гальмування. Вирішуючи 

цю проблему, доц. В. К. Медунов створив нову систему ди-

намічного гальмування й керування шахтними підйомни-

ми установками. У 1950 р. цю систему було впроваджено 

більш ніж на 100 шахтах Донбасу. Практика показала, що 

роботу проводив колектив кафедри «Металургія чавуну» 

на чолі з відомим вченим, проф. В. О. Сорокіним. У 50-

ті роки на кафедрі було розроблено модель доменного 

процесу, на основі якої було створено і вперше у світовій 

практиці випробувано на меткомбінаті «Азовсталь» комп-

лекс обчислюваних пристроїв автоматичного контролю і 

регулювання теплового режиму плавки.

Із зміцненням матеріально-технічної бази інституту 

постійно розширювалися обсяг і тематика наукових до-

сліджень. Якщо в 1953 р. до плану науково-дослідних 

робіт ДII було внесено 18 тем, то в 1955–1956 рр. — вже 

75. Основні зусилля науковців було сконцентровано на 

вирішенні таких важливих проблем, як «Проведення ка-

пітальних гірничих робіт під час будівництва глибоких 

шахт Донбасу»; «Удосконалення шахтних стаціонарних 

установок»; «Удосконалення виробництва сталі й сталевих 

виробів на заводах Донбасу»; «Розроблення теоретичних 

основ процесів хімічної технології та інтенсивної хімічної 

апаратури»; «Геологічна характеристика Донбасу й райо-

нів, суміжних з ним» та ін.

Прагнучи наблизити науково-дослідну роботу до 

завдань, що стояли перед вугільною, металургійною, 

коксохімічною промисловістю Донбасу, вчені інститу-

ту значно розширили господарську тематику. Якщо в 

1957 р. в інституті було виконано 44 госпдоговірні робо-

ти на суму 3261 тис. крб., то в 1958 р. — вже 54 на суму 

4124 тис. крб. У 1960 р. розроблялося 86 держбюджетних 

тем, у їх виконанні брало участь 30 спеціальних і загаль-

ноінженерних кафедр. Чимало тем виконувалося спільно 

з інженерно-технічними співробітниками промислових 

підприємств та галузевих науково-дослідних і проектно-

конструкторських інститутів за єдиними методиками і 

планами. Вже на початку 60-х років стала звичним яви-

щем розробка спільних проектів. Вчені інституту й про-

мисловці разом визначали напрями досліджень, терміни 

їх виконання, призначали керівників тем. На виробництві 

створювалися експериментальні дільниці й установки, на 

яких перевірялися і запроваджувалися теоретичні розроб-

ки, запропоновані співробітниками ДII. Ця нова форма 

роботи сприяла підвищенню ефективності наукових до-

сліджень, розробленню пріоритетних напрямів науки й 

техніки.

Серйозні дослідження з автоматизації турбомашин 

здійснювалися під керівництвом В. Г. Гейєра, вдоскона-

ленням вентиляторів відцентрового головного провітрю-

вання двобічного всмоктування займалася група вчених 

під керівництвом акад. В. С. Пака. Апаратура автомати-

зації керування шахтними водовідливними й вентилятор-

ними установками, створена співробітниками кафедри 

гірничої механіки й розроблена спільно з робітниками 

Конотопського заводу «Червоний металіст» та інститу-

том «Гіпровуглеавтоматизація», була запущена в серійне 

виробництво і широко застосовувалася в промисловості. 

У 1959 р. тільки на шахтах Сталінської та Луганської об-

Геологічний музей. 1960 р.

зношування гальмівних колодок набагато зменшилося, а 

надійність і безпека експлуатації машин зросла. Особливе 

значення ця робота мала завдяки проектуванню потужних 

підйомних машин для розробки глибоких горизонтів ву-

гільних родовищ.

Важливі для народного господарства проблеми розро-

бляли співробітники металургійного факультету: їх праця 

щодо зміни конфігурації квадратних зливків спокійної 

сталі з метою зменшення відходів під час обробки була за-

проваджена у виробництво на Донецькому металургійно-

му заводі (ДМЗ), а пізніше — на багатьох інших металур-

гійних підприємствах країни. Використання результатів 

дослідження на тему «Прокатка профілів підвищеної точ-

ності» на ДМЗ дозволили заводу виконувати замовлення 

суднобудівної та автомобільної промисловостей на профі-

лі підвищеної точності та збільшити випуск якісної про-

дукції. Учені металургійного факультету допомогли колек-

тиву ДМЗ створити новий спосіб виготовлення електродів 

для наплавки бурів, що використовувалися для експлуа-

тації мартенівських печей. Серйозну науково-дослідну 
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ластей працювало майже 500 подібних водовідливних та 

вентиляторних установок, що приносило значну щорічну 

економію коштів.

Кафедрою економіки й організації виробництва було 

розроблено рекомендації щодо раціоналізації добових ре-

жимів роботи дільниць і шахт, запровадження яких тільки 

на шахтах тресту «Рутченковвугілля» принесло економію в 

розмірі 840 тис. крб. щорічно.

На основі досліджень, що були проведені кафедрою 

збагачення корисних копалин, у 1957 р. було розробле-

но схему водошламового господарства Добропільської 

центральної збагачувальної фабрики. Внаслідок запро-

вадження її в 1958 р. було зменшено щорічні витрати ву-

гілля на 250 тис. т при одночасному зниженні зольності 

концентрату. Економічний ефект склав 500 тис. крб. що-

річно.

Вченими кафедри металознавства і термічної оброб-

ки металів було запроваджено на заводі у Красному Лучі 

оптимальну технологію термічної обробки зубців для 

врубмашин та комбайнів, у результаті чого стійкість зуб-

ців значно підвищилась, а витрати на їх виготовлення 

знизилися в 2–3 рази. Це дало щорічну економію близько 

5000 крб.

У другій половині 1940–1950-х років в ДІІ працювало 

багато фахівців, які стали провідними вченими вітчизня-

ної науки, засновниками найважливіших наукових напря-

мів.

В. Г. Гейєр — д-р техн. наук, проф., з 1955 р. — прорек-

тор з наукової роботи інституту. Він створив наукову школу в 

галузі автоматизації шахтних вентиляторних і водовідливних 

установок, гідравлічного видобутку вугілля, теорії і методів 

розрахунку ерліфтних установок. Розроблені ним у 1950 р. 

схеми автоматизації водовідливу стали основою для створен-

ня і випуску апаратури автоматизації водовідливних устано-

вок, які використовувалися у виробництві.

Р. М. Лейбов — з 1942 р. працював на посаді зав. ка-

федри «Гірнича електротехніка та автоматизація», був за-

сновником важливого наукового напряму — теорії захисту 

людини від ураження електричним струмом у мережах із 

ізольованого нейтраллю трансформатора. У 1949 р. розро-

бив апарат захисту від витоку струму на землю, який мав 

велике практичне значення. На базі наукових розробок 

проф. Р. М. Лейбова усі низьковольтні мережі шахт були 

переведені на живлення від трансформаторів із ізольова-

ною нейтраллю.

Проф. В. С. Пак з 1944 р. обіймав посаду зав. кафе-

дри гірничої механіки. У 1948 р. він став членом-кор., а у 

1951 р. — першим у Донбасі академіком АН УРСР.

Проф. Д. М. Оглоблін у ДІІ прийшов у 1948 р. і до кін-

ця життя обіймав посаду зав. кафедри «Маркшейдерська 

справа». Він зробив великий внесок у становлення і роз-

виток цієї кафедри, зокрема створив наукову школу марк-

шейдерів Донбасу. Пізніше, у 1965 р., Д. М. Оглоблін отри-

мав звання «Заслужений діяч науки і техніки».

Учені інституту брали активну участь у розвитку хіміч-

ної науки і виробництва. Одним із провідних учених віт-

чизняної коксохімічної і азотної промисловості був у той 

період І. Є. Коробчанський, д-р техн. наук, проф., член-

кор. АН УРСР, зав. кафедри «Хімічна технологія палива». 

Результати його наукових розробок знайшли широке ви-

користання в промисловості.

Учені ДІІ брали активну участь у різних наукових фо-

румах. Тільки в 1960 р. вчені навчального закладу взяли 

участь у 34 різних наукових конференціях і нарадах. Ре-

зультати роботи інституту із дослідження зсувів гірничих 

порід на моделях і щодо стійкості виробок доповідалися в 

1960 р. проф. Д. М. Оглобліним на міжнародному конгресі 

у Німеччині.

Результати науково-дослідної роботи вчених інституту 

знайшли відображення в численних публікаціях: моно-

графіях, статтях, збірниках. Наприклад, у 1953 р. науков-

цями ДII було опубліковано 5 монографій і 69 статей; у 

1959 р. було видано 15 збірників наукових праць, 2 моно-

графії; у 1960 р. вийшло 8 великих праць вчених інститу-

ту, в тому числі 3 монографії. Широкого визнання серед 

наукової громадськості, промисловців набули монографії 

М. Д. Кузнєцова та І. Є. Коробчанського «Розрахунки апа-

Академік В. С. Пак консультує 
студентів-дипломників. 1953 р.

Лабораторія фізичної і колоїдної хімії. 1957 р.
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ратури для вловлювання хімічних продуктів коксування» 

(1953), О. Л. Симонова «Ремонт вибійних машин» (1957), 

О. Г. Гузєєва «Організація навантаження породи пнев-

матичними навантажувачами» (1957), К. С. Борисенка 

«Пневматичні двигуни для гірничих машин», І. Л. Ніколь-

ського «Геологія ртутних родовищ центрального району 

Донбасу» (1958) та ін.

Науковцями інституту проводилася велика робота з під-

готовки навчальних посібників. У 1950 р. було опубліковано 

один із перших у цій галузі на-

вчальний посібник В. С. Пака і 

В. Г. Гейєра «Рудникові венти-

ляторні та водовідливні уста-

новки». Велику зацікавленість 

серед викладачів і студентів 

викликали навчальний по-

сібник П. Я. Таранова «Буро-

вибухові роботи», задачник з 

підземної розробки вугільних 

родовищ, авторами якого були 

Г. І. Гойхман, С. М. Липкович, 

М. І. Жизлов, К. Ф. Сапицький 

та інші посібники.

Про високий рівень на-

укових розробок і методичну 

майстерність викладачів ДII 

свідчить той факт, що велику кількість їхніх праць було 

опубліковано за кордоном. Посібник проф. В. С. Пака і 

В. Г. Гейєра «Рудникові вентиляторні та водовідливні уста-

новки» було опубліковано в Болгарії, Угорщині, Румунії, 

Китаї. Болгарською мовою було видано посібник «Марк-

шейдерські роботи під час підземної розробки родовищ» 

і тритомна монографія «Маркшейдерські роботи» проф. 

Д. М. Оглобліна. У Чехословаччині вийшла у світ праця 

проф. І. Є. Коробчанського і М. Д. Кузнєцова «Розрахунки 

апаратури для вловлювання хімічних продуктів коксуван-

ня». У Болгарії та Румунії видано працю доц. С. А. Чумака 

і М. Д. Мухопада «Організація підземного транспорту на 

експлуатаційній дільниці».

Форми співробітництва викладачів інституту з іно-

земними колегами в цей період були досить широкими й 

різноманітними: взаємні консультації, обмін літературою, 

участь у міжнародних наукових конференціях, спільне 

видання навчальної літератури. Зокрема, кафедра збага-

чення корисних копалин консультувала співробітників 

Софійського геологічного інституту з питань методики 

викладання лекцій збагачувального циклу. Група виклада-

чів інституту виїжджала на тривалий час у Болгарію, Руму-

нію, Угорщину для обміну досвідом роботи.

До науково-дослідної роботи широко залучалися сту-

денти інституту. Участь у НДРС стала важливим чинни-

ком розвитку в молоді самостійного творчого мислення, 

виховання в неї відповідального ставлення до дорученої 

справи. У 1947 р. було поновлено роботу студентського на-

укового товариства (СНТ), яке очолювали проф. В. С. Пак 

і В. О. Сорокін. Спочатку СНТ нараховувало лише 120 

студентів. У 1948 р. були проведені 2 студентські науко-

ві конференції. В подальшому стало традицією щорічне 

проведення в інституті студентських науково-технічних 

конференцій, на яких заслуховувалися й обговорювалися 

доповіді студентів. Кращі праці направлялися на респу-

бліканські та всесоюзні конкурси. Так, за підсумками ро-

боти студентської науково-технічної конференції у квітні 

1959 р. 23 роботи було рекомендовано для участі в респу-

бліканському конкурсі, а 53 — для публікації у збірнику 

студентських наукових робіт. У 1960–1961 рр. 20 студент-

ських робіт було рекомендовано на конкурс, 8 найкра-

щих — відправлено до Харкова на міжобласний конкурс. 

Студентські гуртки існували на кафедрах загальної хімії, 

хімічної технології палива, збагачення корисних копалин, 

аналітичної хімії та багатьох інших.

У 1958–1959 рр. членами СНТ було вже близько 500 

студентів. У 1960 р. почало діяти студентське проектно-

конструкторське бюро, яке укладало угоди з шахтами, під-

приємствами на розробку різних проектів, які мали важ-

ливе промислове значення. Збільшилася участь студентів 

інституту в роботі з надання практичної допомоги промис-

ловості. У 1960 р. в госпдоговірній та науково-дослідній 

роботі кафедр брало участь понад 150 студентів. Теми ба-

гатьох курсових і дипломних проектів були реальними й 

виконувалися студентським конструкторсько-проектним 

бюро на замовлення промислових підприємств. Напри-

клад, студенти 3–4 курсів будівельного факультету роз-

робляли як курсову роботу проект промислової бази для 

дорожньо-мостового виробничо-експлутаційного тресту 

Сталінського міськкомгоспу; студенти-механіки й мета-

лурги виконували на замовлення металургійного заводу 

спільний дипломний проект реконструкції 75-тонного 

мостового крана в 100-тонний.

Велика увага в ДІІ приділялася виховній роботі. Ви-

кладачі навчального закладу докладали чимало зусиль 

Заняття студентського гуртка в лабораторії загальної хімії. 1957 р.
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для того, щоб кожний молодий інженер став не тільки 

кваліфікованим фахівцем, але й інтелігентною, всебічно 

розвиненою особистістю. Важлива роль у вихованні від-

водилася бібліотеці, співробітники якої регулярно про-

водили лекції, бесіди, організовували тематичні виставки 

літератури. У листопаді 1946 р. було обладнано велику ак-

тову залу 3-го навчального корпусу на 800 місць, де на по-

чатку 1947 р. змонтували дві кіноустановки, і з цього часу 

студенти мали змогу безкоштовно відвідувати кіно. Були 

також закуплені інструменти для духового та домбрового 

оркестрів. В інституті було створено ансамбль пісні й тан-

цю, у якому брали участь 102 особи. Він складався з хору, 

сольної групи, джаз-оркестру, духового та струнного ор-

кестрів. У 50-ті роки ядром художньої самодіяльності був 

хор. Загальноінститутським хором керував відомий доне-

цький композитор і диригент Б. І. Векслер. На факульте-

тах також були свої хори.

Був створений також драматичний колектив під ке-

рівництвом заслуженого артиста України Є. Галинського. 

Було поставлено ряд спектаклів. 20 квітня 1957 р. у ВАЗі 

відбулася прем’єра спектаклю за п’єсою Б. Кузьмічова 

«Повернення», пізніше був показаний другий спектакль 

«Юлія Величко» Л. Синельникова. Студенти-актори, не-

зважаючи на відсутність декорацій і досвіду, грали з вели-

ким ентузіазмом. Їм аплодували й в інших ВНЗ Донецька, 

а також на імпровізованих сценах шахт і заводів області. 

У 1956 р. у ДІІ вперше відбувся студентський фести-

валь. Факультети змагалися в номінаціях: хор, сольні ви-

ступи, художнє читання. Перше місце посів гірничий фа-

культет.

У 1957 р. всі художні самодіяльні колективи інституту 

були об’єднані в Клуб художньої самодіяльності. Голова 

правління клубу П. Шевлюков опікувався організацією й 

проведенням вечорів, демонстрацією кінофільмів у ВАЗі 

й ВНЗ. Одночасно за рішенням адміністрації інституту й 

парткому була створена художня рада, покликана поліп-

шувати роботу колективів художньої самоді-

яльності й здійснювати контроль репертуару 

і якості виконання.

Наприкінці 50-х років при Клубі був ство-

рений оперний колектив, що замахнувся на-

віть на постановку опери С. Рахманінова 

«Алеко». Серед його учасників був і студент 

А. Солов’яненко. Ставши викладачем, він не 

припиняв заняття у вокальному гуртку. Гар-

ний голос, виконавська манера, зовнішня 

чарівність молодого самодіяльного співака 

привернули до себе увагу фахівців. Анатолія 

Борисовича направили на стажування до Іта-

лії в знаменитий театр «Ла Скала». Потім він 

став солістом Київського театру опери й ба-

лету, співав на кращих оперних сценах світу. 

Його талант відзначений званнями Народно-

го артиста, лауреата Ленінської та Державної 

ім. Т. Г. Шевченка премії, високим званням Героя України.

У 1958 р. у культурному житті інституту з’явився новий 

напрямок — була організована кіностудія «ДІІ-фільм». 

Захист дипломного проекту. 1959 р.

А. Солов’яненко співає для студентів і викладачів

Адміністрація придбала необхідний інвентар, і студенти 

розпочали знімати спочатку кінозамальовки з життя ін-

ституту, а пізніше — ігрові художні фільми. У 1959 р. від-

булося дві знаменні події: був створений на громадських 

засадах факультет культури й організований студентський 

театр естрадних мініатюр (СТЕМ).

Організатором і натхненником факультету культури 

стала Р. І. Ройтблат, ентузіаст, нескінченно відданий іде-

алам просвітництва. Основною метою факультету вона 

вважала розширення гуманітарних знань студентів і фор-

мування гармонійно розвинутої особистості майбутнього 

інженера. Завданням факультету культури був пошук та-

ких форм естетичного виховання, які дозволили б дійти 

до кожного студента. Факультет складався із трьох секцій: 

образотворчого мистецтва, літературної та музичної. У 

1965 р. факультет культури був реорганізований в універ-

ситет, а секції одержали статус факультетів. Університет 
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культури працював за заздалегідь 

складеними програмами, які да-

вали студентам систематизовані 

знання.

Для читання лекцій на фа-

культеті образотворчого мис-

тецтва запрошувалися лектори 

з Ермітажу, знаменитих росій-

ських музеїв — Російського й 

Третьяковської галереї. Була 

заздалегідь визначена темати-

ка — «Музеї світу», «Майстри 

віт чизняного й закордонного 

мистецтва» та ін. Із числа викла-

дачів була створена лекторська 

група, до якої ввійшли проф. 

М. Н. Пономарьова, І. Л. Ні-

кольский та І. Я. Рейзенкінд, 

доц. Н. І. Новічкова, які розпо-

відали про відомих художників у 

студентських групах. Слухачі фа-

культету оформляли тематичні 

виставки образотворчого мисте-

цтва в холах навчальних корпу-

сів. У середньому за рік проводилося до 50 виставок. Фа-

культет образотворчого мистецтва мав значну кількість 

художніх альбомів, репродукцій, монографій, літератури 

з історії живопису. У приміщенні університету культури 

проводилися виставки художників-аматорів ДПІ: д-ра 

геол.-мін. наук, проф. М. Н. Пономарьової, студента 

ГЕМФ Є. Сердюченка та ін.

Заняття на музичному факультеті вели педагоги-

музикознавці Донецької консерваторії. В основу занять 

був покладений жанровий принцип: вивчалися вокальні, 

камерні, сонатні, симфонічні, концертні, оперні, балет-

ний жанри музичного мистецтва. Факультет тісно спів-

працював з Донецьким театром опери і балету, Донецькою 

філармонією. Слухачі факультету по абонементах могли 

відвідувати концерти із циклів «Російська класична музи-

ка», «Західноєвропейська класична музика». Для слухачів 

факультету у філармонії організовувалися зустрічі з відо-

мими композиторами: Р. Щедріним, Д. Кабалевським, 

А. Бабаджаняном та ін. У ВАЗі проводили цикли концертів 

симфонічної музики. Виконавці — симфонічний оркестр 

Донецької філармонії, солісти-інструменталісти, лауреати 

всесоюзних і міжнародних конкурсів, що приїжджали на 

гастролі в Донецьк. У деяких гуртожитках інституту були 

відкриті «Музичні вітальні», де слухачі знайомилися з фо-

нозаписами класичної музики.

Університет культури постійно шукав нові форми ро-

боти. Так, у ВАЗі відбулася лекція-концерт «Імпресіоністи 

в музиці й живописі». Артисти Донецької філармонії ви-

конали твори Дебюссі й Равеля, а у фойє була розгорнута 

велика виставка картин.

Літературний факультет об’єднав поетів-початківців. 

Ще в 50-ті роки в ДІІ існувало літоб’єднання, до якого 

входили студенти Леонід Бірюков, Анатолій Кондратюк, 

Галина Цапенко, Дмитро Стахорський, Євгенія Вішман, 

Семен Коган, вірші яких друкувалися на сторінках «Ра-

дянського студента», обласних і навіть республіканських 

газет. Пізніше, у 1961 р, при медінституті було створено 

літературне об’єднання ВНЗ Донецька.

Літературний факультет у ВАЗі проводив конкурс по-

етів. Переможців визначали глядачі й журі. Так, у 1966 р. 

перше місце посів лаборант Борис Яровий, друге місце — 

студент ЕТФ Олександр Лихоліт, а третє — Борис Білаш, 

викладач кафедри фізичного виховання. Навколо літера-

турного факультету сформувався актив: Т. М. Кострикина, 

Н. Н. Кудленко, В. В. Семикін (доц. ФЕХТ, автор тексту 

гімну ДонНТУ), А. Д. Пахарев, Б. Л. Радевич, ст. викладач 

кафедри англійської мови, який був визнаний у поетично-

му світі й брав участь у V з’їзді письменників України. По-

ети ДПІ проводили зустрічі зі своїми побратимами по перу 

з Донецького державного університету. У 1967 р. був під-

готовлений рукописний альманах «Поезія ДПІ». До ньо-

го ввійшли доробки А. Лихоліта, Б. Білаша, Е. Бровмана, 

В. Юдіна, Н. Дейч, С. Масло. Багато хто з перерахованих 

учасників літературного факультету стали професійно за-

йматися літературною діяльністю. Так, інженер-геодезист 

А. Лихоліт став переможцем всесоюзного конкурсу на 

кращу першу книгу.

Літературний факультет організовував у ВАЗі концерти 

відомих майстрів художнього читання. Зокрема, тут ви-

ступав заслужений артист Росії В’ячеслав Сомов, виступи 

Засідання членів Університету культури. 1960 р.
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якого мали величезний успіх. Потрапити на його концер-

ти навіть у Москві, Ленінграді було складно, а концерт в 

інституті — це було визнання технічного інституту як цен-

тру культури.

Наприкінці 60-х на сторінках газети «Радянський сту-

дент» з’явилися сторінка «Клуб поетів» і гумористично-

сатирична сторінка «Ріжки й ніжки», «батьками» якої були 

студенти Олег Мирончак (ГЕМФ) і Сергій Омельянович 

(ЕТФ).

На жаль, створений у середині 70-х рр. факультет су-

спільних професій «розмив» роботу університету культури: 

з’явився формалізм, а відсутність фінансування призвела 

на початку 90-х років до припинення його діяльності.

З 1959 р. бере свій початок і студентський театр естрад-

них мініатюр (СТЕМ). Одним із його творців, а пізніше й 

режисером був студент металургійного факультету Кос-

тянтин Валиць. Багатьом політехнікам пам’ятна його ко-

ронна фраза, з якою він виходив на сцену: «Ба, знайомі всі 

обличчя!» Нова форма студентської самодіяльної творчос-

ті швидко набула прихильників. Так, у 1960 р. з 5 тис. сту-

дентів ДІІ в художній самодіяльності займалися близько 

200 чоловік, з них майже 50 осіб — у СТЕМі.

У 1962 р. на базі СТЕМу був створений Клуб веселих і 

кмітливих (КВК). І відразу ж гостра боротьба за першість 

розгорнулася між факультетами. Серед лідерів у різні роки 

були команди гірничого, електротехніч-

ного, гірничо-механічного факультетів.

В інституті проводилася велика 

спортивно-масова робота. У перші по-

воєнні роки керівництво навчального 

закладу, викладачі кафедри фізичного 

виховання зіткнулися з неймовірни-

ми труднощами, бо під час війни були 

зруйновані не тільки навчальні корпуси, 

студентські гуртожитки, а й спортивні 

будівлі — усі спортивні зали, стадіон, 

велобаза, усі ігрові майданчики. Тому 

заняття з фізичного виховання прово-

дилися у вестибюлі 3-го навчального 

корпусу або безпосередньо на вулиці. 

Водночас студенти відбудовували зруй-

новані спортивні споруди.

Вже у 1945–1946 р. було обладнано 

спортивний зал і два спортивних май-

данчики — волейбольний і гімнастич-

ний, придбано спортивне обладнання. Розпочали роботу 

секції — легкоатлетична, гімнастична, важкої атлетики. 

Вже взимку 1945 р. були проведені перші масові спортив-

ні змагання з гімнастики серед факультетів інституту. У 

1947 р. за успіхи в розвитку масової фізкультури і спорту 

ДІІ був нагороджений грамотою Президії Верховної Ради 

України.

Варто також зазначити, що виховна робота у повоєн-

ні роки проводилася під жорстким контролем партійної 

організації. Невід’ємною частиною життя інституту були 

так звані «політгодини», що проходили за участі й під 

конт ролем партійної та комсомольської організацій, ви-

кладачів кафедр суспільних дисциплін, кураторів. Надто 

заідеологізованою була й тематика заходів, навіть тих, що 

проводилися у позанавчальний час у студентських гурто-

житках. Багато з них були присвячені, як правило, дню 

народження В. І. Леніна, офіційним радянським святам, 

рішенням з’їздів КПРС і пленумів ЦК. Проходили подібні 

вечори, зустрічі під контролем викладачів, відповідальних 

за виховну роботу у студентських гуртожитках.

Таким чином, у кінці 50-х — на початку 60-х рр. в ін-

ституті існували певні проблеми й труднощі. Та все ж, 

незважаючи на це, ДІІ не тільки залікував рани, заподі-

яні війною, але й перетворився на один із найбільших на-

вчальних закладів країни.

Інструментальний ансамбль. Керівник А. Чумак
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у 1960-х – на початку 1990-х рр.

Д. М. Оглоблін, В. О. Сорокін, Б. К. Пресняков, П. Я. Та-

ранов, Й. Ю. Брайнін та ін.

Перейменування інституту відображало ті суттєві змі-

ни, які відбувалися в його діяльності. Якщо раніше голов-

на увага приділялася підготовці фахівців для вугільної, 

металургійної, коксохімічної промисловості й будівни-

цтва, то тепер ДПІ розпочав підготовку інженерів за но-

вими перспективними спеціальностями, які відповідали 

сучасним напрямам розвитку науки і техніки. Це стало 

можливим завдяки інтенсивному розвитку нових кафедр і 

факультетів. У 60-ті роки в інституті утворилося більше 30 

нових кафедр. Серед них такі, як кафедра автоматики і те-

лемеханіки; експлуатації електростанцій, мереж і систем; 

ТОЕ й електричних машин; технології машинобудування; 

технології і техніки розвідки родовищ корисних копалин; 

хімічної технології неорганічних речовин і багато ін. 

На їх базі створювалися нові й реорганізовувалися старі 

факультети. Інтенсивно розвивався створений у 1959 р. елект-

ротехнічний факультет. Тут готували фахівців з автоматики 

і телемеханіки, електрифікації промислових підприємств і 

установок, експлуатації електростанцій, мереж і систем.

У 1965 р. з метою вдосконалення організації на-

вчального процесу і керівництва факультетами гірничо-

механічний факультет було розділено на два: механічний і 

гірничо-електромеханічний. У 1967 р. було реорганізовано 

шахтобудівельний факультет у геолого-маркшейдерський. 

Факультет здійснював підготовку фахівців з геології, тех-

ніки і технології розвідки родовищ корисних копалин, 

маркшейдерської справи, будівництва підземних споруд і 

шахт. 3 1969 р. інженерно-економічний факультет розпо-

чав підготовку фахівців з економіки й організації гірничої 

та машинобудівної промисловостей.

В інституті було започатковано підготовку інженерів 

з технології машинобудування, верстатів й інструментів; 

еобхідність прискореного розвитку всіх 

галузей народного господарства зумо-

вила нові вимоги до системи підготов-

ки фахівців. Для забезпечення потреб 

господарського комплексу країни вищі 

навчальні заклади повинні були роз-

ширити перелік спеціальностей, з яких 

відбувалася підготовка фахівців, забез-

печити якісне покращення їхньої підго-

товки, здійснити тісну інтеграцію осві-

ти, виробництва і науки. ДІІ на початку 

60-х років перетворився на потужний 

інтелектуальний центр і навчальний за-

клад з підготовки інженерних кадрів ба-

гатьох спеціальностей. Враховуючи це, 

Рада Міністрів СРСР 19 травня 1960 р. 

прийняла постанову про переймену-

вання Донецького індустріального ін-

ституту в політехнічний (ДПІ).

На той час в інституті навчалося по-

над 8,5 тис. студентів, які отримували 

підготовку за 16 спеціальностями. Крім 

денного, підготовка студентів відбува-

лася також на вечірньому і заочному 

відділеннях. На 40 кафедрах ДПІ пра-

цювало майже 400 викладачів, у тому 

числі — 153 докторів і кандидатів наук. 

Серед них такі знані науковці і досвід-

чені педагоги, як акад. АН УРСР, д-р 

техн. наук, проф. В. С. Пак, Заслуже-

ний діяч науки і техніки, д-р техн. наук, 

проф. В. І. Бєлов, професори і д-ри наук 

М. А. Богомолов, В. Г. Гейєр, М. Д. Куз-

нєцов, В. М. Кравченко, Р. М. Лейбов, 

НН

7.
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механиків хімічного виробництва, фахівців з використан-

ня природного і рідкого газу, з експлуатації автомобіль-

ного транспорту. Було відновлено підготовку інженерів-

педагогів для середніх технічних закладів і проф техучилищ. 

У 1965 р. вперше був проведений набір студентів до групи 

зі спеціальності «Обчислювальна техніка».

Важливе значення для розвитку ДПІ мало формуван-

ня мережі загальнотехнічних факультетів (ЗТФ) і філій, 

які ставали структурними підрозділами інституту з вечір-

ньою і за очною формами навчання. У 1960 р. розпочали 

роботу ЗТФ у Чистяково (Торез) і Горлівці. У подальшому 

ЗТФ було створено в Єнакієвому, Амвросіївці, Харцизь-

ку, Красноармійську. В окремих промислових районах, де 

мешкало багато студентів-заочників, створювалися від-

діли ЗТФ. У 1960 р. працювали філії інституту в Макіївці, 

Красноармійську. Краматорська філія ДПІ перетворилася 

на самостійний вечірній індустріальний інститут, в якому 

у 1964 р. було відкрито й денне відділення.

На початку 70-х років ДПІ перетворився на один із 

найбільших центрів підготовки кваліфікованих інженерів. 

Чисельність студентів у 1970 р. зросла в 2,5 раза порівняно 

з 1960 р. і склала понад 22 тис. осіб. З них 8307 осіб на-

вчалися на денному відділенні. На 74 кафедрах інституту 

здійснювалася підготовка фахівців за 30 спеціальностями.

Протягом 70–80-х рр. тривало вдосконалення струк-

тури інституту. З метою покращення роботи з іноземни-

ми студентами в 1970 р. було створено деканат із навчан-

ня іноземних студентів, який в різні роки очолювали доц. 

Б. Т. Пономаренко та В. І. Стрєльников. У наступні роки 

були організовані кафедри фізики гірничих порід і геомеха-

ніки, газової теплотехніки, автоматизованих систем управ-

ління, обчислювальної техніки в інженерних та еконо-

мічних розрахунках та ін. З метою зміцнення механічного 

факультету професорсько-викладацькими кадрами на фа-

культет була переведена одна з найбільших кафедр металур-

гійного факультету «Механічне обладнання заводів чорної 

металургії», яку очолював проф. В. Я. Сєдуш. У той же час 

дві малочисельні кафедри хіміко-технологічного факульте-

ту «Аналітична та органічна хімія» та «Фізична і колоїдна 

хімія» були об’єднані в одну. Наприкінці 80-х рр. кількість 

кафедр у ДПІ зросла до 94, із них 39 були випусковими.

Зміцнювалася матеріальна база, формувалися викла-

дацькі кадри у філіях і на ЗТФ інституту. Це дозволило в 

1971 р. на базі Горлівського ЗТФ створити філію ДПІ з фа-

культетами автомобільного транспорту й автомобільних 

доріг з денною й вечірньою формами навчання і ЗТФ. У 

наступному році в самостійний інженерно-будівельний 

інститут перетворилася Макіївська філія ДПІ. 

Кабінет мікроскопії

Філія ДПІ в м. ГорлівкаНовітнє обладнання лабораторії гірничих машин

У 1972 р. на базі електротехнічного факультету було 

утворено факультет обчислювальної техніки й автоматизо-

ваних систем управління. Через п’ять років він розділився 

на два самостійних факультети: обчислювальної техніки, 

зі спеціальностями «Електронні обчислювальні машини» 

і «Прикладна математика», та факультет автоматизованих 

систем управління, де розпочали підготовку інженерів з 

автоматики, телемеханіки і фахівців автоматизованих сис-

тем управління.

Отже, в базовому інституті у 80-ті роки працюва-

ло вже десять денних факультетів: гірничий, гірничо-

електромеханічний, гірничо-геологічний, металургійний, 

механічний, хіміко-технологічний, обчислювальної тех-

ніки, автоматизованих систем управління, енергетичний, 

інженерно-економічний, два вечірні і заочний факульте-

ти, а також філії в Горлівці, Красноармійську, ЗТФ у То-

резі. Функціонували факультети із навчання іноземних 
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студентів, організаторів промислового виробництва і бу-

дівництва, підвищення кваліфікації викладачів середніх 

спеціальних навчальних закладів, підготовче відділення з 

денною і вечірньою формами навчання.

У 60–80-ті роки у ДПІ відбувалося досить масштаб-

не будівництво нових і реконструкція старих навчальних 

корпусів. Відкривалися нові лабораторії, оновлювалося їх 

обладнання. Покращувалися побутові умови життя сту-

дентів і викладачів. У 1962 р. було введено в експлуатацію 

лабораторний корпус, в якому вперше в регіоні розпочав 

роботу обчислювальний центр. Для нього інститут при-

дбав унікальну на той час обчислювально-розрахункову 

машину «Мінськ-12».

приємства Донбасу, які в цей час безкоштовно передали 

ДПІ обладнання на суму близько 7 млн. крб.

Однак у наступні роки, у зв’язку з погіршенням еко-

номічного стану країни і значним зниженням темпів роз-

витку господарського комплексу, будівництво в інституті 

сповільнилося. На початку 80-х років стало відчутним 

відставання розвитку матеріально-технічної бази ДПІ 

від потреб наукового і навчального процесу. В інституті 

ускладнювалася ситуація із забезпеченістю навчальними 

6-й навчальний корпус. 1970 р.

Обчислювальний центр

Проводилася реконструкція 3-го навчального корпусу, 

з північного боку якого у 1965–1966 рр. виросла сучасна 

висотна добудова. Тут розмістилися аудиторії, лабораторії, 

книгосховище на 500 тис. примірників книг, 2 читальні 

зали для викладачів і студентів. У 1969 р. у новому 6-му на-

вчальному корпусі розмістився механічний факультет.

На початку 70-х 

років почав діяти 7-й 

навчальний корпус. 

Його було збудовано 

спеціально для хіміч-

ного факультету. Що-

річно держава надавала 

кошти на придбання 

нового, більш доско-

налого обладнання для 

забезпечення висо-

кого рівня навчально-

го процесу. Балансова 

вартість обладнання 

лабораторій лише за де-

сять років (1962–1972) 

зросла з 2,4 млн. крб. 

до 8,1 млн. крб. Значну 

допомогу інституту на-

давали промислові під-

Висотна добудова 3-го 
навчального корпусу

7-й навчальний корпус. 1975 р.

площами, які становили лише 55 % від запланованих по-

треб. Керівництво інституту неодноразово зверталося з 

проханням до Ради Міністрів УРСР про зміцнення матері-

альної бази ДПІ. Введення в дію у 1982 р. 8-го навчального 

корпусу дозволило вирішити це питання. Тут розташува-

лися енергетичний факультет, а також факультети обчис-

лювальної техніки й автоматизованих систем управління, 

другий телецентр, який був більш досконалий, зі спеці-

ально обладнаними аудиторіями. Будівництво ще одного, 

9-го корпусу закінчилося у 1988 р. Свій навчальний корпус 

із сучасними лабораторіями, предметними й автономни-

ми телевізійними аудиторіями отримав один із найстарі-

ших в інституті — гірничий факультет.

Значно покращилися побутові умови студентів. У 

1964 р. було побудовано гуртожиток № 4, а в 1967 р. сту-

денти отримали і гуртожиток № 5. Наприкінці 60-х років 

інститут мав уже 7 гуртожитків, житлова площа яких скла-

дала 23 тис. кв. м. Це дозволило забезпечити житлом усіх 

студентів, які його потребували. У гуртожитках були об-
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у 1960-х — на початку 1990-х рр.7
ладнані побутові кімнати, а всі житлові кімнати було ра-

діофіковано. У студентському містечку було відкрито лі-

карню зі стаціонарним відділенням на 100 місць, їдальню, 

ательє, перукарню, почав працювати плавальний басейн, 

розпочалося будівництво легкоатлетичного манежу. Було 

збудовано два житлові будинки для викладачів і співробіт-

ників інституту.

оздоровчий табір на березі Азовського моря на 250 місць 

за зміну.

Для організації дозвілля студентів у гуртожитку № 3 

було відкрито кінозал, у гуртожитку № 2 працював інтер-

клуб. Крім того, в гуртожитках було організовано п’ять 

студентських кафе-клубів.

Загальновідомо, що зміцнення матеріальної бази лише 

створює умови, але не вирішує проблеми виховання ква-

ліфікованих спеціалістів. Ступінь підготовки молодих 

інженерів у першу чергу залежить від рівня організації 

навчального процесу. І в ньому провідна роль належить 

викладачам.

Ранкова зарядка у спортивно-оздоровчому 
комплексі в с. Ялта

У залі студентської їдальні

Студентське містечко у 70-ті роки

Отже, на початку 90-х років базовий інститут розміщу-

вався в дев’яти корпусах, навчальна площа яких складала 

105 тис. кв. м. У них було обладнано 120 спеціалізованих 

аудиторій, понад 300 навчальних лабораторій і кабінетів, 

два центри — телевізійний та обчислювальний, бібліоте-

ка з книжковим фондом понад 1,5 млн. томів. У наступні 

роки у студентському містечку було відкрито комбінат по-

бутового обслуговування, поштове відділення, міжмісь-

кий переговорний пункт. Було введено в експлуатацію 

студентську їдальню на 715 місць із загальним і дієтичним 

залами. В усіх навчальних корпусах і гуртожитках працю-

вали буфети.

Поліклініку і стаціонарне відділення студентської лі-

карні було обладнано сучасною діагностичною апара-

турою. З метою оздоровлення студентів було створено 

також санаторій-профілакторій на 130 місць і спортивно-

Велика увага в ДПІ приділялася формуванню якісно-

го професорсько-викладацького складу, зміцненню його 

кваліфікованими фахівцями, досвідченими викладачами. 

3 кожним роком зростала кількість викладачів, які мали 

наукові ступені. Якщо в 1962 р. в інституті працювало 7 

докторів і 145 кандидатів наук, що складало третину всьо-

го професорсько-викладацького складу навчального за-

кладу, то вже на початку 70-х років у навчальному проце-

сі було зайнято 23 професори, д-ри наук, і 278 доцентів, 

канд. наук. У наступному десятиріччі кількість д-рів наук, 

професорів збільшилася до 45 осіб (3,7 % від усього ви-

кладацького складу), канд. наук, доцентів — до 461 осіб 

(37,5 %). На початку 90-х років викладацький корпус ста-

новив 1367 осіб, серед них було 122 професори, д-ри наук, 

і 629 доцентів, канд. наук. Заняття зі студентами проводи-

ли 7 академіків, 12 лауреатів державних премій.

Формування професорсько-викладацького складу 

проводилося як за рахунок запрошення кваліфікованих 

фахівців з академічних і галузевих інститутів, інших ВНЗ, 

так і за рахунок власних випускників та аспірантів. Так, 

лише за перше десятиріччя існування енергетичного фа-

культету на його кафедрах залишилося працювати понад 

60 кращих випускників. Тільки у 1973–1975 рр. на викла-

дацьку роботу було рекомендовано 124 молодих фахів-
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ців і випускників аспірантури. Саме вони склали значну 

частину професорсько-викладацьких кадрів гірничого, 

гірничо-електромеханічного, гірничо-геологічного, ме-

талургійного та інших факультетів. Д-р техн. наук, проф. 

М. П. Зборщик, канд. техн. наук, доценти В. М. Мацен-

ко, В. Д. Мороз, В. Я. Ткач — випускники інституту різ-

них років, були проректорами ДПІ. Вихованці інституту 

керували кафедрами, були деканами факультетів. Серед 

них — д-ри техн. наук, професори В. І. Груба, О. Г. Гузє-

єв, П. Х. Коцегуб, В. І. Мачикін, Б. І. Медвєдєв, В. В. Пак, 

Б. С. Панов, Г. М. Тимошенко, Ф. Л. Шевченко, канд. 

техн. наук, доценти С. М. Александров, В. І. Костенко, 

М. П. Безпалий, В. Я. Дриль, В. В. Лапко, Б. М. Мізін, 

В. А. Святний, О. А. Троянський, О. В. Хорхордін та ін

Двадцять один рік (1968–1989) ректором ДПІ був ви-

хованець гірничо-електромеханічного факультету, канд. 

техн. наук, проф. Г. В. Малєєв. За цей період значно по-

кращилися основні показники діяльності інституту. Удвічі 

зросла кількість докторів наук, у десять разів збільшив-

ся обсяг наукових досліджень, значно зріс економічний 

ефект наукових розробок. Зміцніла матеріально-технічна 

база, постійно упроваджувалися заходи з удосконалення 

навчального процесу. Інститут неодноразово займав при-

зові місця у змаганнях ВНЗ країни і республіки й отримав 

понад 170 різних нагород. Двічі, у 1983 та 1984 рр., ДПІ 

посідав перше місце у всесоюзному змаганні ВНЗ СРСР. 

Ректора Г. В. Малєєва за особистий внесок у розвиток най-

старішого ВНЗ Донбасу і пе-

ретворення його у флагман 

інженерної освіти було на-

городжено чотирма ордена-

ми, 12 медалями і Почесною 

грамотою Верховної Ради 

УРСР.

У ці роки в інституті 

сформувалася система під-

вищення педагогічної май-

стерності викладачів. На 

кожній кафедрі діяли ме-

тодичні семінари, на яких 

обговорювалися методика 

проведення лекцій, семінар-

ських і практичних занять, 

діяли кафедральні семінари 

з підготовки молодих викладачів. У 1967 р. для молодих 

викладачів був створений постійно діючий психолого-

педагогічний семінар. У цей час було започатковано під-

вищення кваліфікації викладачів за межами ВНЗ. Щоріч-

но 60–80 викладачів проходили підготовку на факультетах 

підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах 

республіки і країни. Ця форма у подальшому набула знач-

ного поширення. Так, у 1986 р. з 505 викладачів, які підви-

щували кваліфікацію, 451 — навчалися на факультетах і в 

інститутах підвищення кваліфікації, 27 — стажувалися на 

промислових підприємствах, окремі викладачі підвищува-

ли кваліфікацію на відповідних кафедрах інститутів і в АН 

УРСР. Для участі в міжнародних конференціях, конгресах 

і на роботу за кордон було направлено 97 викладачів ДПІ.

Відомо, що рівень підготовки молодих фахівців зна-

чною мірою залежить від ефективності організації на-

вчального процесу. Питання навчально-методичної 

роботи посідало центральне місце у роботі вченої ради 

інституту. У 1960–1971 рр. на її засіданнях було обговоре-

но 138 питань навчально-методичного характеру. З метою 

удосконалення навчально-методичної роботи і надання 

допомоги кафедрам у 1965 р. в інституті було створено 

навчально-методичну раду, яку очолив проректор з на-

вчальної роботи С. А. Жеданов. Під керівництвом ради 

постійно діяли комісії з організації навчального процесу, 

виробничої практики, застосування в навчальній роботі 

технічних засобів, математичних методів й обчислюваль-

ної техніки, комісії з вечірньої і заочної форм навчання. 

Рада координувала розробку на кафедрах методичних по-

сібників, здійснювала контроль за введенням у навчаль-

ний процес рекомендацій методичних комісій.

Навчальна робота була в центрі уваги деканатів. На 

початку кожного семестру під їх керівництвом у всіх ака-

демічних групах проводилися виробничі збори, де обгово-

рювалися підсумки попередньої сесії. Було запроваджено 

змагання академічних груп. Питання навчально-виховної 

роботи розглядалися на семінарах та активах старост. Зі 

студентами, які мали незадовільні оцінки, факультетські 

навчально-виховні комісії використовували різні форми 

роботи. Вони організовували відвідування студентських 

гуртожитків і здійснювали контроль за виконанням сту-

дентами домашніх завдань, обговорювали щорічні харак-

теристики студентів. Практикувалося проведення засідань 

кафедр із запрошенням на них активістів академічних 

груп, а також студентів, які мали незадовільні оцінки. 

Певний результат така робота давала, але в ній було досить 

багато формалізму й заорганізованості. Крім того, багато 

зусиль і часу витрачалося на роботу зі студентами, які по-

Студенти-гірники в лабораторії кафедри 
гірничих машин

Г. В. Малєєв



101

ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

у 1960-х — на початку 1990-х рр.7
гано вчилися. Вимога керівних органів щодо збереження 

контингенту студентів негативно позначалася на якості 

підготовки фахівців.

На початку 60-х років керівництвом держави почала 

запроваджуватися система заходів, направлених на зміц-

нення зв’язку вищої школи з виробництвом. Вважалося, 

що участь студентів у виробничій діяльності буде сприяти 

покращенню якості підготовки фахівців. У зв’язку з цим 

під час прийому абітурієнтів до інституту перевага від-

давалася молоді, яка мала виробничий стаж. Так, у 1960 р. 

серед прийнятих на перший курс 80 % студентів мали ви-

робничий стаж, 360 — були направлені на навчання під-

приємствами міста й області. Ці обставини зумовили не-

обхідність переглянути увесь навчальний процес і змінити 

навчальні плани. Згідно з ними студенти-першокурсники, 

які не мали виробничого стажу за обраною спеціальністю, 

повинні були протягом трьох семестрів працювати на ви-

робництві й одночасно вчитися у вечірні часи. Якщо сту-

денти працювали у вечірню або нічну зміну, заняття для 

них проводилися у першій половині дня. У четвертому 

семестрі студенти переводилися на денну форму навчан-

ня, і після вивчення теоретичних курсів знову проходили 

практику в умовах виробництва. У 1960–1963 рр. щорічно 

майже 600 студентів перших курсів поєднували навчання з 

роботою на підприємствах міста.

Для того, щоб оволодіти теоретич-

ними курсами, студентам надавалися 

друковані конспекти лекцій із складних 

дисциплін та інші навчально-методичні 

посібники. Викладачі консультували 

студентів у зручний для них час як у на-

вчальних аудиторіях, так і у гуртожитках у 

вечірні часи. За кожною академічною гру-

пою були закріплені викладачі-куратори, 

які здійснювали керівництво виробни-

чою і навчальною роботою студентів.

Проте впровадження таких методів 

організації навчального процесу значно 

погіршувало умови праці викладачів і не 

завжди сприяло підвищенню якості під-

готовки кваліфікованих фахівців. Бага-

тьом студентам було важко поєднувати 

навчання з роботою на виробництві, тим 

більше, що багато з них мали значні про-

галини в загальнотеоретичній підготов-

ці. На перших курсах студенти повинні 

були засвоїти такі важливі загальнонаукові дисципліни, як 

вища математика, хімія, фізика, що потребувало велико-

го навантаження. Робота ж на виробництві, часто в нічні 

зміни, не залишала студентам часу не тільки на самостійну 

роботу в бібліотеці, виконання домашніх, лабораторних, 

курсових завдань, але навіть для відпочинку. Більшість 

студентів змушені були залишити навчання в інституті, 

будучи не в змозі виконувати своєчасно навчальну робо-

ту. До того ж багато студентів на виробництві працювало 

не за обраною спеціальністю, їх часто використовували на 

підсобних роботах, які не сприяли опануванню ними май-

бутньої професії.

Тому вже у 1963 р. було внесено деякі зміни у правила 

прийому абітурієнтів. Під час відбору молоді до інститу-

ту більше уваги стали приділяти теоретичній підготовці 

майбутніх фахівців. Це дозволило відібрати для навчання 

в інституті найбільш підготовлену молодь. У 1965 р. було 

встановлено пропорційну систему прийому виробнични-

ків, які мали дворічний стаж роботи, і випускників серед-

ніх навчальних закладів. Поєднання навчання з роботою 

на підприємстві було визнано неефективним і скасовано. 

Відповідно зменшився термін навчання у ВНЗ із 5 років 8 

місяців до 4 років 10 місяців. Також зменшилося навчаль-

не навантаження студентів до 30–34 годин на тиждень, 

що звільнило час для самостійної роботи з навчальною 

літературою, проведення розрахунків, виконання лабо-

раторних і курсових робіт. Були переглянуті навчальні 

плани з точки зору їх уніфікації, зменшення кількості 

предметів, уточнені терміни та тривалість виробничої 

практики студентів.

У середині 60-х років на обласному телебаченні було 

розпочато читання лекцій з вищої математики, фізики, 

загальної хімії, нарисної геометрії, іноземних мов, а зго-

дом — і з історії КПРС, філософії та інших дисциплін з 

метою надання допомоги студентам вечірнього і заочного 

відділень. У 70-ті роки на обласному телебаченні кваліфі-

ковані викладачі ДПІ, а також фахівці з АН УРСР читали 

лекції з десяти дисциплін. Щорічно проводилося близько 

600 лекцій.

Серйозна увага приділялася розробці підручників, 

навчальних посібників, що сприяло підвищенню якос-

Заняття в навчальному телецентрі. 1974 р.
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ті навчально-методичної роботи в інституті. Багато на-

вчальних посібників, авторами яких були викладачі ДПІ, 

з повагою сприйняті науково-педагогічною спільнотою. 

Зокрема, виданий у 1961 р. підручник «Гірничі машини» 

(авт. кол.: Я. І. Альшиц, Б. А. Верклов, А. Н. Воровицький, 

Ф. В. Костюкевич, Г. В. Малєєв, П. А. Осокін, Б. Л. Ро-

зенберг) набув широкого розповсюдження не лише серед 

ВНЗ країни, а й у Польщі, Чехословаччині. Значну заці-

кавленість серед викладачів і студентів викликало третє 

видання «Задачника з підземної розробки вугільних родо-

вищ», авторами якого були С. М. Липкович, М. І. Жиз-

лов, К. Ф. Сапицький, Д. В. Дорохов, М. П. Зборщик, 

Д. Д. Поморцев.

Викладачами гірничого факультету лише у 1964–

1965 рр. було видано 48 методичних посібників. Значна 

робота в цьому напряму проводилась також кафедрами 

гірничо-електромеханічного, металургійного, хімічного 

та інших факультетів. Так, у 1969–1970 рр. в інституті було 

видано 5 підручників, підготовлено до друку ще 9 і видано 

300 навчально-методичних розробок. Автори навчально-

методичних посібників відображали перспективні тен-

денції розвитку науково-технічного прогресу, інформува-

ли про нові наукові напрями, а це надавало можливість 

студентам швидко і своєчасно знайомитися з найновішою 

технічною інформацією.

Значна увага надавалася дослідженню науково-

методичних аспектів під-

вищення ефективності на-

вчального процесу. Зокрема, 

під керівництвом проф. 

М. Л. Жизлова виконувалася 

науково-методична робота 

«Оптимізація читання курсу 

«Технологія підземної роз-

робки родовищ корисних 

копалин». Великий інтерес 

викликало дослідження «На-

укове узагальнення передо-

вого педагогичного досвіду», 

яке проводилось під керів-

ництвом проф. Б. І. Медвє-

дєва.

Творчий колектив на чолі з доц. В. А. Святним уперше 

підготував роботу «Розробка програмованого підручника 

з курсу обчислювальної техніки в інженерних й еконо-

мічних розрахунках та дослідження ефективності його 

використання у навчальному процесі», яка широко вико-

ристовувалася викладачами й інших навчальних закладів. 

Загалом над питаннями наукової організації навчального 

процесу працювало 12 кафедр. За результатами цих дослі-

джень було здійснено облік часу для виконання студен-

тами домашніх завдань, що сприяло більш раціональній 

організації праці майбутніх фахівців. Протягом усього 

семестру проводилася щомісячна атестація студентів 1–2 

курсів денної форми навчання з метою набуття ними на-

вичок ритмічної роботи.

Викладачі інституту активно працювали над розробкою 

оригінальних навчальних посібників і в наступні роки. 

Визнанням високого рівня опублікованих праць було при-

судження ряду авторів Державних премій УРСР. За під-

ручник «Маркшейдерська справа» лауреатами Державної 

премії в галузі науки і техніки у 1985 р. стали Д. М. Огло-

блін, В. В. Мирний, Г. І. Козловський, В. К. Музикантов, 

С. Ф. Травник та ін. У 1988 р. за підручник «Проектуван-

ня гірничих машин і комплексів» Державну премію УРСР 

отримали В. Г. Гуляєв, М. Г. Бойко, Г. В. Малєєв, П. А. Гор-

батов, І. О. Межаков.

В інституті велика увага приділялася застосуванню в 

навчальному процесі технічних засобів навчання. У 70-ті 

роки це стало одним із головних напрямів розвитку на-

вчального процесу.

Центром упровадження технічних засобів навчання в 

ДПІ став відкритий у 1969 р. перший в Україні навчальний 

телецентр. Його ініціатором й організатором були про-

ректор С. А. Жеданов і директор телецентру Б. Є. Іванов. 

Душею телецентру став його гол. інженер і кінорежисер 

В. І. Бакланов, який зробив значний внесок у розробку 

методики читання лекцій по навчальному телебаченню. 

Найбільш активно в цей час навчальне телебачення ви-

користовували кафедри нарисної геометрії та інженерної 

графіки, опору матеріалів. У червні 1972 р. в інституті було 

проведено науково-методичну конференцію викладачів 

ВНЗ, присвячену питанням використання технічних засо-

бів і нових методів навчання. На базі навчального телецен-

тру було проведено також республіканський навчально-

методичний семінар лекторів навчального телебачення.

З перших днів існування навчального телебачення 

воно викликало велику зацікавленість як у викладачів, так 

і студентів. Лише за 1978–1979 навчальний рік у телецен-

трі було прочитано 918 лекцій. 36 провідних викладачів ін-

ституту проводили заняття із застосуванням навчального 

телебачення. Після відкриття другого навчального теле-

центру у 8-му корпусі, до складу якого входило 22 телеві-

зійні аудиторії, значно розширилося його використання у 

навчальному процесі. У середині 80-х років заняття з ви-

користанням навчального телебачення проводили 132 ви-

кладачі з 80 дисциплін. За 1985–1986 навчальний рік було 

прочитано 4585 телевізійних лекцій, продемонстровано 

130 навчальних кінофільмів. У наступні роки лекції із за-

лученням навчального телебачення вже читали понад 30 

професорів і майже 200 доцентів.

Досвід використання в навчальному процесі централь-

ного апаратного телецентру, його лекційних аудиторій, 

лекторської студії, автономних навчальних телевізійних 

аудиторій неодноразово вивчався в нашій країні і за кор-

доном. У листопаді 1985 р. в інституті відбулося виїзне 

засідання науково-технічної комісії науково-методичної 

ради Мінвузу СРСР з навчального телебачення. У робо-

Б. І. Медвєдєв
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у 1960-х — на початку 1990-х рр.7
ті комісії брали участь провідні фахівці з Москви, Ленін-

града, Києва, Свердловська, Бєлгорода та інших міст, які 

високо оцінили досягнення донецьких політехніків з удо-

сконалення навчального процесу за допомогою навчаль-

ного телебачення. Телецентр ДПІ був відзначений Дипло-

мом першого ступеня на ВДНГ СРСР, а його засновники 

отримали медалі ВДНГ.

ДПІ — один із перших ВНЗ в Україні, який розпо-

чав використання в навчальному процесі електронно-

обчислювальних машин (ЕОМ). У 1970 р. в інституті 

було створено клас, обладнаний навчальними машинами 

«КІСІ-5». У цьому ж році співробітники кафедри «Тео-

ретичні основи електроніки й обчислювальні машини» 

спроектували комплекс автоматичного контролю поточ-

ної успішності студентів «Кактус». Він дозволяв протягом 

10–15 хвилин перевірити готовність студентської групи до 

лабораторних занять, його можна було використовувати й 

як навчальну машину. У 1976 р. в інституті вже використо-

вувалося понад 150 контрольно-навчальних машин. Було 

обладнано 8 класів програмованого навчання і 16 спеціа-

лізованих аудиторій.

Підготовка студентів з використанням ЕОМ здійсню-

валася в межах розширеного курсу «Обчислювальна тех-

ніка в інженерних й економічних розрахунках». Крім того, 

до курсу вищої математики було додано розділ числових 

методів розв’язання задач, а для деяких спе-

ціальностей було введено повний курс обчис-

лювальної математики. Однак загалом упрова-

дження ЕОМ у навчальний процес у 70-ті роки 

відбувалося досить повільно.

Удосконалення техніко-технологічної 

бази виробництва, більш повне використан-

ня в народному господарстві досягнень науки 

й техніки підвищувало вимоги до випускни-

ків вищої школи. Тому у 80-ті роки увага до 

комп’ютеризації навчального процесу і під-

вищення рівня підготовки студентів у галузі 

обчислювальної техніки значно зросла. Для 

студентів 1–3 курсів усіх спеціальностей було 

збільшено кількість годин на вивчення ОТ. 

Постійно оновлювався склад ЕОМ, створю-

валися нові дисплейні класи, яких у сере-

дині 80-х років в інституті налічувалося 10. 

Але цього було недостатньо для підвищення 

ефективності навчального процесу. Становище покра-

щилося лише на початку 90-х років. Протягом 1990–

1993 рр. кількість дисплейних місць для забезпечення 

навчального процесу збільшилася у два рази і до 1993 р. 

досягла 936 одиниць. Але й цього було замало для пов-

ноцінного навчання студентів.

Лабораторія кафедри обчислювальної техніки

Перевірка готовності студентів до лабораторної 
роботи на комплексі «Кактус-70»

Лекторська студія навчального телецентру ДПІ

Тому в інституті постійно проводилася робота з удо-

сконалення методики вивчення і застосування ЕОМ. ДПІ 

одним із перших в Україні розпочав роботу зі створення 

електронних підручників. Досить активно у цьому напря-

му працювали кафедри геодезії, обробки металів тиском, 

електрометалургії, гірничих машин. На кафедрі автома-
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тизованих систем управління було розроблено систему 

автоматизованої підготовки тестових завдань і контролю 

знань студентів на ПЕОМ. Для розробки автоматизованих 

навчальних курсів інститут придбав потужне програмне 

середовище «Сценарій».

У 80-ті роки зусилля професорсько-викладацького 

складу були спрямовані на подальше підвищення рівня на-

вчального процесу. Із цією метою оновлювалися навчальні 

плани, вони повинні були найбільш повно віддзеркалити 

досягнення науки, техніки і технології виробництва. На їх 

основі кафедрами було розроблено модель фахівця 80-х 

років, яка містила підвищенні вимоги до знань, навичок, 

умінь, необхідних майбутньому фахівцю з усіх дисциплін 

навчального плану, а також форми і методи їх засвоєн-

ня. Особлива увага зосереджувалася на поглибленні тео-

ретичних і професійних знань студентів. Цьому сприяло 

підвищення математико-економічного рівня лекцій із 

спеціальних дисциплін. Було розроблено методику вве-

дення для студентів усіх спеціальностей обчислювального 

практикуму, використання в навчальному процесі ЕОМ. 

На всіх факультетах збільшувався обсяг економічних дис-

циплін, зросли вимоги випускових кафедр до економічних 

частин курсових і дипломних проектів. На кафедрах також 

проводилася робота з удосконалення курсових і диплом-

них проектів щодо наближення їх до реальних потреб ви-

робництва.

У 60–80-ті роки в інституті був накопичений значний 

досвід з організації виробничої практики студентів. Згідно 

з навчальними планами студенти-першокурсники прохо-

дили ознайомлювальну практику на виробництві, а стар-

шокурсники — виробничу практику за місцем майбутньої 

роботи. З початку 60-х років почалося формування постій-

них баз практики. У 1963 р. студентів гірничого і гірничо-

електромеханічного факультетів для проходження усіх 

видів практики було закріплено за вуглевидобувними під-

приємствами Донбасу. Студенти спеціальностей «Гірничі 

машини і комплекси», а також «Технологія термічної об-

робки металів» закріплялися за підприємствами маши-

нобудівної промисловості (Горлівський, Ясинуватський і 

Харківський машзаводи). У 80-ті роки на підприємствах 

області вже діяло 195 баз практики.

Особлива увага приділялася новій формі проведен-

ня практики — створенню студентських спеціалізованих 

бригад. Найбільшого застосування така форма знайшла 

на гірничому, гірничо-електромеханічному, гірничо-

геологічному і металургійному факультетах. На шахтах 

виробничого об’єднання «Донецьквугілля», «Добропілля-

вугілля», «Дзержинськвугілля», «Селідоввугілля» у 1986 р. 

працювало 7 видобувних бригад із 192 студентів і одна на 

ДМЗ.

Традиційним стало проведення інститутських конфе-

ренцій з виробничої практики, на яких обговорювалися 

питання організації і проведення усіх видів практики, ви-

роблялися рекомендації щодо покращення професійної 

підготовки майбутніх фахівців. Перша така конференція 

пройшла у 1981 р.

3 1968 р. студенти ДПІ почали проходити ознайомлю-

вальну практику на підприємствах і у ВНЗ за кордоном. 

У цьому році вперше 20 студентів металургійного й елек-

тротехнічного факультетів були на практиці в Німецькій 

Демократичній Республіці, 9 студентів механічного фа-

культету — у Польщі, 19 майбутніх геологів — у Чехосло-

ваччині. У 70–80-ті роки майже щорічно 50 кращих сту-

дентів під керівництвом викладачів проходили практику 

у Варшавському і Сілезькому політехнічних інститутах 

(Польща), Фрайберзькій гірничій академії, Магдебурзь-

кій вищій технічній школі (Німеччина) й Остравському 

гірничо-металургійному інституті (Чехословаччина).

Проходження виробничої практики студентами-

старшокурсниками на місцях їхньої майбутньої роботи 

давало їм можливість обрати теми дипломних проектів 

у реальних умовах, пов’язати їх з конкретними потре-

бами виробництва й науковими дослідженнями випус-

кових кафедр. Так, на гірничому факультеті чимало тем 

дипломних робіт були присвячені проблемам, які роз-

роблялися, але ще не були впроваджені у виробництво. 

Зокрема, до них належали: проходження, кріплення і ме-

ханізація вентиляційних штреків; циклічна організація 

робіт на комбайнових і врубмашинних лавах за розробле-

ними оригінальними графіками-планограмами. Студен-

ти гірничо-електромеханічного факультету Л. Сенченко 

і В. Тетерюк проектували збагачувальні установки для 

переробки металургійного графіту Донецького і Макіїв-

ського метзаводів. Використання цих установок дозволи-

ло отримувати товарний графіт, який був придатний для 

застосування в народному господарстві. Дипломні про-

екти студентів електротехнічного факультету С. Нечає-

ва, С. Карпенка впроваджувалися під час проектування 

електроприводів, які вироблялися Донецьким машинобу-

дівним заводом, а рекомендації студентки Г. Лукаш були 

використані під час розробки системи пуску турбогенера-

тора на Старобешівській ГРЕС.

Практичні заняття в одному з дисплейних класів



105

ДОНЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

у 1960-х — на початку 1990-х рр.7

Усього за 1978–1998 рр. студенти виконали 1793 реаль-

них дипломних проектів. Актуальність, високий науко-

вий рівень, практичне значення дипломних проектів до-

нецьких політехніків були визнані на республіканському 

міжвузівському огляді-конкурсі дипломних робіт 1979–

1980 навчального року. Із 78 дипломних проектів випус-

кників інституту, які були подані на конкурс, дев’ять робіт 

отримали дипломи 1 ступеня, п’ять — дипломи II і III сту-

пенів і ще 16 проектів нагороджені заохочувальними гра-

мотами. Дипломантами конкурсу стали студенти Г. Бан-

ков, В. Володін, В. Горєлов, В. Колтанович, Г. Кубинський 

та ін. Грамотами Мінвузу УРСР були нагороджені також 

керівники дипломних проектів: проф. І. Л. Нікольський, 

доц. В. О. Будішевський, Г. І. Марков, Ю. Я. Качко.

З метою залучення студентів до наукового пошуку і 

розвинення у них навичок наукової праці в 1975 р. згідно з 

наказом Мінвузу УРСР науково-дослідну роботу студентів 

(НДРС) було внесено до робочих навчальних планів усіх 

спеціальностей, і вона стала обов’язковою у навчальному 

процесі. В інституті сформувалася система організації та 

управління НДРС. Планування НДРС здійснювалося на 

весь період навчання студентів. На молодших курсах чита-

лися лекції з методики й організації наукових досліджень, 

роботи з літературою і користування фондом бібліотеки. 

У межах навчального процесу студенти широко залучали-

ся до написання рефератів. Студентам-третьокурсникам 

читався курс лекцій «Основи наукових досліджень», який 

охоплював питання вивчення теоретичних основ методи-

ки, постановки, організації та виконання наукових дослі-

джень; планування й організації наукового експерименту; 

обробки наукових даних. Для студентів четвертого курсу 

було введено дисципліну «Основи технічної творчості», 

яка передувала виробничій практиці студентів і диплому-

ванню.

Життя постійно ставило завдання, над якими працю-

вав колектив інституту. З другої половини 80-х років у 

зв’язку зі змінами в суспільно-політичному й економіч-

ному житті країни виникла необхідність суттєво перегля-

нути концепцію вищої освіти. Новий час вимагав і нових 

підходів до навчання. Акцент було зроблено на демокра-

тизацію навчального процесу, підвищення ролі науково-

педагогічного колективу в його реорганізації, покращення 

якості підготовки фахівців у відповідності до потреб еко-

номічного розвитку країни, на урізноманітнення форм і 

методів навчання.

 Новим напрямом у навчальному процесі стало підви-

щення якості підготовки фахівців при скороченні кіль-

кості лекцій і збільшенні практичних занять і самостійної 

роботи студентів, індивідуалізація навчання і широке ви-

користання ОТ. Кращим академічним групам дозволялося 

вільне відвідування занять, більше 400 студентів старших 

курсів було переведено на навчання за індивідуальними 

графіками. В інституті перевагу стали надавати роботі зі 

студентами, які виявили здібності й бажання вчитися. У 

найбільш обдарованих студентів з’явилася можливість ви-

бирати термін навчання, отримувати дві інженерні спеці-

альності, вчитися за індивідуальним графіком під керівни-

цтвом досвідчених професорів, готуватися до викладацької 

і наукової роботи у ВНЗ. Усі ці заходи було спрямовано на 

те, щоб ефективно використовувати навчальний час для 

підготовки кваліфікованих фахівців, які швидко зможуть 

адаптуватися в умовах ринкових відносин.

У 1988 р. до традиційних форм навчання додалися ВІК, 

на яких протягом трьох років випускники технікумів, які 

мали виробничий стаж за фахом, мали можливість отри-

мати диплом інженера з розробки родовищ корисних ко-

палин, гірничої електромеханіки і збагачення корисних 

копалин. Тоді ж в інституті почалася підготовка фахівців 

за договорами з підприємствами. Серед перших замов-

ників були міністерства вугільної промисловості і чорної 

металургії, Авдіївський, Горлівський, Донецький КХЗ, 

об’єднання «Стирол» та інші підприємства, для яких ін-

ститут розпочав підготовку фахівців за оплату.

На початку 90-х років пошук нових форм навчання 

знайшов втілення у створенні німецького, а пізніше — 

французького факультетів, де студенти мали можливість 

одночасно з інженерною спеціальністю отримати знання 

німецької і французької мов, набути навичок технічного 

перекладу. На інженерно-економічному факультеті спіль-

но з Інститутом економіки і менеджменту (м. Утрехт, Гол-

ландія) було започатковано підготовку фахівців з міжна-

родного маркетингу. В інституті було введено екстернат, 

який дозволяв бажаючим отримати вищу освіту за чотири 

роки. Суттєво розширилися міжнародні зв’язки інституту.

У 1962 році ДПІ відновив підготовку фахівців для за-

рубіжних країн. У наступні роки кількість іноземних 

громадян, які отримували інженерну освіту в інституті, 

щорічно зростала. Якщо у 1962 р. студентами інституту 

було 59 громадян Болгарії, В’єтнаму, Куби і Монголії, то 

у 80-ті роки щорічно навчалося понад 500 студентів і ас-

пірантів із 65 держав Європи, Азії, Африки і Латинської 

Америки.

Лабораторія збагачування
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Для успішного оволодіння навчальним матеріалом 

студентам було створено усі умови: виділено спеціальний 

книжковий фонд у бібліотеці і навчальних кабінетах, з 

найбільш складних тем проводилися додаткові заняття, 

групові та індивідуальні консультації, екскур-

сії на підприємства, розроблялася методика 

роботи з іноземними студентами, навчально-

методичні посібники із загальноосвітніх та 

спеціальних дисциплін.

Важливу роль у підготовці фахівців для 

зарубіжних країн відіграла кафедра росій-

ської мови, яка була створена у жовтні 1970 р. 

Зав. кафедри доц. В. Г. Корольов, досвідче-

ні викладачі Е. І. Чебаненко, Г. П. Кримова, 

Л. В. Шавлак, Д. В. Ярембаш, В. Л. Філер та 

інші опанували методику викладання росій-

ської мови як іноземної, шукали ефективні 

форми навчальної і позааудиторної роботи з 

іноземними студентами. У 1975 р. колектив 

кафедри очолила доц. Л. П. Семенова.

До початку 90-х років в ДПІ було підго-

товлено 1600 спеціалістів для 74 країн світу. 

Отримані знання молоді фахівці успішно ви-

користовують у практичній роботі у своїх країнах. Керів-

никами виробництва стали випускники інституту поляк 

Юліан Вендрихович, кубинці Густаво й Ектор Гонсалес 

Алайо, малієць М’Бодж Мусса, ученими стали угорець Тот 

Янош, перша в Китаї жінка-доктор наук — Цай Айлі. Пре-

зидентом китайської геологічної АН став колишній випус-

кник ДПІ Чень Юйчуань.

У 60-х — на початку 90-х років значні зміни відбули-

ся в організації науково-дослідної роботи (НДР) в інсти-

туті. Середина 60-х років стала переломною у зміцненні 

науково-технічної бази, що і дозволило ДПІ у подальшо-

му неухильно збільшувати обсяги НДР: якщо в 1960 р. в 

інституті була одна науково-дослідна лабораторія, то вже 

через п’ять років — 11. Наукові дослідження проводили-

ся і в навчальних кафедральних лабораторіях, що сприяло 

науковцям у виконанні значної кількості найважливіших 

і актуальних наукових тем для розвитку господарського 

комплексу країни.

За постановою Ради Міністрів УРСР у 1974 р. в ДПІ 

була створена проблемна науково-дослідна лабораторія 

спеціальної електрометалургії з науковим напрямом «Роз-

робка теоретичних основ технології виробництва високо-

якісних сталей засобами спеціальної електрометалургії» 

(кер. доц. Г. А. Дорофєєв). Для цієї роботи збудували спе-

ціальне приміщення площею 500 кв. м. Його обладнали 

двома промисловими установками електрошлакового пе-

реплаву, потужним електронним мікроскопом і комплек-

сним обладнанням для хімічної лабораторії.

Проблемна лабораторія успішно виконувала завдання 

за постановою Ради Міністрів УРСР, Держкомітету з на-

уки і техніки при Раді Міністрів УРСР. Зокрема, була роз-

роблена перспективна нова технологічна схема отриман-

ня високоякісного товстолистового прокату для виробів 

спеціального призначення шляхом електрошлакового 

переплаву металу киснево-конверторної виплавки. Це до-

зволяло суттєво збільшити обсяг виробництва та значно 

підвищити якість і надійність металоконструкцій.

Характерною особливістю організації наукової ро-

боти в інституті було розширення та зміцнення зв’язків 

кафедр з виробництвом. Виконання НДР співробітників 

кафедр спільно з інженерно-технічними працівниками 

промислових підприємств увійшло в практику. До 1964 р. 

такі зв’язки були встановлені із 40 шахтами комбінатів 

«Донецьквугілля», «Артемвугілля», «Донбасантрацит», 

«Луганськвугілля». Тісні зв’язки науковці підтримували з 

багатьма машинобудівними, металургійними підприєм-

ствами, збагачувальними фабриками, заводами метало-

Проректор з роботи з іноземними студентами 
В. Я. Ткач поздоровляє випускників інституту

Лабораторія електрошлакового переплаву
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конструкцій, геологорозвідувальними партіями. Усього 

інститут підтримував зв’язки з 67 підприємствами країни. 

ДПІ координував роботу з 26 академічними й галузеви-

ми НДІ України і СРСР. Це співробітництво допомагало 

розв’язувати найбільш важливі для народного господар-

ства країни наукові, технічні, технологічні, економічні 

проблеми.

Зазвичай не менше половини НДР затверджувалися до 

виконання за народногосподарськими планами України, 

постановами Держкомітету з науки і техніки при Раді Мі-

ністрів УРСР. За цими роботами інститут був головним ко-

ординуючим центром для всіх виконавців. Майже кожна 

п’ята із виконуваних в інституті НДР була складовою важ-

ливих проблемних тем, які розроблялися спільно з багать-

ма науково-дослідними і проектно-конструкторськими 

інститутами країни.

У 70–80 рр. інститут став провідним в країні за наступ-

ними науковими напрямами: розробка нових технологіч-

них процесів безперервного розливу сталі; нова техніка і 

технологія для розробки пластів, що викидаються, яка 

спрямована на створення та впровадження нових методів і 

засобів попередження викидів вугілля, газу та породи; роз-

робка наукових основ створення вуглевидобувних підпри-

ємств майбутнього (гідротехнологія); розробка і техноло-

гія боротьби з газовиділенням та раптовими викидами газу 

у вугільних шахтах методом мікрокапілярного зволоження 

пластів; створення систем регенерації повітря у замкне-

ному просторі; створення систем захисту засобів органів 

дихання гірничих робітників; розробка й удосконалення 

енергосистем, схем та елементів енергозбереження про-

мислових підприємств; вдосконалення технології маши-

нобудування, розробка систем планування й управління 

виробництвом машинобудівних заводів; розробка заходів 

щодо попередження забруднення повітряного басейну та 

навколишнього середовища.

Щорічно розширювалася географія науково-дослідних 

закладів, які співпрацювали з ДПІ. Якщо у 1971 р. інститут 

спільно з іншими науковими установами виконував 25 % 

від усіх своїх наукових розробок, то в 1975 р. ця частка ста-

новила 42 %.

Відомо, що у великих наукових колективах ефектив-

ність творчих пошуків у значній мірі залежить від орга-

нізації роботи науковців. Багато зусиль й енергії для роз-

витку науки в ДПІ доклав М. П. Зборщик, який протягом 

1971–1999 рр. був проректором з наукової роботи. Він за-

кінчив гірничий факультет університету у 1953 р. Д-р техн. 

наук, проф. М. П. Зборщик — засновник кафедри гірничої 

геомеханіки, опублікував понад 540 наукових праць, з них 

24 монографій, 10 навчальних посібників для студентів 

гірничих спеціальностей. Він автор 2 наукових відкриттів, 

понад 140 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. На-

уковій громадськості та фахівцям вугільної промисловості 

М. П. Зборщик відомий як видатний учений у галузі гір-

ничої геомеханіки в умовах підземної розробки глибоких 

вугільних шахт. Розроблені ним нові способи забезпечен-

ня стійкості підготовчих виробок широко впроваджені у 

промисловість і стали нормою проведення гірничих робіт 

на великих глибинах.

М. П. Зборщик удостоєний почесного звання «Заслу-

жений працівник вищої школи Української РСР», лауреат 

премії Ради Міністрів СРСР 

і Державної премії України 

в галузі науки і техніки. У 

1991 р. він обраний акаде-

міком Інженерної академії 

СРСР. Під його науковим 

керівництвом 15 осіб підго-

тували і захистили доктор-

ські і 19 — кандидатські дис-

ертації.

Про серйозний науковий 

потенціал інституту й ефек-

тивну науково-дослідну ро-

боту свідчить і той факт, що в 

ДПІ сформувалося декілька 

наукових шкіл, які отримали широке міжнародне визна-

ння на початку 70-х років.

Відому школу гірничих механіків заснував акад. АН 

УРСР В. С. Пак. Продовжувачем його справи був ви-

пускник інституту д-р техн. наук, проф., лауреат Держав-

ної премії СРСР, заслужений діяч науки і техніки УРСР 

В. Г. Гейєр. Під його керів-

ництвом успішно розвива-

лися наукові напрями щодо 

розробки автоматизованих 

систем шахтного водовід-

ливу і гідротранспорту ко-

рисних копалин. Він автор 

70 винаходів, 5 патентів, 270 

наукових публікацій, 2 під-

ручників. Два навчальні по-

сібники В. С. Пака і В. Г. Ге-

йєра для студентів гірничих 

вищих навчальних закладів 

були перекладені на грузин-

ську, болгарську, угорську, 

румунську, китайську мови. Наукові роботи з автомати-

зації шахтного водовідливу стали основою створення се-

рійної апаратури й автоматизації на більше ніж 90 % усіх 

водовідливних установок шахт Донбасу.

Світовий досвід показав, що під час підземного видо-

бування вугілля однією із прогресивних технологій є гід-

ромеханізація, застосування якої значно підвищує про-

дуктивність праці шахтарів, покращує умови і безпеку їх 

роботи. Протягом тривалого часу невирішеними залиша-

лися питання підйому вугілля з великих глибин і комп-

лексної автоматизації управління гідрошахтами. Саме 

ці проблеми і були пріоритетними в наукових пошуках 

М. П. Зборщик

В. Г. Гейєр
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кафедри гірничої механіки. Теоретичні дослідження ер-

ліфтів як способу підйому гідросуміші з великих глибин 

уперше в світовій практиці стали основою розробки ме-

ханізму гідропідйомників на двох великих гідрошахтах: з 

1967 р. — на ш. «Красноармійська» тресту «Добропілляву-

гілля» і з 1970 р. — на ш. ім. 50-річчя СРСР тресту «Крас-

нодонвугілля». Застосування ерліфтів економило щорічно 

3 млн. крб. Підйом вугілля ерліфтами з великих глибин 

увійшов важливою складовою частиною до ліцензії «Гі-

дравлічний видобуток вугілля», яку було продано в США і 

Японію за 1 млн. інвалютних карбованців.

Позитивний досвід експлуатації ерліфтів на шахтах 

став базою для розробки і впровадження системи гідро-

механізованого очищення підземних ємностей від шламу, 

що звільнило декілька тисяч робітників, зайнятих важкою 

некваліфікованою роботою в несприятливих і часто не-

безпечних умовах; гідротранспортної системи з ерліфтами 

для вилучення попелу і шлаку на теплових електростан-

ціях Приморської, Ладозької, Екібастузької, Нерюнгрін-

ської ДРЕС, Калінінської ТЕЦ-4; ерліфта для підйому 

копалин із дна морів й океанів (роботи були включені до 

програми освоєння Світового океану) та ін. Це зекономи-

ло державі мільйони карбованців.

Заслуговує на увагу наукова школа енергозберігаючої 

технології гарячої і холодної прокатки сталі, яку створив 

Заслужений діяч науки і техніки УРСР, д-р техн. наук, 

проф., зав. кафедри «Оброб-

ка металів тиском» (ОМТ) 

В. М. Клименко. Він при-

йшов у науку, маючи вели-

кий практичний досвід ро-

боти на метзаводах. Під його 

керівництвом з лютого 1964 р. 

кафедра ОМТ перетворила-

ся на потужний колектив, 

здатний вирішувати серйозні 

науково-технічні завдання.

Проф. В. М. Клименком 

були особисто розроблені 

оригінальні теорії і здійснені 

експерименти в галузі про-

катки сталі. Вони отримали 

визнання широкого загалу 

фахівців як у СРСР, так і за кордоном. До них належать 

дослідження нерівномірної деформації і розширення ме-

талів при прокатці зливків на блюмінгу і слябінгу, метод 

і теорія прокатки металу із защемленням, теоретичні ме-

тоди визначення тиску металу на валки та ін. Реалізація 

цих наукових розробок у промисловості давала великий 

економічний ефект. Колектив кафедри успішно досліджу-

вав перспективні напрями з підвищення ефективності і 

покращення якості продукції у листопрокатному і воло-

чильному виробництвах, а також із застосування низько-

частотних коливань під час прокатки. Розроблялися прин-

ципово нові технології, обладнання, прилади і пристрої, 

які дозволили не лише підвищити продуктивність роботи 

і покращити якість прокатної продукції, але й автомати-

зувати та контролювати процеси прокатки. Усі роботи ка-

федри ОМТ виконувалися на рівні винаходів, і її науковці 

щорічно отримували від 30 до 50 авторських свідоцтв на 

винаходи.

Наукові розробки цієї школи неодноразово експо-

нувалися на виставках ВДНГ СРСР та УРСР, а також за 

кордоном. За комплексне дослідження і застосування 

результатів розробок на обтискних заготовчих станах за-

воду «Азовсталь» і способу для вимірювання сил натя-

гу при безперервній сортовій прокатці В. М. Клименко 

та його учні отримали медаль ВДНГ. Багато промислово 

розвинутих країн, зокрема Японія, США, ФРН, Англія, 

Франція, Швеція, Австрія, придбали 15 патентів на ви-

находи вчених кафедри. Лише за 1971–1975 рр. економіч-

ний ефект від застосування розробок колективу кафедри 

склав 10 млн. крб. Кафедра співпрацювала із метзавода-

ми «Азовсталь», ім. Ілліча (м. Маріуполь), Донецьким, 

Макіївським металургійними підприємствами, заводами 

«Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь» та ін., а також із про-

відними НДІ країни. Проф. В. М. Клименком особисто, а 

також у співавторстві зі своїми учнями і співробітниками 

було опубліковано понад 450 наукових робіт, із них 6 моно-

графій і навчальних посібників, отримано 110 авторських 

свідоцтв на винаходи. Під його науковим керівництвом 40 

осіб захистили кандидатські дисертації.

Ця наукова школа зараз продовжує свою діяльність під 

керівництвом д-ра техн. наук, члена-кор. НАН України 

О. А. Мінаєва. Його наукові інтереси — теоретичне й екс-

периментальне дослідження технології виробництва сор-

тового прокату.

Відома серед гірників школа сформувалася на кафедрі 

гірничих машин. Її засновником був проф. Я. І. Альшиц, 

а продовжував діяльність школи проф. Г. В. Малєєв, очо-

люючи кафедру у 1974–1984 рр. Колектив плідно працю-

вав над важливим науковим напрямом «Розробка теорії 

робочих процесів й обґрунтування оптимальних структур 

і параметрів високопродук-

тивних і надійних гірничих 

машин і комплексів». Вико-

нані дослідження завершу-

валися розробкою технічних 

рішень на рівні винаходів 

(8–12 авторських свідоцтв 

щорічно). Двом фірмам Ні-

меччини були продані лі-

цензії на виробництво двох 

вугільних комбайнів. Ряд 

розробок кафедри експо-

нувалися на ВДНГ СРСР і 

УРСР. Наукові співробітни-

ки цієї школи тісно співпра-

В. М. Клименко

Я. І. Альшиц
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у 1960-х — на початку 1990-х рр.7
цювали з інститутами гірничої справи ім. Скочинського, 

Дондіпровуглемаш, машинобудівними заводами. Еконо-

мічний ефект від упровадження розробок кафедри лише 

за 1981–1983 рр. склав 5 млн. крб.

Відомою була й наукова школа охорони навколиш-

нього середовища. У 70-ті роки наукові співробітники під 

керівництвом Б. М. Носовицького розробили техніко-

економічне обґрунтування для будівництва комплексів 

утилізації відходів для десяти металургійних підприємств 

України. Реалізація цих заходів дозволяла не лише значно 

покращити атмосферу повітряного і водного басейнів, але 

й ліквідувати шлаконакопичувачі. Щорічна економія від 

їх здійснення складала десятки мільйонів карбованців.

Авторитет учених інституту в галузі охорони навко-

лишнього середовища був широко відомий в республіці. У 

середині 80-х років ДПІ був головною організацією у здійс-

ненні регіональної науково-технічної програми «Вторин-

ні ресурси для вугільної промисловості», у виконанні якої 

брали участь 60 промислових підприємств і 21 НДІ.

Результативною була у 80-х роках робота з раціональ-

ного використання мінеральних ресурсів і охорони навко-

лишнього середовища за рахунок утилізації залізомістких 

відходів металургійного виробництва, яка виконувалася за 

міжвузівською програмою «Метал», її здійснення сприяло 

економії в народному господарстві 1,4 млн. крб. на рік. У 

цілому в галузі охорони навколишнього середовища вче-

ні інституту за 1976–1985 рр. виконали 34 теми з великою 

економічною і соціальною ефективністю.

Визнана наукова школа сформувалась і на кафе-

дрі фізики, якою з 1973 р. керує д-р техн. наук, проф. 

В. О. Гольцов. Це видатний інженер-металург, метало-

фізик і матеріалознавець, вчений із світовим ім’ям. Він є 

акад. Міжнародної інженер-

ної академії і Міжнародної 

академії інформатизації, 

членом Ради Директорів 

Міжнародної асоціації вод-

невої енергетики, з 1977 р. — 

наук. керівник Проблемної 

науково-дослідної лаборато-

рії взаємодії водню з мета-

лами та водневих технологій.

Проф. В. О. Гольцов від-

крив явище воднефазово-

го наклепування, висунув, 

обґрунтував та розробив 

нову парадигму матеріало-

знавства, відому сьогодні як 

«Воднева обробка матеріалів». За видатний внесок у роз-

виток водневої енергетики і водневої обробки матеріалів 

проф. В. О. Гольцов відзначений багатьма винагородами 

міжнародних організацій.

Кафедрою фізики в межах договірних проектів прово-

диться комплекс науковометричних та аналітичних дослі-

джень світового розвитку водневої енергетики, розробле-

на нова концепція про майбутній перехід людства до ери 

водневої цивілізації. Концепція прийнята Радою директо-

рів Міжнародної асоціації водневої енергетики (МАВЕ) як 

Концепція про рух людства екологічно чистим вектором 

«Воднева енергетика — Воднева економіка — Воднева ци-

вілізація».

У процесі досліджень науковці кафедри виявили й 

експериментально вивчили нові явища в системах метал-

водень: дифузійно-кооперативні перетворення й водне-

вофазове наклепування, що приводить до зміцнення ме-

талів, їх пластифікування, рекристалізації; індуційовані 

воднем високотемпературні дифузійні фазові перетворен-

ня в сплавах, що ведуть до поліпшення їх магнітних влас-

тивостей; явище водневопружності, що зумовлює оборот-

ну й необоротну формозміну металів. Розроблені наукові 

основи нової галузі фізичного матеріалознавства отрима-

ли назву «воднева обробка матеріалів», мета якої — поліп-

шення структури і властивостей матеріалів шляхом впливу 

на них розчинним воднем.

ДПІ постійно зміцнював зв’язки з виробництвом. 

У 80-ті роки з’явилися такі нові форми, як навчально-

науково-виробничі комплекси (ННВК), філії кафедр, екс-

периментальні ділянки і лабораторії на підприємствах, де 

здійснювалися інститутські розробки. Так, перший ННВК 

був утворений у 1978 р. у складі ДПІ, Донецького й Ма-

кіївського метзаводів, інститутів ДонНДІчормет та при-

кладної математики і механіки АН УРСР. Узагальнення 

позитивних результатів перших років роботи ННВК спря-

мувало подальший їх розвиток.

До складу ННВК «Вугілля», організованого у 1984 р., 

увійшли гірничий факультет ДПІ і виробниче об’єднання 

«Артемвугілля». Навчально-виробничий комплекс «АСУ-

провітрювання» (1985 р.) утворили ДПІ, МакНДІ, До-

нецька філія інституту «Гідровуглеавтоматизація», ОЦ 

Мінвуглепрому УРСР, виробничі об’єднання «Донецьк-

вугілля», «Краснодонвугілля» та «Укрзахідвугілля». Уже у 

1987 р. на основі творчого співробітництва робота прово-

дилася з 294 підприємствами і 185 науковими закладами й 

організаціями, а також з 29 академічними науковими за-

кладами.

Свій внесок в науку здійснювали два інженерні центри, 

створені в 1986 р. До складу центру «Агломерат» входили 

ДПІ, ДонНДІчормет і Дніпропетровський металургійний 

інститут. Інженерний центр «Електрошлакова технологія 

і раціональні методи легування металу» був базовою ор-

ганізацією Донецької філії інженерного центру Інституту 

електрозварювання ім. І. О. Патона АН УРСР. До опор-

ного пункту центру входили виробниче об’єднання «До-

нецьквуглеремонт» і ПКТІ «Союзвуглемаш». Основними 

напрямами роботи центру були розробка і впровадження 

електрошлакового кокільного лиття з утилізацією відходів 

зношених деталей, розробка й упровадження перспектив-

них технологій електрошлакової наплавки для відновлен-

В. О. Гольцов
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ня механізмів. Розробки центру упроваджувались на Рут-

ченківському рудоремонтному заводі, Донецькому заводі 

«Коксохімобладнання», Навойському гірничометалургій-

ному комбінаті та ін.

Підвищенню ефективності роботи кафедр, якості під-

готовки фахівців сприяло створення на промислових під-

приємствах філій кафедр ВНЗ. Показовим у цьому відно-

шенні була діяльність філії кафедри гірничозаводського 

транспорту. Якісний розвиток багатосторонніх зв’язків, 

які існували між ДПІ і ш. «Україна» (м. Селідове), призве-

ли до спільного рішення Мінвуглепрому УРСР та Мініс-

терства вищої освіти УРСР про створення у 1986 р. на під-

приємстві філії кафедри «Гірничозаводський транспорт». 

Гол. механік шахти З. М. Мизинець став завідувачем філії 

кафедри, а доцент ДПІ М. М. Следь — його заступником.

Основне завдання філії — сприяння вирішенню двох 

проблем: прискорення науково-технічного прогресу у ву-

гільній промисловості і підвищення рівня підготовки фа-

хівців. Вирішення першого завдання передбачало спільне 

виконання наукових робіт. Так, лише за 1986–1991 рр. 

було виконано 10 таких робіт. На шахті пройшов випро-

бовування гіровоз з електроприводом розгону махови-

ка, експериментальний електропривод з індивідуальним 

електропостачанням та інші, що давало значний ефект. 

Другий напрямок спільних НДР — розробка рекоменда-

цій з підвищення ефективності роботи окремих вироб-

ничих дільниць шахти; третій — спільна винахідницька 

робота; четвертий — публікація спільних наукових статей; 

п’ятий — організація наукових семінарів. Так, виклада-

чами базової кафедри спільно з працівниками ш. «Украї-

на» і студентами були розроблені рекомендації з вибору 

раціональних способів конвеєрного транспорту під час 

розкриття целікової частини пласта. Обґрунтування па-

раметрів і компоновки багатобарабанного приводу стріч-

кового конвеєра складного профілю дозволило скороти-

ти ступінчастість транспортного ланцюга. Упровадження 

на стрічкових конвеєрах підготовчих вибоїв проміжного 

фрикційного приводу з особливим контактом дозволило 

збільшити довжину конвеєра на 25 %. Вже за перші два 

роки спільної праці (1987–1989) економічний ефект від 

здійснення рекомендацій становив сотні тисяч карбован-

ців. За результатами винахідницької роботи співробітни-

ків базової кафедри та її філії у 1986–1990 рр. було отрима-

но 8 авторських свідоцтв на винаходи.

70–80-ті роки були одним із найбільш ефективних пе-

ріодів у НДР інституту. Обсяг наукових досліджень у ДПІ 

у 1968–1988 рр. збільшився у 10 разів і становив у 1988 р. 

11,4 млн. крб. Неухильно зростав й економічний ефект від 

упровадження наукових розробок: у 1968 р. — 3 млн. крб., 

а в 1988 р. — 86,7 млн. крб. За 20 років віддача на 1 крб. ви-

трат збільшилась у 2,7 раза.

Наукова робота, втілена у друкованій продукції, ха-

рактеризувалася такими показниками: за 60-ті роки опу-

бліковано 1300 наукових статей, видано 20 підручників і 

навчальних посібників, 20 монографій; за 1976–1988 рр. 

опубліковано близько 13 тис. статей, видано 59 підручни-

ків і навчальних посібників, 130 монографій.

Подальшого розвитку набула новаторська діяль-

ність. Утричі підвищилося подання заявок на винаходи 

(1968 р. — 171; 1988 р. — 529), а отримання авторських сві-

доцтв збільшилось у 4,3 раза (1968 р. — 81; 1988 р. — 357). 

Усього за 12 років (1976–1988) було отримано: близько 

3 тис. авторських свідоцтв, 90 патентів, у промисловос-

ті використано 431 свідоцтво з економічним ефектом 

29 млн. крб.; за кордон продано 12 ліцензій. Учені ДПІ за-

хистили 61 докторську і 814 кандидатських дисертацій.

Разом з тим реалізація у виробництві вагомих наукових 

досягнень учених інституту була невеликою. Усього 8 % 

наукових розробок набули практичного втілення і прино-

сили економічний ефект. Пояснюється це передусім від-

сутністю державної системи практичного втілення нових 

розробок. Не існувало надійного механізму упровадження 

передової техніки, необхідні кошти для цього не виділя-

лися. Проект експериментально-дослідного заводу для 

здійснення наукових розробок учених інституту за багато 

років перетворився на нереальну мрію розробників нової 

техніки.

Важливою складовою НДР в інституті була «студент-

ська наука». Кількість студентів, які брали участь у НДР, 

постійно зростала. Якщо у 60-ті роки науковою роботою 

займалися 6500 студентів, то в 1980 р. — 11043. У 1980 р. 

у наукових гуртках працювало 7500 студентів, у СКТБ — 

206, у виконанні договірної тематики — 990, держбюджет-

ної — 237. Курсові роботи виконували 1142 студенти, а 

дипломні — 1327. Особливо добре ця робота була органі-

зована на кафедрах гірничозаводського транспорту, гідро-

пневматичних установок і гідравліки, технології і техніки 

геолого-розвідувальних робіт та ін.

Якщо у 1976 р. у республіканському та всесоюзному 

конкурсах студентських робіт з технічних і гуманітарних 

наук брали участь 223 студенти, то в 1980 р. — 929, з них 

90 отримали нагороди. У 1986 р. на всесоюзному конкурсі 

було отримано 5 медалей з розділів технічної кібернетики, 

гірничої справи, геолого-мінералогічної науки, електро-

техніки.

У 1960 р. створюється студентське проектно-конст-

рукторське бюро (СПКБ) з метою створення можли-

востей для виконання студентами реальних курсових і 

дипломних проектів, залучення їх до здійснення проектно-

конструкторських робіт з науково-дослідної тематики ін-

ституту. Багато зробив для організації плідної роботи бюро 

І. М. Фрішман, який очолював його 20 років — до 1986 р. 

Уже на другому році існування СПКБ 134 студенти вико-

нали 16 проектів на суму 25 тис. крб. Авторські свідоцтва 

отримали В. Климник за роботу «Дослідження і розробка 

конструкції гідравлічного удару» і С. Андрієнко — «Захист 

від втрат у ланках дистанційного управління шахтними 

електростанціями». Роботи окремих студентів упроваджу-
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у 1960-х — на початку 1990-х рр.7
валися у виробництво. Студент С. Колоніхін під керівни-

цтвом доц. А. Г. Лівенцова розробив для Суходольської 

ЦЗФ пристрій для автоматизованого контролю жорсткос-

ті води в котлах, який успішно застосовувався на фабриці. 

Розробка пристрою, здатного вловлювати хімічні продук-

ти з метою зменшення корозії апаратури, належала сту-

денту В. Пономаренку (кер. проф. М. Д. Кузнєцов) і була 

застосована на Авдіївському та інших КХЗ.

Багато студентів пройшли школу СПКБ і стали квалі-

фікованими співробітниками інституту. У 1975 р. зі сту-

дентської лави прийшов до СПКБ О. В. Булахов і через 

одинадцять років очолив його. У 1987 р. бюро було пе-

ретворено на проектно-конструкторський відділ (ПКВ) 

науково-дослідної частини інституту. У наступні роки 

колектив ПКВ багато і плідно працював над створенням 

гнучких трубопроводів, шлакокабелів та іншого обладнан-

ня для підводних робіт, виробництвом нових видів кабель-

ної продукції, організацією безперервного коксування.

Щорічно зростала кількість наукових публікацій за 

участі студентів: у 1978 р. — 56 статей, а у 1988 р. — 592. 

Всього за 1978–1988 рр. за участі студентів було опублі-

ковано 2585 статей. За цей же період студентами було 

подано 1615 заявок на винаходи й отримано 597 автор-

ських свідоцтв. За вказаний період 6228 робіт було пода-

но на республіканський і 3134 — на всесоюзні конкурси 

й отримано відповідно 978 і 180 премій. За активну участь 

у науково-технічній творчості студенти ДПІ отримали у 

1975–1990 рр. 20 медалей «За кращу студентську роботу» 

на Всесоюзному конкурсі, 18 медалей АН УРСР, 8 премій 

ім. Ленінського комсомолу.

У 60–80-ті роки плідну науково-методичну роботу 

проводили викладачі гуманітарних кафедр. Зокрема, ка-

федра англійської мови брала активну участь у роботі над 

державними темами, які сприяли подоланню дефіциту 

підручників з англійської мови для студентів старших кур-

сів технічних ВНЗ.

Основний напрямок діяльності колективу кафедри ні-

мецької мови — теорія розробки підручників і навчальних 

посібників з технічних спеціальностей. На замовлення 

Міністерства вищої освіти України видавництвом «Вища 

школа» видано два навчальні посібники «Німецька мова» 

для студентів заочної форми навчання й аналогічний — 

для студентів металургійних і механічних спеціальностей 

російською й українською мовами. Другим напрямом ро-

боти кафедри була розробка і наукове обґрунтування впро-

вадження у навчальний процес нових зв’язків і можливос-

тей використання навчального телебачення у викладанні 

іноземних мов, розробка нових моделей занять. Матеріали 

досліджень знайшли відображення у 60 публікаціях, вони 

доповідалися на конференціях у Берліні, Дрездені, Лейп-

цігу, Магдебурзі, Москві, Ленінграді, Києві, Пермі, Дні-

пропетровську.

Викладачі кафедр гуманітарних дисциплін брали ак-

тивну участь у написанні праць з актуальних проблем, 

співпрацювали з ученими інших країн, захищали ди-

сер тації. Викладачі кафедри історії КПРС (з 1991 р. — 

кафедра історії) брали участь у підготовці таких ґрун-

товних видань, як «Історія міст і сіл Української РСР. 

Донецька область», «Історія Донецького політехніч-

ного інституту». Доцент О. М. Максимов опублікував 

монографію про революційні події 1905 р. у Донбасі, 

а Л. Т. Прокоф’єва видала роботу про події громадян-

ської війни у Донбасі. Викладачі кафедри філософії під 

керівництвом зав. кафедри доц. О. О. Фаворського, а 

пізніше — Л. О. Алексєєвої працювали над такими про-

блемами, як «Філософія, наука, техніка, гуманізм», «Ак-

туальні проблеми соціальної філософії».

Наукові інтереси кафедри політичної економії (з 

1991 р. — економічної теорії) групувалися навколо таких 

проблем, як науково-технічний прогрес у галузях важкої 

промисловості, соціально-економічні проблеми, життє-

вий рівень трудящих і питання соціального захисту насе-

лення в умовах перехідної економіки, споживчий ринок в 

умовах переходу до ринкової економіки та ін.

Кабінет гуманітарної підготовки студентів

Заняття в кабінеті іноземних мов



112

Донецький національний

технічний університет

Система підготовки інженерів у ВНЗ передбачала 

формування у майбутньої технічної інтелігенції не тільки 

глибоких спеціальних знань, але й широкого світогляду, 

активної життєвої позиції, високої моральності, естетич-

ної та фізичної культури. Виховна робота проводилася як 

у ході навчальних занять, так і у вільний час, за допомо-

гою відповідних громадських організацій, профспілки, 

що обумовило жорсткий контроль за цим процесом, його 

надмірну заорганізованість та ідеологізацію. Застосовува-

лися типові для того часу форми роботи: тематичні вечо-

ри, лекції, зустрічі з видатними людьми, екскурсії місцями 

бойової і трудової слави тощо.

В інституті діяв факультет суспільних професій, який 

допомагав студентам опановувати основи лекторської 

майстерності, виховної роботи з дітьми, журналістики. 

Багато фахівців були громадськими кореспондентами ін-

ститутської багатотиражної газети «Радянський студент», 

яка відображала на своїх сторінках багатогранну діяль-

ність колективу ДПІ.

Багато і плідно працював клуб бойової слави, який 

створив полковник у відставці ентузіаст Ф. К. Соснін. 

Активним учасником майже усіх заходів, які проводили-

ся клубом, був Герой Радянського Союзу, викладач кафе-

дри наукового комунізму М. П. Бойко. Клуб став центром 

військово-патріотичного виховання.

У 1970 р. було відкрито музей історії ДПІ. Його експо-

зиція відтворювала основні етапи становлення та розвитку 

першого в Донбасі ВНЗ.

Ознакою часу став рух студентських будівельних загонів 

(СБЗ), який мав велике значення у трудовому вихованні 

студентів. Донецькі політехніки підкорювали цілину у Ка-

захстані і Калмикії, зводили промислові споруди, школи, 

дитячі садки, житлові будинки в Магадані і на Колимі, в 

Тюмені і Криму, працювали на будівництві навчальних кор-

пусів і гуртожитків свого інституту. Цікавим починанням 

було формування спеціалізованих і науково-виробничих 

загонів, що поєднували роботу в СБЗ з проходженням ви-

робничої практики. Такі загони працювали переважно на 

підприємствах Донецької і Ворошиловградської областей. 

Тільки у 1980 р. вони виконали робіт на 2,5 млн. крб., видо-

були 80 тис. т вугілля, пройшли 350 і відремонтували 6880 м 

гірничих виробок, виплавили 16 тис. т чавуну і 30 тис. т 

сталі. Командирами СБЗ у різні роки були студенти В. Сє-

дов, Н. Конкін, С. Іванов, В. Ходилін, С. Кудринський, 

В. Сердюк, В. Чиги, Н. Тіхюшенко. Поруч із студентами 

у СБЗ працювали і молоді викладачі інституту М. І. Савін, 

В. П. Шевченко, Н. А. Єньшин, Г. І. Цапенко, Н. П. Коса-

рєв, А. А. Гусаров, В. Ф. Смолін та ін.

Важливим центром естетичного виховання студентів 

продовжував залишатися університет культури. У 70-ті 

роки успішно керувала університетом Р. І. Ройтблат, у 80-

ті — М. Й. Скоринін. На трьох факультетах університету: 

образотворчому, літературному і музичному — знайоми-

лися з досягненнями світової і вітчизняної культури в різні 

роки від 700 до 1200 студентів. Лекції з образотворчого мис-

тецтва студентам читали провідні фахівці найбільших му-

зеїв, картинних галерей країни: Ермітажу, Руського музею 

(Ленінград), Третьяковської галереї (Москва), Донець кого 

художнього музею, а також викладачі художнього учили-

ща. Перед студентами виступали Народні артисти СРСР 

В. Балашов, М. Журавльов, артисти донецьких театрів і 

філармонії, відбувалися зустрічі з молодими українськими 

письменниками і поетами.

При університеті культури працювали школи молодого 

лектора з образотворчого мистецтва і літератури, творчі лі-

тературні і музичні колективи. Університет культури ДПІ 

було нагороджено дипломом І ступеня на Всесоюзному 

огляді університетів культури ВНЗ.

Свої творчі здібності студенти мали можливість розвину-

ти у гуртках художньої самодіяльності. У ДПІ в цей час діяли 

10 загальноінститутських художніх колективів: хор, оркестри 

народних інструментів і духовий, ансамбль баяністів, тан-

цювальний колектив, СТЕМ, вокально-інструментальні ан-

самблі та ін., в яких на початку 70-х років брали участь більше 

200 студентів, та ще 700 студентів були задіяні в художній са-

модіяльності на факультетах. В інституті проводилися огляди 

художньої самодіяльності факультетів.

Традиційним в інституті став конкурс Клубу веселих 

і кмітливих. Його якості сприяла діяльність керівника 

студентського клубу Ігоря Борца, режисера Володими-

ра Лівшиця. Вони ініціювали створення в інституті Сту-

дентського клубу. У 1976 р. І. Борц уперше організував в 

інституті свято гумору й сміху — Юморину. Згодом вона 

стала загальноміською, тривала кілька днів і проходила в 

одному із кращих залів Донецька — Палаці культури ДМЗ. 

У 80-ті роки самодіяльні артисти ДПІ були затребувані не 

тільки в інституті, де протягом семестру вони давали по-

над 30 концертів, але й в інших навчальних закладах.

І. Борц не тільки ініціював проведення Юморини, але 

й створив нову форму огляду художньої самодіяльності Працюють студентські трудові загони
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у 1960-х — на початку 1990-х рр.7

«Дебют». Студенти-першокурсники розкривали свої та-

ланти в різних жанрах художньої самодіяльності.

Наприкінці березня 1973 р. студклуб ДПІ вперше про-

вів конкурс театрального мистецтва, у якому взяли участь 

8 факультетів. Перше місце посів металургійний факуль-

тет, у чому безумовна заслуга режисера К. А. Валиця. У 

1974 р. студентський театр ДПІ був визнаний кращим у 

Донецькій області. Як кращий актор був відзначений сту-

дент гірничого факультету В. Левіт (з часом д-р техн. наук, 

проф., лауреат Державної премії України).

Популярним серед студентів був вокально-

інструментальний жанр. Практично на кожному факуль-

теті був свій ВІА. Ансамбль гірників «Сонячний камінь» 

під керівництвом студента гірничого факультету О. Моро-

за навіть брав участь у Всесоюзному фестивалі ВІА «Срібні 

струни» й одержав звання лауреата.

Художні колективи виступали не тільки перед студен-

тами і викладачами інституту, але й за межами навчаль-

ного закладу: на промислових підприємствах області, у 

Дніпропетровську, Києві, Москві. Студентські ансамблі 

«Орфей» і «Нові обличчя» стали призерами обласного огля-

ду вокально-інструментальних ансамблів. Художні колек-

тиви інституту гідно були представлені на обласних телеві-

зійних турнірах «Широка страна моя родная» і «Донецкие 

самоцветы», на Всесоюзному огляді народної творчості.

У 80-ті роки з’явилися нові форми дозвілля студентів, 

що набули широкої популярності, зокрема кафе-клуби і 

дискотеки. В інституті діяли 5 кафе-клубів та 2 дискотеки. 

Створювалися дискотеки і на факультетах.

В інституті були гарні умови для заняття фізкультурою 

і спортом: у студентському містечку обладнані спортивні 

майданчики для гри у футбол, волейбол, баскетбол. У 1967 р. 

відкрився критий плавальний басейн, у 1972 р. — перший в 

Україні легкоатлетичний манеж. Молодь активно залучалася 

до спорту на заняттях фізкультури, які були обов’язковими 

для студентів 1–4 курсів. Розпочалося проведення занять за 

спортивною спеціалізацією з урахуванням інтересів і здіб-

ностей студентів. Доброю традицією стало проведення спар-

такіад ДПІ з різних видів спорту, у яких брали участь як сту-

денти, так і викладачі навчального закладу.

Приділялася увага підготовці спортсменів високого 

класу. Так, тільки у 1968 р. спортсмени ДПІ були пред-

ставлені на 5 міжнародних, 11 загальносоюзних, 43 рес-

публіканських та 185 обласних змаганнях. У 80-ті роки в 

інституті діяли спортивні секції з 30 видів спорту, які від-

відували понад 600 студентів. Заняття проводили 50 ви-

кладачів кафедри фізичного виховання. Серед них було 5 

заслужених тренерів України і 20 майстрів спорту СРСР. 

Вихованці інституту неодноразово посідали призові місця 

Змагання з плавання

Хор ДПІ. 1971 р.

Виступ учасників СТЕМу

у республіканських і всесоюзних змаганнях з легкої та важ-

кої атлетики (А. Гутник, Г. Єщенко), бадмінтону (Є. Бо-

брова, В. Кузєма), волейболу (тренер А. В. Петрик), дзюдо 

(А. Пупин). Було підготовлено декілька сотень майстрів і 

кандидатів у майстри спорту, які стали гордістю інституту. 

Серед них чемпіони України та СРСР з акробатики І. Ку-

линкін та І. Вареник, з вільної боротьби — А. Приходчен-

ко, срібний призер Московської Олімпіади В. Архипенко.
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результатів, що досягнув колектив університету у попере-

дній період. Впроваджувалися новітні технології вітчизня-

ної і світової освіти і науки, створювалися нові факультети, 

кафедри і лабораторії, наукові школи і напрями. Головним 

же завданням залишалася підготовка для народного гос-

подарства країни кваліфікованих кадрів, упровадження 

у практику результатів прикладних та фундаментальних 

досліджень, що сприяє інтеграції університету у світовий 

освітній простір.

Сьогодні ДонНТУ — це сучасна вища школа, яка впро-

ваджує інноваційну модель освіти і підготовки кадрів. За-

вдяки зусиллям багатьох поколінь викладачів, науковців, 

співробітників університету він перетворився в потужний і 

знаний інтелектуальний і культурний осередок нашої краї-

ни. Міжнародного визнання здобули дослідження багатьох 

наукових шкіл, зокрема в гірничо-геологічній, металургій-

ній, хімічній галузях, комп’ютерних технологіях, економі-

ці. Досвід науковців університету використовується у під-

готовці державних і регіональних соціально-економічних 

програм, учені ДонНТУ активно залучаються до розробки 

законів України, інших державних і галузевих нормативних 

документів. Викладачі університету є експертами й кон-

сультантами державних органів влади, Вищої атестаційної 

комісії, членами робочих груп МОН України.

Навчальний процес модернізовано на засадах Болон-

ської декларації. З метою підвищення якості вищої освіти 

за рахунок створення умов для систематичної планомірної 

роботи студентів і надання їм можливості вивчення і за-

своєння теоретичного і практичного матеріалу навчальних 

дисциплін окремими частинами в університеті введена 

кредитно-модульна система організації навчального про-

цесу. Важливою складовою викладання всіх дисциплін є 

широке використання інформаційно-комп’ютерних тех-

нологій. Студентам університету забезпечено доступ до 

роголошення незалежності України у 

1991 р. започаткувало глибокі політич-

ні, соціально-економічні перетворення 

в країні. Значних змін потребувала сис-

тема вищої школи, яку треба було ре-

формувати з урахуванням формування 

ринкової економіки, громадянського 

суспільства. За цих умов роль універси-

тетів значно підвищувалася у вирішенні 

базових завдань вищих навчальних за-

кладів: підготовки кваліфікованих ка-

дрів та створення інтелектуальної еліти 

країни. Це зумовлювало необхідність 

докорінної перебудови навчального 

процесу, ефективної організації науко-

вих досліджень, поглиблення як фунда-

ментальної, так і гуманітарної підготов-

ки. Водночас економічна криза в країні 

вкрай негативно впливала на процес 

трансформації вищої школи.

В історії університету 90-ті — поча-

ток 2000-х років — особливий період. 

Рішенням колегії МОН України від 23 

липня 1993 р. він був акредитований у 

повному обсязі за ІV рівнем акредитації 

з наданням йому автономії, а постано-

вою Кабінету Міністрів України у верес-

ні 1993 р. — отримав статус державного 

технічного університету. З літа 2001 р. 

ДонДТУ став Донецьким національним 

технічним університетом (ДонНТУ).

В останні десятиріччя було прове-

дено велику роботу щодо закріплення 

і подальшого розвитку тих позитивних 

ПП

8.
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джерел різноманітної інформації та на-

вчальних програм за допомогою всесвіт-

ньої мережі Інтернет. З метою підготовки 

студентів до роботи у ринковій економіці 

на багатьох кафедрах на практичних за-

няттях викладачі використовують різно-

манітні інноваційні технології навчання, 

студенти вчаться самостійно знаходити 

шляхи розв’язання конкретних проблем і 

завдань.

Університет відійшов від підготовки 

фахівців вузького профілю. Навчальні 

плани побудовані таким чином, щоб сту-

денти набули глибоких знань з соціально-

гуманітарних, загальнонаукових і загаль-

ноінженерних та спеціальних дисциплін. 

У навчальному закладі успішно реалізу-

ється концепція ступеневої підготовки 

фахівців: молодший спеціаліст — бака-

лавр — спеціаліст — магістр.

В останні десятиріччя в ДонНТУ ди-

намічно розвивається підготовка фахівців за новими на-

прямами. Зокрема, у 90-ті роки в університеті розпочала-

ся підготовка фахівців за спеціальностями «Міжнародна 

економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяль-

ності підприємства», «Промислова екологія та охорона 

навколишнього природного середовища», «Комп’ютерні 

системи медичної та технічної діагностики», «Економічна 

кібернетика» та ін.

Продовжує удосконалюватися матеріально-технічна 

база навчального закладу. Сьогодні ДонНТУ розміщений 

у 22-х навчальних, лабораторних, спеціалізованих кор-

пусах і будівлях загальною площею 

майже 134 тис. кв. м. Забезпечення 

навчального процесу лабораторним 

обладнанням, верстатами, прила-

дами і засобами контролю і діагнос-

тики задовольняє потреби на рівні 

вимог вищої інженерної школи і 

підтримується в належному техніч-

ному стані. Усі навчальні підрозділи 

ДонНТУ були забезпечені персо-

нальними комп’ютерами. Більшість 

комп’ютерного парку об’єднана в 

локальну комп’ютерну мережу уні-

верситету і має доступ в Інтернет. 

Налагоджено систему сервісного об-

слуговування ПЕОМ, яка дає можли-

вість підтримувати велику кількість 

комп’ютерів у робочому стані.

ДонНТУ має одну із найбіль-

ших в регіоні бібліотек, фонд якої 

складає майже 1,5 млн. томів літе-

ратури з усіх напрямів підготовки 

фахівців. Завершується будівництво сучасного бібліотечно-

інформаційного центру. Він буде мати 12 читальних залів, 

3 комп’ютерні класи на 150 місць, медіатеку з індивідуаль-

ними місцями для читачів різних категорій, виставковий 

центр. Улітку 2007 р. через Українську національну освітню 

мережу «УРАН» університет приєднався до європейської 

науково-освітньої мережі GEANT 2, до якої підключені 34 

європейські країни, мають доступ понад 3 млн. вчених, ви-

кладачів та студентів, які представляють понад 3500 універ-

ситетів і наукових організацій Європи.

Цей період життя навчального закладу тісно пов’язаний 

з діяльністю д-ра техн. наук, проф., 

члена-кор. НАН України, ректора 

університету О. А. Мінаєва.

Олександр Анатолійович Міна-

єв після успішного закінчення ДПІ у 

1964 р. був направлений на кафедру 

обробки металів тиском на посаду 

інженера-дослідника. У 1969 р. піс-

ля закінчення аспірантури його було 

обрано асистентом цієї ж кафедри, у 

1970–1973 рр. працював ст. виклада-

чем. Кандидатську дисертацію захис-

тив у 1972 р., а наступного року його 

обрано доцентом. У 1989 р. він захи-

щає докторську дисертацію, а в 1990 р. 

стає професором. 30 грудня 1989 р. на 

засіданні вченої ради О. А. Мінаєва 

було обрано ректором ДПІ. З січня 

1990 р. він очолює університет.

О. А. Мінаєв зробив значний 

внесок у розвиток металургійної на-

уки. Він розробив теоретичні основи 

Будівництво сучасного 
бібліотечно-інформаційного центру

Ректор ДонНТУ О. А. Мінаєв
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прокатки металів з вуглецевих і низьколегованих сталей, 

класифікацію типів температур плавлення і впливу де-

формації на якісні характеристики металів при зміненні 

технологічних операцій. Виявив закономірності механіз-

му створення механічних характеристик і факторів, які 

безпосередньо впливають на структуру вуглецевих і низь-

колегованих сталей, на підставі чого він запропонував і 

упровадив у виробництво технологічні схеми заготовок із 

заданим комплексом механічних характеристик. Розробив 

6 загальних і спеціальних курсів. Під його керівництвом 

було захищено 21 кандидатська та 2 докторські 

дисертації. Він — автор понад 450 наукових 

праць. Серед них — 8 монографій, підручників 

і довідників, більше 80 патентів. Деякі з його 

праць написані спільно з ученими Польщі, 

Словаччини, Росії, Англії, Німеччини.

Проф. О. А. Мінаєв — член АН вищої шко-

ли України, Академії інженерних наук України 

(1991), Європейської Асоціації з інженерної 

освіти (1994), Міжнародної інформаційної 

Асоціації матеріалів (1994), Європейської Асо-

ціації з міжнародної освіти (1995), Міжнарод-

ної академії наук, індустрії, освіти і мистецтв 

(Каліфорнія, США, 1996), голова Донецької 

обласної організації Української спілки про-

мисловців і підприємців (1996), депутат До-

нецької міської ради (1998–2002), член ко-

мітету стійкого розвитку м. Донецька (2000), 

секції Комітету з присудження Державних 

премій України (2000), Цивільної колегії при 

Державній податковій адміністрації України (2002), віце-

президент Міжнародної АН вищої школи (2004), член-

кор. НАН України (2009 р.).

О. А. Мінаєв обраний почесним д-ром наук Острав-

ського технічного університету (Чехія, 2002), Москов-

ського університету інженерної екології (Росія, 2003) і 

почесним професором Таганрозького радіотехнічного 

університету (Росія, 2003). Нагороджений президією НАН 

України пам’ятною медаллю «80 років НАН України» 

(1998), золотою медаллю ім. А. Ейнштейна Міжнародної 

академії наук, індустрії, освіти і мистецтв (Каліфорнія, 

США, 1998), Указом Президента України — медаллю «За-

хисник Вітчизни» (1999), дипломом і пам’ятною медаллю 

національного проекту «Золота книга української еліти» 

(2001), почесним знаком ректора Магдебурзького універ-

ситету (Німеччина, 2001), орденом князя Ярослава Му-

дрого V ступеня (2002) та іншими нагородами центральних 

і місцевих органів влади, наукових та громадських органі-

зацій України. У 1998 р. йому присуджено срібну нагороду 

Міжнародного центру з інженерної освіти ЮНЕСКО, а у 

2002 р. Указом Президента України — Державну премію 

України в галузі науки і техніки.

Однією з найважливіших проблем, що вирішує сьогод-

ні колектив університету, є підвищення якості підготовки 

фахівців. Організаційна і навчально-методична робота в 

університеті спрямована на забезпечення належної якос-

ті підготовки фахівців для різних галузей промисловості. 

Організація та зміст підготовки студентів здійснюється 

відповідно до навчальних планів і програм, які перед-

бачають суттєве поліпшення рівня підготовки майбутніх 

фахівців на основі посилення фундаментальної складової 

освіти, гуманітаризації, інтеграції навчального процесу з 

наукою і виробництвом, комп’ютеризації та інших напря-

мів удосконалення навчального процесу.

У 90-ті роки в університеті була проведена цілеспрямо-

вана робота з реалізації Закону України «Про освіту». Від-

працьовані навчальні плани підготовки бакалаврів за всіма 

спеціальностями, розроблені й успішно реалізуються нові 

форми навчання студентів. Щорічно майже 80 % диплом-

них проектів захищаються на «відмінно» і «добре», більше 

половини всіх проектів виконуються на замовлення під-

приємств, і 35–40 % дипломних проектів державною ек-

заменаційною комісією рекомендується до впровадження.

В останні роки особлива увага надається роботі з фор-

мування складу студентів та профорієнтаційній роботі. У 

90-ті — на початку 2000-х років в університеті були визна-

чені три основні напрями довузівської підготовки. Пер-

ший — організація на контрактній основі при промис-

лових підприємствах і об’єднаннях цільової довузівської 

підготовки з фундаментальних і технічних дисциплін. 

Так, у містах Донецьк, Шахтарськ, Кіровське, Харцизьк, 

Красноармійськ, Селідове були створені школи резерву 

інженерів, в яких щорічно проходили навчання майже 

350 слухачів — школярів, учнів технікумів і профтехучи-

лищ, працівників шахт та об’єднань. Навчання у школах 

резерву здійснювалося за спеціальними навчальними 

планами довузівської підготовки, що передбачали по-

глиблене вивчення математики і фізики, ознайомлен-

Вручення дипломів найкращим випускникам ДонНТУ
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ня з основами технічної творчості. Вступні співбесіди з 

випускниками шкіл резерву, які мали у документах про 

освіту тільки добрі та відмінні оцінки, і контракти на до-

даткову цільову підготовку, здійснювалися виїзною при-

ймальною комісією безпосередньо у цих школах резерву. 

За підсумками вступних іспитів близько 70 % випускни-

ків цих шкіл виявили високий рівень підготовки і стали 

студентами університету.

Другим важливим напрямом профорієнтаційної робо-

ти була організація поглибленої фундаментальної і про-

фесійної довузівської підготовки найбільш обдарованих 

учнів середніх навчальних закладів Донецького регіону. 

Така робота проводилася в середніх навчальних закладах 

нового типу при ДонДТУ.

З 1990 р. при університеті функціонує Донецький 

технічний коледж, учні якого поряд із засвоєнням про-

грами середньої школи вивчають за вибором предмети 

технічного циклу, обчислювальну техніку, отримують по-

глиблену мовну підготовку. Аналогічна робота ведеться 

у створеному при ДонДТУ технічному ліцеї. Підготовка 

ліцеїстів здійснюється за спеціальними, погодженими з 

кафедрами університету, планами і робочими програма-

ми, які дозволяють випускникам отримати поглиблену 

фундаментальну підготовку, повністю адаптовану до умов 

навчання у ДонДТУ на фізико-металургійному, гірничо-

електромеханічному та енергетичному факультетах. У 

1994 р. подібні навчальні заклади за безпосередної учас-

ті ДонДТУ були відкриті у Кураховому — політехнічний 

ліцей, у Красноармійську — гірничотехнічний ліцей при 

Красноармійській філії ДонДТУ, у Макіївці та Горлівці — 

школи-ліцеї. Навчання у цих ліцеях дозволяло молоді 

найбільш повно розкрити свої здібності ще в середніх на-

вчальних закладах, а технічному університету — отримати 

добре підготовлених абітурієнтів, які свідомо обрали май-

бутню професію.

На підставі укладених договорів між ДонДТУ і низкою 

освітніх навчальних закладів області на базі університету у 

травні 1994 р. наказом міністра освіти і науки України був 

створений регіональний технічний навчальний комплекс, 

до складу якого були залучені Донецький технічний ліцей, 

Донецький технічний коледж, математичний ліцей-школа 

№ 22 Горлівки, школа № 61 Макіївки, Курахівський тех-

нічний ліцей, Красноармійський ліцей і 4 донецькі техні-

куми. У 1994–1997 рр. до складу навчального комплексу 

були додатково включені 7 технікумів і 12 шкіл Донецько-

го регіону.

Важливу роль у роботі з абітурієнтами у 90-х — на по-

чатку 2000-х рр. відіграла діяльність створеного в техніч-

ному університеті у 1996 р. Центру рейтингових іспитів, 

який проводив обласні конкурси у вигляді олімпіад з ма-

тематики «Абітурієнт-96», «Абітурієнт-99», а також бага-

тоетапні рейтингові випробування. Переможці конкурсів 

отримували рекомендації центру щодо зарахування до 

університету без додаткових вступних іспитів і мали мож-

ливість вступати на будь-яку спеціальність. Багатоетапні 

рейтингові випробування забезпечували відбір найбільш 

підготовленої молоді на гостродефіцитні спеціальності. 

Переможцям надавалося 35 % місць з кожної спеціаль-

ності для зарахування до університету без екзаменів, крім 

факультету економіки та менеджменту. Так, у 1995 р. із 636 

учасників рейтингових випробувань 283 стали студента-

ми, у 1996 р. із 1996 учасників — 414, а в 1997 р. із 2111 

учасників — 510.

Досить ефективною була робота з технічними на-

вчальними закладами Донецького регіону, які здійснюють 

підготовку молодших спеціалістів. Із 1992 р. функціонує 

затверджений наказом міністра освіти і науки України 

навчально-виробничий комплекс «Енергетик», створе-

ний у ДонДТУ за участі об’єднання «Донбасенерго» на 

базі Штерівського енергетичного технікуму. Навчання у 

технікумі проводилося за узгодженими з університетом 

навчальними планами і робочими програмами, що дозво-

ляло відмінникам-випускникам технікуму, враховуючи їх 

поглиблену фундаментальну і професійну підготовку, на-

вчатися в ДонДТУ, починаючи з 2 курсу. Робота в цьому на-

пряму проводилася гірничо-електромеханічним факуль-

тетом з технікумом промавтоматики, а також з гірничим 

та індустріальним технікумами; фізико-металургійним 

факультетом — з Харцизьким металургійним технікумом; 

з ініціативи факультету екології та хімічної технології на 

базі університету було створено навчально-науковий 

комплекс «Силікатник», до складу якого ввійшли 3 техні-

куми і 8 промислових підприємств.

У 1996 р. була розпочата робота із створення комп-

лексів безперервної підготовки фахівців середніми 

школами і професійно-технічними училищами. Такі до-

говори уклали з 50 школами, ПТУ Донецької та Луган-

ської областей. Випускникам шкіл і ПТУ, що увійшли 

до цих комплексів, які мали у документах про середню 

освіту тільки добрі і відмінні оцінки, було надано право 

замість вступних іспитів проходити співбесіду з матема-

тики та української мови.

Посвячення в студенти ДонНТУ. 2004 р.



118

Донецький національний

технічний університет

У 2008 р. у правила прийому на навчання до ВНЗ Укра-

їни були внесені суттєві зміни: зарахування абітурієнтів 

відбувається на основі їх конкурсного відбору за резуль-

татами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень, підтверджених сертифікатом Українського 

центру оцінювання якості знань. Для осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

при вступі на навчання із скороченим терміном підготов-

ки бакалавра або при вступі на старші курси навчання за 

програмою підготовки бакалаврів встановлюються фахові 

випробування. Згідно з рішенням МОН України відповід-

ні зміни були внесені й у правила прийому до ДонНТУ.

У 90-ті роки було багато зроблено з раціоналізації зміс-

ту підготовки фахівців, підвищення організації та якості 

навчального процесу. Зміст освіти в університеті був на-

правлений на забезпечення підготовки фахівців для різних 

галузей промисловості України на рівні державних вимог. 

Протягом останніх років підготовка здійснюється на осно-

ві реалізації багатоступеневої системи вищої освіти і при-

ведення змісту навчання відповідно до державних освітніх 

стандартів. Навчальні плани і програми навчальних дис-

циплін перероблені відповідно до освітньо-професійних 

програм (ОПП) вищої освіти. З 1995 р. поряд із випуском 

спеціалістів університет почав випуск бакалаврів, у 1997 р. 

відбувся перший випуск магістрів.

З метою реалізації державної концепції гуманітаризації 

вищої освіти в університеті створено систему гуманітарної 

підготовки. Взаємодію кафедр координує університетська 

Рада з гуманітаризації. Відповідно до Закону України «Про 

мови» в університеті здійснюється перехід на навчання 

державною мовою.

ДонНТУ підтримує ділові зв’язки з підприємствами-

замовниками фахівців, враховує їх пропозиції і потреби 

при плануванні навчального процесу і при формуванні 

плану прийому. На межі століть в університеті були від-

криті нові спеціальності: «Менеджмент природоохорон-

ної діяльності», «Екологічна геологія», «Геоінформаційні 

системи і технології», «Охорона праці у гірничому вироб-

ництві», «Екологічні технології та обладнання у гірни-

чій справі», «Фізичні процеси гірничого виробництва», 

«Охорона праці та екологія у металургійному виробни-

цтві», «Матеріалознавство у машинобудуванні», «При-

кладна екологія», «Інформаційні системи у менеджменті», 

«Комп’ютерні системи медичної і технічної діагностики», 

«Організація дорожнього руху», «Охорона праці та еколо-

гія у будівництві» та ін.

В університеті впроваджуються нові технології навчан-

ня, зокрема, велика робота ведеться у напряму інтеграції 

навчального процесу з наукою та виробництвом. Більше 

половини курсових робіт (проектів) виконуються на за-

мовлення підприємств та організацій. ДонНТУ має ба-

гато філій кафедр на підприємствах та в організаціях, 25 

навчально-науково-виробничих комплексів. За період 

проходження виробничих практик, у тому числі на кафе-

драх філій, студенти мають можливість ближче ознайоми-

тися з майбутньою спеціальністю.

Модель конвертерного цеху Єнакіївського 
металургійного заводу

Вручення дипломів магістрам

Комп’ютеризація навчального процесу здійснюється 

згідно із сучасними вимогами до комп’ютерної підготов-

ки інженерів. Концепція комп’ютеризації, що прийнята 

в ДонНТУ, передбачає диференційований підхід до підго-

товки фахівців. На початок 1997 р. в університеті повніс-

тю здійснено перехід на сучасну комп’ютерну техніку, усі 

застарілі моделі були виведені з використання. Навчання 

студентів здійснюється як у комп’ютерних класах кафедр, 

так і в ОЦ ДонНТУ. Наприкінці 90-х років на кафедрах 
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експлуатувалося понад 800 одиниць обчис-

лювальної техніки, близько 250 одиниць — в 

інших підрозділах.

У навчальному процесі університету ін-

тенсивно використовуються нові інформа-

ційні технології. Так, на технічній базі ОЦ 

здійснено включення у республіканські 

інформаційні мережі. ДонНТУ є абонен-

том міжнародної інформаційної системи 

ІNTERNET і має понад 200 комп’ютерів, 

підключених до неї. Університет разом із 

іншими провідними вищими навчальними 

закладами України взяв участь у програмі 

«Партнерство для створення української ін-

дустрії програмних продуктів», ініційованій 

корпорацією Аррlе Соmputer Ins.

У травні 1996 р. у ДонДТУ було створено 

вузол ІNTERNЕТ класу «С». Міністерством 

освіти і науки України в червні 1996 р. уні-

верситет був визнаний як базовий із впрова-

дження телекомунікаційних технологій у регіоні. У липні 

1997 р. ДонДТУ у складі п’яти провідних вищих навчаль-

них закладів України виступив співучасником «Асоціації 

користувачів телекомунікаційної мережі закладів освіти 

і науки в ІNTERNЕТ». У лютому 1998 р. ця група вигра-

ла грант NАТО для побудови Української комп’ютерної 

мережі освіти і науки. Починаючи з 1998 р., система 

ІNTERNEТ використовується у навчальному процесі.

Оскільки наприкінці ХХ ст. захист навколишнього 

середовища набув глобального значення, ці проблеми 

знайшли своє відображення в діяльності університету. У 

1994 р. за ініціативою ДонДТУ було 

створено координаційну раду з 

вирішення екологічних проблем 

Донбасу. Ця рада, головою якої 

став ректор О. А. Мінаєв, мала 

на меті не лише координацію зу-

силь навчальних закладів, спря-

мованих на ефективне виконан-

ня державних програм екології, 

а також і перебудову екологічної 

освіти, впровадження і викорис-

тання природоохоронних ідей у 

навчальному процесі. Одним із 

пріоритетних напрямів у діяль-

ності ради, поряд з координаці-

єю наукових досліджень з метою 

створення екологічно чистих 

технологій у промисловості, була 

оптимізація навчальних планів і 

програм курсів, розробка мето-

дик, написання підручників і ме-

тодичних посібників, створення 

комп’ютерних програм тощо.

Нині в університеті в процесі підготовки фахівців еко-

логічна складова займає особливе місце. У навчальні пла-

ни усіх спеціальностей введено курс «Основи екології», а 

для деяких спеціальностей базових галузей — курси з про-

мислової екології і зі стійкого розвитку людства. На базі 

університету працює Донецьке представництво американ-

ського проекту природоохоронної політики і технології, 

що фінансується Агенцією міжнародного розвитку США. 

ДонНТУ тісно співпрацює з обласними екологічними ор-

ганізаціями: Державним управлінням екологічної безпеки 

в Донецькій області, Міжвідомчою радою з екологічної 

освіти, міською Екологічною ра-

дою, Українським центром техніч-

ної екології тощо.

МОН України доручило уні-

верситету координувати наукову 

діяльність студентів усієї країни 

у галузі охорони навколишнього 

середовища та екології. З 1990 р. 

університет регулярно проводить 

всеукраїнські студентські наукові 

конференції, конкурси студент-

ських наукових робіт, олімпіади. 

Таким чином, ДонНТУ став справ-

жнім екологічним центром Донбасу.

Досвід університету свідчить, 

що інтенсифікація навчального 

процесу з використанням іннова-

ційних та інформаційних навчаль-

них технологій, технічних засобів 

навчання потребує високоякісних 

підручників і навчальних посібни-

ків, що сприяє ефективній органі-

зації самостійної роботи студентів. 

Заняття в лабораторії процесів та апаратів хімічної 
технології кафедри ХТП

Студенти-хіміки виконують 
лабораторну роботу
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Важливу роль при цьому відіграє інтеграція навчального 

процесу з науковою діяльністю кафедр, що передбачає ви-

користання результатів цих наукових досліджень при ви-

кладанні дисциплін, підготовці навчальних посібників і 

підручників.

Саме підготовка та видання підручників і навчальних 

посібників, які містять нові наукові та прикладні досяг-

нення, була однією з важливих складових підвищення рів-

ня навчально-методичної роботи в університеті. У 1993–

1997 рр. видано 18 підручників і 36 навчальних посібників з 

грифом МОН України. У 1997 р. підручник проф. Н. Д. Му-

навчальній дисципліні «Технології спеціальної електро-

металургії» тощо.

Протягом усього періоду діяльності університету методи 

і засоби навчання розвивалися й удосконалювалися разом 

зі становленням і розвитком його науково-педагогічних 

шкіл. Такі школи склалися на багатьох кафедрах універ-

ситету і перш за все там, де працювали і працюють відомі 

вчені та досвідчені педагоги. Їх досвід показав, що в сучас-

них умовах забезпечити підготовку висококваліфікованих 

фахівців можливо тільки за умови інтенсифікації навчаль-

ного процесу з використанням інноваційних та інформа-

ційних навчальних техно-

логій, технічних засобів 

навчання, наявності ви-

сокоякісних підручників 

і навчальних посібників і 

за ефективної організації 

самостійної роботи сту-

дентів. Важливу роль при 

цьому відіграє інтеграція 

навчального процесу з 

науковою діяльністю ка-

федр, що передбачає залучення студентів до наукових до-

сліджень і використання наукових розробок кафедр при 

викладанні навчальних дисциплін, виконанні курсових і 

дипломних проектів і робіт.

З метою координації навчально-методичної та 

навчально-виховної роботи кафедр у 1992 році методич-

на Рада була трансформована у методичний Центр, який у 

1992–2010 рр. очолював проректор з науково-педагогічної 

роботи В. І. Костенко. Заступником голови методич-

ного центру був призначений доц. М. Й. Скоринін, а з 

2001 р. — доц. С. О. Селівра. У квітні 2010 р. методичний 

Центр очолив проректор з науково-педагогічної роботи 

О. В. Левшов. Трансформація методичного Центру по-

лягала у системній структуризації за видами навчально-

методичної і виховної робіт.

У складі методичного Центру були створені навчально-

видавнича рада (голова —В. І. Костенко) і методичні ко-

місії — довузівської (проф. В. О. Будішевський, доц. 

В. Ф. Шавлак), вузівської (доц. М. Й. Скоринін і С. О. Се-

лівра) і післявузівської підготовки (доц. М. І. Шилінгов-

ський і В. А. Молібожко). Комісія вузівської підготовки 

включає методичні секції: теоретичної підготовки і якості 

навчального процесу (доц. В. Я. Бєланов, В. Ф. Блескун та 

Ю. О. Гриньов, ст. викл. В. Г. Пархоменко); практичної під-

готовки (проф. І. П. Заболотний); з роботи з обдарованою 

молоддю (доц. А. І. Панасенко, Л. О. Васильєв, В. Я. Во-

ропаєва та О. А. Трошина), організації позанавчальної ви-

ховної роботи (ст. викл. В. Я. Мешков, доц. В. Ф. Формос 

і С. Г. Негрей); організації дистанційного навчання (доц. 

Н. М. Дацун); застосування ОТ (проф. В. М. Павлиш); 

забезпеченості і якості навчально-методичної докумен-

тації (доц. К. П. Донченко, проф. О. Г. Татьянченко); гу-

Навчальні посібники з нових навчальних курсів

хопада «Транспорт при будівництві шахт» брав участь у кон-

курсі на здобуття Державної премії України. Того ж року 

проф. В. В. Пак і проф. Ю. Л. Носенко видали підручник 

«Вища математика», який МОН України затверджений 

для студентів технічних ВНЗ. Підручник мав широке ви-

знання у ВНЗ нашої країни і країн ближнього зарубіжжя. 

Багато оригінальних навчальних посібників видав проф. 

Ф. Л. Шевченко з курсу «Опір матеріалів». Вперше в нашій 

країні та країнах ближнього зарубіжжя проф. Ф. Л. Шев-

ченко і доц. С. А. Жеданов опублікували у 1995 р. навчаль-

ний посібник «Задачі для підготовки до олімпіад з опору 

матеріалів», який отримав широке та схвальне визнання 

вчених і наукових працівників багатьох вищих навчальних 

закладів. Оригінальні навчальні посібники з хімії опубліко-

вано під керівництвом проф. В. В. Присєдського та ін.

Результати наукових досліджень активно використо-

вуються в навчальному процесі. Постійне оновлення на-

вчальних посібників та підручників дозволяє враховувати 

всі останні наукові та прикладні досягнення. Так, на кафе-

дрі механічного обладнання заводів чорної металургії під 

керівництвом проф. В. Я. Сєдуша результати багаторічних 

досліджень з удосконалення методики і практики техніч-

ної діагностики обладнання покладено в основу навчаль-

них дисциплін «Віброакустична діагностика» і «Технічна 

діагностика металургійного обладнання».

На кафедрі електрометалургії результати наукових 

досліджень під керівництвом проф. А. Д. Рябцева «Роз-

робка технології рафінування титану і титанових спла-

вів від збагачених азотом нітритних включень методом 

камерного електрошлакового переплаву під флюсом, 

який містить кальцій», проведених спільно з фірмою 

«Дженерал Електрик» (США), знайшли відображення у 
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манітарної і соціально-економічної підготовки (проф. 

Г. Г. Левченко та А. О. Саржан).

У 2002 р. був створений відділ навчально-методичної 

роботи (ВНМР), до складу якого ввійшли доценти Л. О. Ва-

сильєв, К. П. Донченко, Г. М. Манеров і М. А. Остапенко. 

Начальником відділу був призначений Г. М. Манеров, 

який у 2003 р. перейшов на роботу в облдержадміністра-

цію, а відділ очолив М. А. Остапенко. Пізніше до складу 

відділу були прийняті доценти Ю. Ф. Кругліков (2004), 

Л. В. Чернікова (2004), С. В. Петрущак (2005), І. Г. Де-

довець (2008), О. В. Корощенко (2010), інженер 1 кат. 

С. В. Масло (2002). У 2002 р. на факультетах були створені 

навчально-методичні комісії з відповідних напрямів підго-

товки, а на випускових кафедрах — навчально-методичні 

комісії зі спеціальностей і спеціалізацій.

З 2003 р. в університеті систематично (один раз у 2 

роки) проводяться науково-методичні конференції, на 

яких розглядаються проблеми і шляхи вдосконален-

ня науково-методичної та навчально-виховної роботи в 

ДонНТУ. Чергова конференція пройшла у лютому 2009 р. 

Всього на конференціях 2003, 2005, 2007 і 2009 рр. було за-

слухано і обговорено 182 доповіді. В роботі конференцій 

узяли участь близько 1500 викладачів.

ри; забезпечення повноти і якості навчально-методичних 

комплексів дисциплін (НМКД); створення всебічних 

умов для вільного доступу викладачів і студентів до мере-

жі високоякісних баз навчальної і наукової інформації че-

рез Інтернет; узагальнення і впровадження в навчальний 

процес нових інформаційних комп’ютерних технологій, 

інноваційного досвіду ДонНТУ, українських і зарубіжних 

ВНЗ, відповідного вищому рівню європейських і світо-

вих систем освіти; методичне забезпечення гармонійно-

го поєднання навчального процесу і наукової діяльності 

ДонНТУ з використанням наукових результатів як бази 

і змісту навчання; методичне забезпечення модернізації 

навчально-лабораторної бази; методичне забезпечення 

розробки методичної документації (навчальні плани, гра-

фіки навчального процесу, індивідуальні навчальні плани 

студентів, навчально-методичні комплекси дисциплін, 

тощо).

Важливим напрямом діяльності університету є впрова-

дження ідей і методів Болонського процесу. У 2004 р. були 

розроблені і затверджені «Заходи ДонНТУ щодо реалізації 

положень Болонської декларації». Згідно з цими Заходами 

робота з упровадження положень Болонського процесу в 

університеті проводиться у таких напрямах: інформацій-

не забезпечення впровадження принципів Болонського 

процесу; впровадження кредитно-модульної системи ор-

ганізації навчального процесу (КМСОНП); підвищення 

якості освіти та розробка порівняльних методологій і кри-

теріїв оцінки знань студентів; розробка інформаційних 

пакетів університету і структурних підрозділів (інститути і 

факультети); розробка і впровадження індивідуальних на-

вчальних планів студентів.

Починаючи з 2001 р., в університеті поетапно впрова-

джуються елементи кредитно-модульної системи як дієво-

го і необхідного чинника підвищення якості вищої освіти. 

Розроблено «Положення про кредитно-модульну систему 

організації навчального процесу». Розроблено і щорічно 

корегується «Положення про модульний контроль знань 

студентів». Згідно з цим Положенням для 1–4 курсів ба-

калавріату всіх напрямів підготовки впроваджена система 

семестрової атестації студентів з усіх дисциплін, з яких 

форма семестрової атестації — екзамен, тільки на підставі 

результатів двох модульних контролів, тобто без проведен-

ня екзаменаційної сесії. На кожний модульний контроль 

відводиться два тижні, під час яких навчальні заняття не 

проводяться. Перший модульний контроль проводиться у 

середині семестру, а другий — у тижні, які раніше відводи-

лися на екзаменаційну сесію. З метою підвищення рівня 

організації самостійної роботи студентів (СРС) розроблені 

і впроваджені нормативи планування різних видів СРС.

В університеті з усіх напрямів підготовки, спеціальнос-

тей і спеціалізацій були розроблені нові робочі навчальні 

плани, адаптовані до вимог Болонського процесу. Зокрема 

це передбачає термін підготовки бакалавра — 4 роки з об-

сягом навчального навантаження 240 кредитів ECTS (8640 

Співробітники відділу навчально-методичної 
роботи.  Зліва направо: пров. фахівець І. Г. Дедовець, 

методист вищої кат. С. В. Петрущак, нач. відділу 
М. А. Остапенко, проректор з наук.-пед. роботи 
В. І. Костенко, заст. нач. відділу Л. О. Васильєв. 

Червень 2009 р.

Об’єктами навчально-методичної роботи є форми, 

методи і матеріально-технічна база навчального процесу, 

навчально-методичне забезпечення кафедр навчально-

методичними матеріалами з усіх дисциплін і видів на-

вчальних занять, вивчення і розповсюдження інновацій-

них розробок і комп’ютерних методів навчання. У цій 

роботі методичний центр і навчально-методичний відділ 

взаємодіють з навчально-методичними комісіями за на-

прямами і спеціальностями підготовки фахівців, які ство-

рені на факультетах.

Основні задачі діяльності методичного центру універ-

ситету: забезпечення повноти і доступності для студентів 

навчальної інформації, навчальної і довідкової літерату-
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акад. часів), з тривалістю кожного семестру — 20 тижнів 

(30 кредитів ECTS). З 2007 р. в навчальні плани прийому 

введена інформація про загальний обсяг навчальних дис-

циплін у кредитах ECTS, а також інформація про обсяг 

навантаження з дисципліни під час модульних тижнів. У 

тому же році наказом ректора призначені координатор 

ECTS університету і координатори ECTS інститутів і фа-

культетів.

З 2006–2007 навчального року в робочих навчальних 

програмах зміст дисципліни розбивається на 2 модулі, 

якщо дисципліна викладається в одному семестрі, або на 

4 модулі, якщо дисципліна викладається у двох семестрах 

тощо. З цього ж навчального року семестрова оцінка знань 

студентів 1–4 курсів проводиться за двома шкалами — на-

ціональною (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, за-

раховано, незараховано) і шкалою ECTS (A, B, C, D, E, FX).

У 2009 р. розроблено «Положення про навчальну лабо-

раторію Донецького національного технічного універси-

тету», в якому всі лабораторії класифіковані за складністю 

обладнання, впливом шкідливих і небезпечних факто-

рів і завантаженістю навчальними заняттями. Розробле-

на методика розрахунку штатного розкладу навчально-

допоміжного персоналу лабораторій і дані рекомендації 

щодо їх функціональних обов’язків.

Парадигмою навчально-методичної та навчально-

виховної роботи в університеті є установлення довірчих 

партнерських відносин між викладачами і студентами. 

Тільки при активній зацікавленій позиції студентів можна 

вирішити проблему підвищення якості освіти. У зв’язку 

з цим з 2007 р. в ДонНТУ широко практикується прове-

дення моніторингу якості навчального процесу з анкету-

ванням студентів. Залежно від мети анкети містять 15–20 

питань. Анкетування проводиться після кожного модуль-

ного контролю, а також на прохання органів студентсько-

го самоврядування. Протягом року обробляється близько 

3 тис. анкет, в яких розглядається робота близько 125 ви-

кладачів. Якщо сумарний або окремі показники анкету-

вання є нижчими, ніж середній, то відповідні матеріали 

направляються в деканати для реагування.

З ініціативи методичного центру і за рішенням вченої 

Ради університету на кафедрах проводиться цілеспря-

мована робота з оптимізації змісту програм навчальних 

дисциплін, що передбачає, перш за все, урахування спе-

цифіки напрямів підготовки. При цьому пріоритетною є 

гармонізація практичної підготовки з теоретичною.

У 2006 р. розроблено і впроваджено «Положення щодо 

ліквідації академічної заборгованості студентів 1 курсу з 

вищої математики», згідно з яким прийом заборгованості 

у групі студентів проводиться за письмовою формою тіль-

ки комісією з 3-х викладачів.

З 2005 р. відділ навчально-методичної роботи був до-

лучений до розробки і вдосконалення «Положення про 

рейтингову оцінку діяльності викладачів і підрозділів уні-

верситету», а також до організації і проведення рейтингу.

В останні роки в університеті широко впроваджуються 

прогресивні форми підготовки фахівців за замовленням 

підприємств. Так, за програмою «Спіраль розвитку» під-

готовки кадрів стратегічного резерву ЗАТ «Донецьксталь» 

у 2006 р. були розроблені індивідуальні навчальні плани 

підготовки магістрів з 11 спеціальностей. Їх особливіс-

тю стало включення за пропозицією підприємства ряду 

нетрадиційних навчальних дисциплін з нових напрямів 

економіки, менеджменту, інформаційних технологій і ме-

талургії. Накопичений при реалізації програми «Спіраль 

розвитку» досвід використовується у ході організації на-

вчального процесу на інших факультетах.

У сучасних умовах в житті суспільства значно підви-

щилася роль науки. Зростанню творчого потенціалу краї-

ни покликана сприяти наукова діяльність колективів ВНЗ. 

Саме рівень наукової роботи свідчить про спроможність 

колективу навчального закладу в розвитку фундаменталь-

них досліджень, його здатність витримувати конкурентну 

боротьбу у ринковому середовищі.

Незважаючи на труднощі, передусім значне скоро-

чення бюджетного фінансування і госпдоговірної те-

матики, відсутність матеріальної мотивації до наукової 

творчості, в університеті збереглися основні кадри на-

уковців, продовжують успішно працювати наукові шко-

ли. За роки існування в університеті сформувалися 14 

відомих наукових шкіл, які працюють більше ніж у 30 

наукових напрямах.

У 90-ті роки відомими науковими школами були школи 

акад. В. С. Пака — у галузі гірничої механіки; проф. В. Г. Ге-

йєра — у галузі насосних установок; проф. В. М. Климен-

ка — обробки металів тиском; проф. Я. І. Альшица — гірни-

чих машин; проф. І. Г. Штокмана — шахтного транспорту; 

проф. І. Є. Коробчанського — технології твердого палива, 

проф. Д. М. Оглобліна — маркшейдерської справи; проф. 

М. П. Зборщика — охорони та підтримки гірничих виро-

бок глибоких шахт; проф. В. О. Гольцова — фізики водню 

у металах та ін.

На сьогодні важливими науковими школами універ-

ситету, зокрема, є: геомеханіка способів і технологій за-

хисту в зонах розвантаження гірничих виробок глибоких 

вугільних шахт (проф. М. П. Зборщик та К. В. Кошелев); 

мінералогія тектонічної активізації земної кори і про-

гноз їх рудоносності (проф. Б. С. Панов); енерго- і ре-

сурсозберігаючі технології гарячої і холодної прокатки 

сталі (проф. В. М. Клименко та О. А. Мінаєв); безпечна 

розробка викидонебезпечних вугільних пластів, дегаза-

ція вугленосних формацій, видобуток і використання 

метану (проф. О. М. Морєв); методи і засоби підвищен-

ня рівня інформаційно-вимірювальних систем (океано-

логія, екологія, контроль технологічних процесів) (проф. 

А. А. Зорі); інформаційні технології маркшейдерського 

забезпечення гірничих розробок (проф. С. Г. Могильний); 

теорія моделювання обчислювальних і автоматизованих 

систем (проф. Л. П. Фельдман); надійність роботи елек-
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тричних систем у перехідних режимах (проф. В. Ф. Сиво-

кобиленко) та ін.

Незважаючи на те, що обсяг фінансування наукових 

досліджень у 90-ті роки різко скоротився, в університеті 

вживалися відповідні заходи для підтримки роботи на-

уковців, що сприяло досягненню вагомих результатів. За 

цей період 3 наукових розробки були нагороджені Держав-

ними преміями України в галузі науки і техніки, а саме: за 

розробку і широке впровадження нових засобів охорони в 

зонах розвантажування гірничих виробок глибоких шахт 

(проф., д-ри техн. наук М. П. Зборщик і В. В. Назімко), 

за розробку технологій і промислове використання ме-

тану вуглегазових родовищ (проф., д-р геол.-мін. наук 

А. М. Брижаньов); за створення технологій проектування 

і будівництво автоматизованих багатоканальних систем 

оптимального управління об’єктами (проф., д-р техн. наук 

Ю. В. Коновалов). Ураховуючи потужний науковий по-

тенціал університету, державні органи доручали виконува-

ти складні, але вкрай необхідні для економічного розвитку 

країни проблеми саме науковцям ДонДТУ.

За дорученням уряду України від 16 серпня 1992 р. 

університет упродовж двох років був головною орга-

нізацією і виконував державне доручення з розробки 

«Комплексної програми соціального та економічного 

розвитку Донбасу». Результати цієї розробки схвалені 

спільним рішенням колегій Міністерства економіки та 

Міністерства фінансів України, а також постановою КМ 

України від 2 грудня 1993 р. Багато положень цієї про-

грами повністю чи частково вже реалізовані підприєм-

ствами Донецького регіону.

У межах державної програми розвитку виробництва 

тари та пакувальних матеріалів університет виконував 

роботу «Розробка параметрів суцільної технології та об-

ладнання ливарно-прокатного модуля, які задовольня-

ють вимоги до якості заготовки для виробництва жерсті» 

(кер. — проф., д-ри техн. наук О. А. Мінаєв і Ю. В. Коно-

валов.). У межах держзамовлення МОН України наукові 

працівники університету розробили нову технологію пе-

реробки промислових і побутових відходів (кер. — доц., 

канд. техн. наук А. С. Парфенюк). Ця технологія забез-

печує повну відсутність газопилових викидів в атмосферу. 

Установки щодо реалізації технології доцільно, на думку 

вчених, будувати на площах зупинених батарей КХЗ.

Пошукові та фундаментальні дослідження універси-

тету, які виконувалися за рахунок держбюджету на замов-

лення МОН України, були направлені, в основному, на 

вирішення найважливіших державних науково-технічних 

програм і у багатьох випадках мали суттєву наукову но-

визну. Так, у 1997 р. дві наукові розробки брали участь у 

конкурсі на здобуття Державної премії України: робота зі 

створення технологій проектування і спорудження авто-

матизованих систем оптимального управління об’єктами 

(проф. Ю. В. Коновалов) та робота з розробки і впрова-

дження технології багатострумкового прокату (авт. колек-

тив вчених ДонДТУ під керівництвом О. А. Мінаєва і спе-

ціалісти Криворізького метзаводу).

Проф. М. П. Зборщик у 1998 р. отримав пам’ятну ме-

даль Російської Академії природничих наук «Автор на-

укового відкриття» (на підставі рішення Міжнародної 

асоціації авторів наукових відкриттів). Разом із проф. 

В. В. Осокіним він відкрив і експериментально підтвер-

див нове і раніше невідоме природне явище, що полягає 

у виділенні у водно-повітряних умовах із піритомісткої 

гірничої породи елементної сірки під впливом тіонових 

бактерій. З’ясувавши, як виникає самозапалення вугіль-

них пластів, вчені запропонували новий спосіб боротьби 

з цим явищем. Кислотне середовище для бактерій почали 

нейтралізовувати вапняною суспензією. Цей спосіб про-

філактики самозапалення пластів виявився дуже ефектив-

ним. Сьогодні він використовується на багатьох шахтах.

Видатним ученим світового рівня визнано проф., д-ра 

геол.-мін. наук, акад. АН Вищої школи України Б. С. Па-

нова. Він є автором і співавтором 4 винаходів і 2 патен-

тів, 340 наукових публікацій, у тому числі 10 монографій. 

Б. С. Панов активно співпрацював з науковцями ВНЗ і 

НДІ Німеччини, Чехії, Болгарії, Перу, КНР, Нідерландів, 

Австралії. Підсумки спільних із закордонними партне-

рами досліджень знайшли своє відображення у понад 50 

спільних наукових публікаціях у різних країнах світу. У 

1998 р. Б. С. Панова нагороджено Міжнародним Почес-

ним Дипломом Американського Біографічного Інституту. 

На початку 1999 р. на адресу університету надійшла теле-

грама від президента цього інституту Дж. М. Еванса, в якій 

повідомлялося про міжнародне визнання проф. Б. С. Па-

нова і занесення його імені до довідника «Хто є хто у світі 

в 1999 р.».

У рамках теми «Пошук і обґрунтування способу ви-

плавки доменного феромарганцю із вмістом фосфору 

0,05–0,1 %» (кер. — проф. С. Л. Ярошевський) у 1998 р. 

досліджена нова і принципово важлива технологія отри-

мання високовуглецевого феромарганцю в існуючих до-

менних печах металургійних заводів. У тому ж році вико-

нана робота «Розробка екологічно чистого технологічного 

процесу отримання карбонатів для преміксів у комбікорму 

тваринам» (кер. — канд. техн. наук М. І. Чичикало). Для 

здійснення промислового виробництва карбонатів розро-

блений бізнес-план «Створення автоматизованого еколо-

гічно чистого біотехнологічного комплексу з виробництва 

білку». Ця розробка захищена 5 патентами України.

Наукова і прикладна новизна розробок університету 

широко відома в нашій країні і за кордоном. Це підтвер-

джується систематичними публікаціями наукових резуль-

татів у провідних виданнях, збірниках наукових праць і 

монографіях. Незважаючи на зменшення кількості опу-

блікованих у 90-ті роки наукових праць, щорічно друкува-

лося 750–800 найменувань, у тому числі 3–5 монографій. 

Деяке скорочення кількості опублікованих монографій і 

кількості одержаних патентів було зумовлено трудноща-
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ми фінансового характеру й різким скороченням обсягу 

наукових досліджень. Через відсутність коштів викладачі 

і науковці не мали можливості надрукувати навіть статтю 

у провідному науковому журналі. Систематично скорочу-

валася кількість наукових працівників, які брали участь 

у різних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо. На 

виставки університет посилав тільки такі експонати, які 

можна було продати на запити підприємств.

Певні позитивні зрушення у фінансуванні наукових 

досліджень, які проводились у ВНЗ, почалися лише на по-

чатку 2000-х років, в умовах деякої стабілізації соціально-

економічного становища в країні. В останні роки осно-

вними джерелами фінансування НДР в університеті є 

бюджетне фінансування (держбюджетна тематика), за-

мовлення на наукові та дослідні роботи підприємств та 

організацій (господарча тематика) та міжнародні гранти.

Витрати з фінансової держбюджетної тематики в осно-

вному використовуються для виконання фундаменталь-

них НДР, що дозволяє підтримати вже сформовані наукові 

школи і наукові розробки, які завершуються, як правило, 

захистом кандидатських і докторських дисертацій. У 2010 р. 

в університеті виконувалися 37 держбюджетних і 59 госп-

договірних тем, обсяг фінансування за рахунок держбю-

джету склав 3,1 млн. грн., а з госпдоговорів — близько 

2,1 млн. грн. Загалом обсяг держбюджетного фінансування 

у 2010 р. у порівнянні з 2008 р. зріс майже на 400 тис. грн.

Значну увагу науковці університету приділяють розви-

тку госпдоговірних робіт на замовлення підприємств та 

організацій. Так, якщо у 2007 р. загальний обсяг госпдо-

говірних робіт становив 1,9 млн. грн., то у 2010 р. майже 

2,1 млн. грн. Серед постійних замовників цих робіт — мет-

завод «Донецьксталь», ВАТ МК «Азовсталь», ВАТ «Авді-

ївський КХЗ», Ясинуватський КХЗ, ПівденУкргеологія, 

Головне управління державної служби України, Міністер-

ство палива та енергетики України, Донецька, Макіївська 

й Горлівська міські ради, Дондіпровуглемаш, ВАТ «Авто-

матгірмаш» та ін.

Наукові розробки ДонНТУ в основному орієнтова-

ні на комплекс технологій з інтенсифікації видобутку 

і переробки вугілля, комплексне використання міне-

ральних ресурсів і відходів промисловості регіону. Зна-

чна кількість досліджень проводилася в галузі організа-

ційних і екологічних проблем підвищення ефективності 

базових галузей промисловості області, охорони навко-

лишнього середовища, розробки мало- і безвідхідних 

енергозберігаючих технологій для галузей промисло-

вості Донеччини. Великий комплекс робіт виконувався 

з прогнозування газодинамічних явищ у шахтах, дослі-

дження закономірностей формування гірничого тиску 

на великих глибинах, створення способів і засобів руй-

нування міцних і абразивних порід. У галузі машинобу-

дування і металообробки роботи учених ДонНТУ були 

зосереджені на безвідхідних методах обробки металів, 

створенні нових конструкційних матеріалів із заздале-

гідь заданими властивостями, інтенсифікації процесів 

шліфування, різання тощо.

Одним із пріоритетних напрямів, як і у попередні роки, 

є розробки у галузі екології та охорони навколишнього се-

редовища. Так, у 2007 р. на замовлення Донецької міської 

ради під керівництвом проф. Г. В. Аверіна виконувалася 

наукова робота «Розробка техноробочого проекту системи 

екологічного моніторингу довкілля м. Донецька», яка була 

складовою частиною науково-дослідної роботи «Прове-

дення дослідної експлуатації та приймальні випробування 

системи екологічного моніторингу навколишнього при-

родного середовища м. Донецька». У результаті було роз-

роблено і здано замовнику інформаційно-диспетчерський 

пункт, що розміщений в Інтернеті, ПЕОМ з автоматизова-

ними робочими місцями суб’єктів моніторингу, апаратно-

програмний комплекс екологічного моніторингу ат-

мосферного повітря, системи зв’язку і комунікацій між 

складовими системи.

Слід відзначити й роботу на замовлення Донецької 

міськради під керівництвом доц. Г. В. Звягінцевої на тему 

«Розробка доповіді про стан довкілля м. Донецька». А 

також науково-дослідну роботу «Розробка доповіді про 

стан довкілля м. Макіївки у 2003–2007 роках» (кер. — 

проф. Г. В. Аверін), в якій була розроблена система ін-

формування громадськості міста про стан атмосферного 

повітря, водних ресурсів та системи поводження з від-

ходами виробництва і споживання, виконання заходів 

в галузі охорони повітряного басейну і поверхневих вод, 

дотримання норм екологічного законодавства, страте-

гічні плани міської влади в галузі екологічної політики і 

розвитку міста.

З метою прискорення впровадження виконаних на-

укових робіт ДонНТУ спільно з Донецькою торговельно-

промисловою палатою за підтримки облдержадміністра-

ції, обласної і міської рад було проведено міжнародний 

економічний форум «Відкритий Донбас – 2007», на якому 

були презентовані нові розробки університету.

Слід наголосити, що деякі передові розробки фахівців 

університету відповідають, а іноді навіть і перевершують 

світовий рівень. Приміром, до таких належить розробле-

ний під керівництвом проф. М. І. Міщенка безшатунний 

одноциліндровий двигун «SHMEL» до ланцюгової мо-

топилки. Особливістю конструкції двигуна є наявність 

кривошипно-кулісного механізму для перетворення руху 

поршня в обертовий рух колінчастого валу. Завдяки від-

сутності шатуна двигун цілком урівноважений від сил 

інерції і перевершує найкращі світові аналоги.

Багато кафедр виконують прикладні наукові роботи з 

досліджень за профілем спеціальності з актуальних про-

блем промисловості регіону. Так, на кафедрі «Гірнича 

електротехніка і автоматика» з 2004 р. виконувалася ро-

бота «Наукове обґрунтування раціональних способів екс-

плуатації низьковольтних електротехнічних комплексів 

гірничих підприємств». На кафедрі промислової тепло-
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енергетики у 2005–2008 рр. виконувалася робота з аналізу 

енергоринку Донецької області та проводилася розробка 

заходів щодо зниження витрат паливно-енергетичних ре-

сурсів. Результати роботи вже використовуються на ко-

мунальних підприємствах області. За результатами вико-

нання теми «Дослідження довкілля та екологічної безпеки 

Донецького індустріального мегаполісу», яку виконує ка-

федра прикладної екології, планується розробка техніко-

економічного обґрунтування на будівництво сміттєпе-

реробного заводу. Виконання цією ж кафедрою теми 

«Отримання хімічних сполук, які містять алюміній та інші 

кольорові метали, з техногенних продуктів підприємств 

Донбасу» дозволить поліпшити технології отримання хі-

мічних сполук кольорових металів. Надзвичайно плідно 

працюють також й інші кафедри (у 2007 р. в університеті 

виконувалося 79 кафедральних НДР, у яких брало участь 

1300 співробітників професорсько-викладацького складу, 

а також 162 аспіранти, понад 150 магістрантів і понад 750 

студентів).

Результати наукового пошуку регулярно публікують-

ся науковцями університету у провідних виданнях, збір-

никах наукових праць, монографіях. Протягом останніх 

трьох років щорічна кількість опублікованих робіт складає 

2000–2500 видань, у тому числі 30–40 монографій. Усьо-

го за період 2001–2010 рр. опубліковано 359 монографій, 

57 підручників і 405 навчальних посібників. А також про-

ведено 364 наукових семінарів і конференцій, в яких при-

ймали участь майже 9000 науковців.

Високий рівень наукових досягнень учених ДонНТУ 

неодноразово був відзначений нагородами й державни-

ми преміями в галузі науки і техніки. У 2002 р. колективу 

вчених ДонНТУ за роботу «Розробка і реалізація енер-

го- і ресурсозберігаючої технології циклів виробництва 

конкурентоспроможних металовиробів на основі комп-

лексу «піч-ковш і машина безперервного лиття загото-

вок» присуджено Державну премію України в галузі на-

уки і техніки. Ця робота стала результатом багаторічного 

невтомного пошуку і плідного співробітництва вчених 

університету з колегами з ДМЗ, а також акціонерного 

товариства «ДАНКО», НКМЗ та інших організацій і під-

приємств нашої країни.

Державною премією України в галузі науки і техніки 

2004 р. була відзначена робота в галузі спеціальної тех-

ніки — створення і виробництво установки «Кольчуга». 

У цій роботі проректор з наукової роботи Є. О. Башков 

разом із співробітниками ВАТ «Топаз» виконували до-

слідження зі створення спеціального програмного за-

безпечення системи радіотехнічної розвідки. Указом 

Президента України у 2007 р. було присуджено Держав-

ну премію у галузі науки і техніки за комплексну роботу 

«Розробка наукових засад та створення комплексу енер-

го- і ресурсозберігаючих технологій та обладнання для 

одержання залізорудної сировини, що забезпечує висо-

ку ефективність виробництва металу».

В університеті систематично проводиться робота з під-

готовки наукових кадрів вищої кваліфікації. До аспіран-

тури в основному приймаються кращі випускники відразу 

ж після закінчення університету. В останні роки аспіран-

туру закінчують 30–40 аспірантів і понад 10 докторантів. 

Якщо у 2008 р. в університеті навчалося 168 аспірантів, то 

у 2010 р. — 190. Щорічне поповнення аспірантури більш 

як на половину складається з магістрів, відмінників на-

вчання, людей, які завдяки системі підготовки наукового 

резерву склали повністю або частково кандидатські іспи-

ти. Майже кожен третій аспірант нового набору має пу-

блікації й винаходи. Приблизно 80 % випускників денної 

форми аспірантури залишаються працювати в університе-

ті як викладачі та наукові працівники. Незважаючи на від-

сутність коштів на матеріальне забезпечення проведення 

досліджень, переважна більшість пошукачів успішно за-

вершує аспірантуру і докторантуру.

У 2010 р. співробітниками університету у спеціалізо-

ваних вчених радах ДонНТУ й інших наукових установах 

було захищено 32 дисертації: 4 докторські та 28 канди-

датські. Лідерами серед факультетів за кількістю захистів 

стали: факультет обчислювальної техніки та інформатики, 

факультет геотехнологій та управління виробництвом, фа-

культет економіки та менеджменту.

В університеті продовжує успішно функціонувати 

сформована ще у 80-ті роки система науково-дослідної 

роботи студентів. З кожним роком усе більше студентів за-

лучається до наукової діяльності. Студенти займаються у 

різноманітних наукових гуртках, групах поглибленого ви-

вчення спеціальних предметів, беруть участь у проведенні 

конкурсів, змагань, конференцій, олімпіад, семінарів та 

виставок, залучаються до виконання НДР. Так, протягом 

2001–2010 рр. майже 4,5 тис. студентів приймали участь 

у наукових олімпіадах. Було надруковано майже 11 тис. 

статей, наукових доповідей за участі студентів. Активна 

та плідна студентська праця була відзначена 348 преміями 

та підвищеними стипендіями, а 31 студент отримував сти-

пендію Президента України.

День науки на кафедрі «Технічна теплофізика»
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Незважаючи на труднощі, річні показники творчої ро-

боти студентів практично залишаються стабільними. На 

Всеукраїнський конкурс університет щороку посилає 210–

220 наукових робіт. У 2008–2010 рр. за результатами Всеу-

країнських конкурсів, як правило, нагороджуються різни-

ми дипломами 50–60 робіт, на Всеукраїнських олімпіадах 

15–20 студентів стають переможцями і нагороджуються 

дипломами. Студенти самостійно або у співавторстві з ви-

кладачами публікують 370–380 робіт, отримують 150–200 

посвідчень на раціоналізаторські пропозиції тощо.

Студенти ДонНТУ успішно відстоюють честь універ-

ситету на міжнародних молодіжних наукових форумах. 

Студенти факультету енергомеханіки та автоматизації 

щорічно приймають участь у традиційних міжнародних 

конкурсах-олімпіадах. Вони не тільки доповідають ре-

зультати наукових досліджень технологічних процесів із 

застосуванням вищої математики, але й успішно вирішу-

ють запропоновані їм завдання. Так, у 2007 р. студентки 

Л. Здоровець і М. Застенкіна представляли Україну в між-

народній олімпіаді «Інтелектуальний марафон — 2007» 

(Кріт, Греція). Ці ж студентки брали участь і в Х Міжна-

родному конкурсі студентських наукових робіт у м. Сочі 

(Росія) й здобули дипломи переможців.

Кафедрою «Гірнича електротехніка і автоматика ім. 

Р. М. Лейбова» щорічно проводиться міжнародна конфе-

ренція аспірантів і студентів «Автоматизація технологіч-

них об’єктів і процесів. Пошук молодих». У 2007 р. була 

Команда студентів ДонНТУ посіла перше місце в кон-

курсі «Професіонали майбутнього», що проводиться Мі-

ністерством транспорту і зв’язку України і оператором мо-

більного зв’язку UМС, розробивши проект «Підвищення 

якості обслуговування абонентів мобільного зв’язку на 

автомагістралях державного значення». 

Наприкінці травня 2007 р. у Києві було проведено між-

народний економічний форум студентів та професіоналів 

«Виклики перехідної економіки: досвід України та Поль-

щі», який організували міжнародна студентська органі-

зація «East-West Business» разом із Києво-Могилянською 

академією. З понад 100 доповідей, надісланих з України 

та Польщі, було відібрано для публікації 30 найкращих, у 

тому числі 18 з України, з яких 14 були виконані студен-

тами ДонНТУ. У 2007 р. ДонНТУ уперше став учасником 

стипендіальної програми Фонду В. Пінчука «Завтра. UА». 

Завдяки цій програмі студенти, взявши участь у конкурсі, 

отримують можливість виграти головний приз — підвище-

ну стипендію. Від університету у конкурсі брали участь 30 

претендентів, з яких 10 стали переможцями.

Переможці міжнародних конкурсів студентських 
наукових робіт з керівником, проф. кафедри вищої 
математики, віце-президентом Євроталанту ЮНЕСКО 

в Україні О. І. Казаковою. 2010 р.

Підведення результатів конкурсу 
«Професіонали майбутнього»

проведена вже сьома конференція, де на пленарному за-

сіданні і на 4-х секціях були заслухані майже 100 допові-

дей студентів і аспірантів ДонНТУ, а також Приазовського 

технічного університету, Таврійської агротехнічної акаде-

мії, Національного гірничого університету, Національного 

університету водного господарства і природокористуван-

ня (м. Рівне), НДПКІ «Іскра» (м. Луганськ), Магнітогор-

ського технічного університету, Новочеркаської меліо-

ративної академії, Південноросійського й Ухтинського 

технічних університетів.

В останні десятиріччя значно розширилися міжнародні 

зв’язки університету. Маючи багаторічний досвід плідно-

го співробітництва з навчальними закладами зарубіжних 

країн, ДонНТУ постійно шукає нові форми, які дозволя-

ють інтегруватися в міжнародну систему університетської 

інженерної освіти.

З цією метою у 1995 р. в університеті було створено 

новий структурний підрозділ — Інститут міжнародного 

співробітництва, який очолив проректор із міжнародних 

зв’язків проф. І. П. Навка. До складу інституту ввійшли: 

англійський технічний факультет; німецький технічний 

факультет; французький технічний факультет; відділ зо-

внішніх зв’язків та зовнішньоекономічної діяльності; 

деканат із навчання іноземних студентів; кафедри ан-

глійської мови, німецької мови, французької мови, укра-

їнської та російської мов, культурології. Програмною ме-

тою інституту є інтеграція ДонНТУ в міжнародну систему 



127

УНІВЕРСИТЕТ СЬОГОДНІ: 

ІНТЕГРАЦІЯ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР8

університетської технічної освіти, що реалізується за на-

прямами: встановлення ділових контактів із провідними 

університетами та університетськими центрами за кордо-

ном; проведення разом із ними наукових досліджень у га-

лузі науки, техніки, освіти; проведення та участь у міжна-

родних конференціях, симпозіумах, семінарах, конгресах, 

виставках; навчання студентів із повним або частковим 

викладанням дисциплін іноземними мовами за навчаль-

ними планами та програмами, які максимально відповіда-

ють вимогам університетів зарубіжних країн; поглиблене 

вивчення іноземних мов та включене навчання студентів в 

університетах європейських країн; підготовка фахівців для 

зарубіжних країн.

Однією з важливих форм встановлення ділових кон-

тактів ДонНТУ з провідними науковими центрами світу 

є проведення міжнародних наукових конференцій з різ-

них напрямів науки і техніки. Цей напрямок співпраці 

особливо активно став розвиватися на початку 90-х років 

ХХ ст. Із 1994 р. університет щорічно організовує і прово-

дить міжнародні науково-технічні конференції у Севасто-

полі. У роботі конференцій беруть активну 

участь провідні вчені та фахівці з України, 

Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, Румунії, 

Польщі, Чехії, Німеччини, Франції, США 

та Великобританії. До організації цієї кон-

ференції підключилися провідні універси-

тети і підприємства різних країн. Особливо 

великий інтерес до роботи конференції про-

явили промислові підприємства Донецько-

го, Луганського, Харківського, Київського 

та інших регіонів України. Для учасників 

видаються збірники праць конференції, які 

включають 300–400 доповідей.

Досить цікаву роботу із зміцнення між-

народних зв’язків проводить кафедра фізи-

ки, яку очолює проф. В. О. Гольцов, вчений 

із світовим ім’ям у галузі фізики металу та 

матеріалознавства, керівник наукової школи взаємодії 

водню з благородними та рідкісними металами. У 1993–

«День Європи» в ДонНТУ. 2009 р.

Урочисте вручення дипломів магістрів іноземним студентам. 2010 р.

В. О. Гольцов на міжнародному форумі «Водневі 
технології для виробництва енергії». 2006 р.

1997 рр. школа проф. В. О. Гольцова 

встановила міцні наукові стосунки з ана-

логічними школами та колективами у 

США, Великобританії, Франції, Японії, 

Китаю, Польщі.

У 1995 р. на базі ДонДТУ Міжнарод-

ний науковий комітет провів першу між-

народну конференцію «Воднева обробка 

матеріалів», у якій взяли участь, крім 

представників СНД, зарубіжні фахівці з 

восьми країн світу (США, Великобри-

танії, Франції, Японії, Кореї, Китаю, Іс-

панії, Польщі). Роботи цієї конференції 

були надруковані у спеціальному випус-

ку міжнародного журналу «International 

Journal of Hydrogen Energ». У вересні 
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Проректор з наук. роботи проф. Є. О. Башков 
і декан ФТФ Г. С. Клягін у Національному 

політехнічному університеті Лотарингії (Франція)

Навчальна аудиторія факультету екології 
та хімічної технології, відкрита за допомогою фірми 

«Хальдерберг-цемент» (Німеччина)

Дні німецької науки. Науково-практичний семінар 
«Освіта. Наука. Бізнес». 2010 р.

1997 р. у ДонДТУ була проведена ІІ Міжнародна конфе-

ренція «Благородні та рідкісні метали», у якій взяли участь 

220 фахівців, у тому числі 11 фахівців із п’яти країн дале-

кого зарубіжжя.

Вчені університету у 90-ті роки, поряд з проведен-

ням конференцій у Донецьку, брали активну участь у 

роботі наукових форумів в інших країнах світу. Зокрема, 

доц. кафедри вищої математики Д. Н. Кравчук у липні 

1996 р. брав участь у роботі II Всесвітнього конгресу Не-

лінійних Аналітиків (Греція), на якому було 1500 деле-

гатів із США, України, Росії, Японії. Китаю, Франції, 

Німеччини та інших країн. Зав. кафедри ЕОМ, проф. 

В. А. Святний у вересні 1996 р. брав участь у роботі 

Х Між народного симпозіуму з моделювання (м. Дрез-

ден, Німеччина), на якому були представлені дві допо-

віді від ДонДТУ. Делегація ДонДТУ у складі проректора 

з наук. роботи проф. М. П. Зборщика і М. І. Макарова, 

доц. В. Ф. Костіна у жовтні 1996 року брала участь у ро-

боті Міжнародної конференції «Автоматика та інформа-

тика» (м. Софія, Болгарія). У жовтні 1996 р. університет 

вступив до Європейської Асоціації міжнародної освіти, 

делегати від ДонДТУ у грудні 1996 р. взяли участь у чер-

говій конференції цієї асоціації у Будапешті.

У 90-ті роки закордонними партнерами, співробіт-

ництво з якими здійснювалося на регулярній основі, 

були провідні університети Німеччини, США, Англії 

та інших країн. Плідним було співробітництво з ВНЗ 

Німеччини: Штутгартським університетом, провідним 

у ФРН у галузі комп’ютерних технологій (інститут па-

ралельних та розподілених надшвидкодіючих обчислю-

вальних систем — IPVP, інститут системної динаміки та 

управління — ISR, інститут автоматизації та програм-

ного інжинірингу — IAS); Лейпцизьким університетом 

(інститут інформатики —IFI); Ерлангенським універ-

ситетом (інститут моделювання та управління —IRTS); 

Магдебузським університетом (інститут моделювання 

та графіки —ISG).

Наукове співробітництво з партнерами здійснювало-

ся за безвалютними договорами. Тематика досліджень та 

розробок: масивно паралельні модельовані середовища; 

моделювання об’єктів та систем автоматизованих хіміч-

них технологій; якісне моделювання та автоматизоване 

проектування систем управління; проблеми паралельного 

програмування; модельне забезпечення розробки автома-

тизованих систем. За цією тематикою було підготовлено 

3 пропозиції на спільні проекти, які заявлені на фінансу-

вання в європейські філії. В останні роки поглиблюється 

співробітництво університету з промисловими фірмами 

Німеччини.

У середині 90-х років реалізовувалася українсько-

американська програма «Інституційні партнерства», 

що фінансувалася через Філадельфійський науковий 

центр Американською агенцією із міжнародного роз-

витку USAID. Згідно з робочою програмою цього про-

екту представники ДонДТУ брали участь у широких 

наукових, методичних та комерційних контактах із про-
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Важливою складовою інтегрування університету у між-

народну систему освіти є навчання студентів на факульте-

тах з іноземною мовою викладання. Сьогодні на цих фа-

культетах навчається 250 студентів.

На англійському технічному факультеті підготовка сту-

дентів розпочата з 1995 р. Вони навчаються за спеціаль-

ністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі». 

Навчальні плани і склад курсів дисциплін визначені таким 

чином, щоб дати можливість включеного навчання в ан-

глійських вищих навчальних закладах з аналогічної спеці-

альності. Навчання здійснюється виключно англійською 

мовою.

Французький технічній факультет провів перший на-

бір студентів у 1993 р. Навчальні плани цього факультету 

передбачають вивчення французької мови за інтенсив-

ною методикою із використанням французьких навчаль-

них посібників. Ця методика дає можливість підготовки 

студентів для слухання лекцій з технічних дисциплін 

французькою мовою, починаючи з 3-го семестру. Впер-

ше для студентів 2-го і старших курсів у навчальні плани 

до розділу дисциплін на вибір була введена французька 

мова з одночасним проведенням занять із технічного пе-

рекладу. Заняття з технічного перекладу проводять ви-

кладачі профільних кафедр.

В університеті організовано екзаменаційний Центр із 

сертифікації знань французької ділової та професійної 

мови за міжнародними критеріями та відповідно до ви-

мог ділового французького та франкомовного світу. Під 

егідою та від імені Паризької торговельно-промислової 

палати ДонДТУ одержав право приймати іспити та ви-

давати ряд дипломів та сертифікатів з французької мови 

міжнародного зразка.

фесорами таких великих американських вищих навчаль-

них закладів Філадельфійського регіону, як LA SALLE, 

TEMPLE, DREXEL, із представниками фірми DUPONT, 

бізнес-консалтингових компаній Wharton Small Business 

Development Center, Science Center International Ltd. У рам-

ках програми восени 1995 р. на базі ДонДТУ американські 

професори Келлі, Талага прочитали курси з основ мало-

го бізнесу, маркетингових досліджень. Професори Вільям 

Теш і Кенет Геллер прочитали лекції з нових технологій, 

патентування нових технологій і технічних рішень на аме-

риканському ринку, а також передачі технологій, розро-

блених у ВНЗ, у промисловість, малий та середній бізнес.

Між ДонДТУ та Філадельфійським науковим центром 

було укладено договір про співробітництво, що передба-

чає широкі наукові та комерційні контакти. Одним із ре-

зультатів спільної роботи з американськими партнерами є 

заснування Центру з підтримки малого та середнього біз-

несу на базі університету, до складу якого увійшли інтерни 

ДонДТУ, які пройшли стажування у США, а також квалі-

фіковані економісти.

До нових напрямів, що реалізовувалися з Філадель-

фійським науковим центром, слід віднести ЕнергоМе-

неджмент. У жовтні 1996 р. на базі університету проведе-

но семінар із проблем комерціалізації наукових розробок, 

авторських свідоцтв та нових технічних рішень. Семінар 

був проведений американськими професорами універси-

тету Темпл Вільямом Тешемі та Джоном Вільямсом. У се-

мінарі взяли участь більше 30 викладачів, винахідників і 

студентів ДонДТУ, а також представники промисловості 

Донбасу та Львова.

Тісні зв’язки університет підтримував з провідними і 

навчальними центрами Англії. Спільно з університетом 

Портсмута ДонДТУ працював у рамках дворічної програ-

ми ТАСL (1995–1997), що фінансувала Британська Рада. 

У рамках програми здійснювалися обмін викладачами, 

впровадження в навчальний процес модульного принципу 

навчання технічних дисциплін, формувалася система еко-

логічної підготовки керівників підприємств Донецького 

регіону, готувалася й апробовувалася основа для включе-

ного навчання студентів університету в Англії.

На базі ДонДТУ у червні 1996 р. був проведений І Між-

народний семінар із проблем інженерної освіти, який про-

ходив під патронажем ЮНЕСКO. У семінарі взяли участь 

10 зарубіжних гостей, серед них учені Австралії, Велико-

британії, США, Словакії.

Почесний д-р ДонНТУ — ген. директор дочірнього 
підприємства «Сіменс-Україна» М. Еггер

Підписання Угоди між ДонНТУ та фірмою 
«Delcam plc» (Великобританія). 2010 р.
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Перший випуск 20 студентів провів у 1996 р. німецький 

технічний факультет. Частина його випускників проходи-

ли дипломування у Магдебурзькому і Брауншвейзькому 

університетах. За активного сприяння Магдебурзького 

університету та фірми «СІМЕНС» на факультеті була роз-

почата підготовка магістрів за спеціальністю «Електро-

механіка». Для координації роботи на НТФ створений 

науковий кураторіум, до якого ввійшли професори із Ні-

меччини, низка провідних вчених донецьких ВНЗ і пред-

ставників промислових підприємств.

Заслуговує на увагу досвід застосування на факультеті 

комп’ютерних засобів вивчення німецької мови. Спільно 

з Центром Мови університету ім. Отто фон Геріке (Німеч-

чина) ведеться науково-методична робота із створення 

за допомогою програмного пакета Аsymerix Multi Media 

Toolbook мультимедійних модулів з навчання німецької 

мови. Поряд із дипломом інженера випускники факульте-

ту одержують сертифікати технічних перекладачів за пев-

ним напрямом техніки.

У 1993 р. в університеті було відкрито голландське 

відділення з підготовки фахівців у галузі міжнародно-

го менеджменту (International Business Administration) 

спільно з Інститутом економіки та менеджменту 

(м. Утрехт, Нідерланди). Проектом передбачено викла-

дання предметів відповідно до міжнародної навчальної 

програми поряд із українською програмою англійською 

мовою. Відповідно до навчальних планів голландські 

викладачі читають лекції для українських студентів. 

Крім цього, до навчального процесу залучаються викла-

дачі із США та Великобританії. Студенти відділення ма-

ють змогу проходити включене навчання в зарубіжних 

університетах.

Тісні контакти ДонДТУ мав із Польщею, зокрема з Сі-

лезьким технічним університетом м. Глівіце. Представни-

ки університету взяли участь у роботі VIII Міжнародного 

симпозіуму «Геотехніка-98». Викладачі кафедри розробки 

родовищ корисних копалин проф. К. Ф. Сапіцький і доц. 

О. К. Мороз стали ініціаторами проведення симпозіуму 

в Україні на базі відділення геомеханіки НАН України. 

Ними також досягнута домовленість про наукове та на-

вчальне співробітництво кафедри з гірничо-геологічним 

факультетом польського університету, узго-

джені плани стосовно обміну науковими 

співробітниками та аспірантами.

Для вищої школи, як і для всієї країни, 

процес інтеграції у світову спільноту не є 

питанням моди чи престижу, а реальним 

шляхом до виживання і подальшого розви-

тку. Тому університет використовує різно-

манітні шляхи для розвитку і розширення 

міжнародної співпраці у галузі вищої осві-

ти. У 1994 р. ДонДТУ прийнято до Асоціа-

ції європейських університетів — CRE, що 

є визнанням його заслуг на міжнародній 

арені, а також прямим шляхом до визнання 

диплома випускника університету в Європі 

і світі.

Надзвичайно активно міжнародні 

зв’язки університету розвивалися в останні 

десять років. Тільки за період 2003–2007 рр. 

531 науковий співробітник ДонНТУ перебував у науково-

творчих і ділових зарубіжних відрядженнях. 80 науковців 

за цей же період пройшли стажування в зарубіжних уні-

верситетах. Було отримано 426 грантів. Сьогодні універси-

тет підтримує договірні відносини з більш ніж 70 зарубіж-

ними університетами і різними освітніми установами з 20 

країн Європи, Азії і Америки, Африки, країн ближнього 

зарубіжжя. ДонНТУ — член 22 міжнародних асоціацій та 

організацій.

У ДонНТУ розроблена та успішно втілюється комп-

лексна програма інтеграції в міжнародну систему освіти. 

Презентація програми фірми СІМЕНС

Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польщі в Україні  пан Я. Крюковський 

зі студентами ПТФ. 2006 р.
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З року в рік зростає кількість грантів, отриманих сту-

дентами, викладачами і науковими фахівцями універси-

тету: у 2006 р. — 92, 2007 р. — 95, 2008 р. — 102. У 2007 р. 

експерти Європейського Союзу схвалили дві заяви ДонН-

ТУ на грант Erasmus-Mundus за темою «Співробітни-

цтво університету з підприємствами». У рамках проекту 

«Партнерство університетів і бізнесу» створено Консор-

ціум з п’яти університетів — університет ім. П’єра Мен-

деса м. Гренобль (Франція), університет Савонія (Фін-

ляндія), університет ім. Отто фон Геріке м. Магдебург 

(Німеччина), Харківський національний політехнічний 

університет і ДонНТУ. Розроблені і почали діяти 3 пілот-

ні проекти для створення стійкої координаційної струк-

тури «Університет — підприємство». У 2008 р. 34 студенти 

навчалися у закордонних навчальних закладах, а 16 ви-

кладачів ДонНТУ проходили науково-педагогічне стажу-

вання в університетах зарубіжних країн.

Активізувалася робота факультетів з іноземною мо-

вою викладання. Наукові дослідження, які виконують-

ся німецьким технічним факультетом разом з колегами 

Магдебурзького університету, спрямовані в першу чергу 

75 угод про співробітництво, які університет має з між-

народними організаціями, ВНЗ та підприємствами, зо-

рієнтовані на підтримання престижу української вищої 

школи у сучасних умовах формування системи освіти у 

Європі. Новими партнерами ДонНТУ у 2008 р. стали Лі-

сабонський технічний університет, Інститут матеріало-

знавства (Португалія), Університет Савонія (м. Куопіо, 

Фінляндія), Владимирський державний університет і НДІ 

геохімії біосфери Південного федерального університету 

Росії (м. Новоросійськ). Продовжується активне співро-

бітництво з ВНЗ Німеччини, Польщі, Росії, Франції, Чехії 

та інших країн, зокрема в рамках міжнародних наукових 

програм і проектів ERASMUS-MUNDUS, DAAD, URAN, 

INTAS, TEMPUS.

на створення мультинаціональних наукових колективів 

і є важливим внеском у процес глобалізації освіти і на-

уки. Більше десяти випускників факультету зараз на-

вчаються в Магдебурзькому університеті, що є твердою 

основою для подальшого розвитку міжнародного спів-

робітництва. Сьогодні на НТФ навчається більше 300 

студентів, випускники якого одержують два дипломи: 

український і німецький. Кращі студенти факультету 

навчаються у дворічній магістратурі у ВНЗ Німеччини 

в рамках DAAD-проекту з отриманням німецького ди-

плома «Master of Science».

Переконливим доводом успішності і визнання фран-

цузького технічного факультету є те, що ДонНТУ — єди-

ний університет в Україні, прийнятий у франкофонну 

Асоціацію університетів і дослідних центрів світу. У листопа-

ді 2006 р. був підписаний Договір про співпрацю ДонНТУ з 

Зустріч з делегацією м. Кадіс (Іспанія). 
Презентація проекту ТЕМПУС

Посол ФРН в Україні 
д-р Ганс Юрген Гаймзет вручає засновнику НТФ, 

почесному консулу Німеччини, 
проф. В. І. Калашнікову орден «За заслуги»

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції 
в Україні пан Жан Фор вручає декану ФТФ Г. С. Клягіну 

державну нагороду Франції «Академічна пальмова 
гілка» за особистий внесок у розбудову українсько-

французьких відносин у галузі науки, культури, 
освіти. 2009 р.
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мережею інженерних вузів Франції щодо обміну студен-

тами і магістрами. Готуються умови для отримання в най-

ближчому майбутньому нашими випускниками двох дер-

жавних дипломів — України і Франції.

Вчені ДонНТУ мають позитивний досвід співробіт-

ництва з провідними французькими фірмами «Мікро-

електронікс» і «Шнейдер Електрик», представники якої 

відкрили Авторизований навчальний центр на електро-

технічному факультеті. У квітні 2008 р. відбулося відкрит-

тя лабораторії мехатроніки кафедри електромеханічних 

систем. Відома міжнародна фірма Фесто («Festo») надала 

дієву допомогу у забезпеченні цієї лабораторії сучасним 

обладнанням.

У 2008 р. вчені ДонНТУ побували на 43 представниць-

ких міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях. Вод-

ночас в університеті накопичено певний досвід у галузі 

організації та проведення міжнародних конференцій з різ-

них напрямів науки і техніки: у 2008 р. у ДонНТУ пройшли 

17 міжнародних конференцій, семінарів.

У 2008 р. гостями університету були дипломати, по-

сли і працівники посольств зарубіжних країн. ДонНТУ 

відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Фін-

ляндії в Україні Крістер Міккелсон, Надзвичайний і 

Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Укра-

їні Рон Келлер, Генеральний Консул Чехії в Донецьку 

Антонін Мургаш.

З року в рік ДонНТУ розширює та підвищує якість 

«віртуального представництва» університету у міжнарод-

ному інформаційному просторі, став співзасновником 

Віртуального університету країн Центральної і Східної 

Європи (CEEVU) — організації, яка працює під егідою 

ЮНЕСКО. З 2007 р. університет підключений до загаль-

ноєвропейської науково-освітньої мережі GREANT 2, до 

якої входять 34 європейські країни і мають доступ 3 млн. 

діячів науки, що представляють понад 3500 університетів і 

наукових організацій Європи.

Життя ДонНТУ не обмежується навчанням і науко-

вою роботою. Викладачі, співробітники і студенти ак-

тивно займаються спортом, організують цікаве дозвіл-

ля, займаються художньою творчістю. 90-ті роки ХХ ст. 

змусили переглянути звичні форми культурно-масової й 

культурно-просвітницької роботи. Складна політична, фі-

нансова ситуація в країні загальмували культурно-масову 

роботу. Незважаючи на це, студенти продовжували брати 

участь у СТЕМі, КВК, духовому оркестрі, ансамблі народ-

них інструментів, танцювальних колективах.

У 1994 р. народилася нова організаційна структу-

ра з проведення просвітницької роботи в університе-

ті — «Клуб Семи». Ініціаторами й творцями його були 

провідні професори — В. В. Пак, В. М. Клименко, 

І. Л. Нікольський, К. Ф. Сапицький, Г. Г. Левченко, 

В. Д. Атаманов, І. Ю. Мачикіна (звідси назва Клубу). 

Завданням цього клубу інтелектуальної еліти універси-

тету була просвітницька робота, пропаганда (особливо 

актуальна у неспокійні 90-ті роки) ідей гуманізму, ін-

телігентності. Дуже популярними в університеті стали 

інтелектуальні ігри, які проводив член «Клубу Семи» 

проф. Г. Г. Левченко, між факультетами, збірними ко-

мандами студентів і викладачів. Проводилися також 

зустрічі зі студентами, присвячені ювілейним датам — 

пам’яті Ф. Рабле, А. С. Пушкіна, Ґете, до 100-річчя про-

ведення всесвітніх Олімпійських ігор та ін.

Огляд нової експозиції в музеї

У середині 90-х музей історії ДонНТУ взяв на себе 

культосвітні завдання. У 1996 р. до 75-річчя університету 

у виставковому залі 9-го навчального корпусу було ство-

рено унікальне художнє полотно «Історія ДонНТУ» (ху-

дожник Е. Колмиков). Історію університету було пред-

ставлено на картині розміром 5х8 м. З виділенням музею 

приміщення виставкового залу тут стали проводитися 

виставки, поетичні вечори, зустрічі з цікавими людьми. 

Так, були проведені виставки художників Г. Кубрака, 

П. Любимова, майстрів художньої вишивки Л. Василен-

ко, Л. Даньшеної.

На початку 90-х при науково-технічній бібліотеці 

ДонНТУ був створений відділ українознавства, який очо-

лила Л. Ю. Добровольська. Напрями його діяльності були 

різноманітними: лекції, поетичні вечори, концерти, різд-

вяні вечори, шевченківські свята та ін. У 1995 р. при відді-

лі була створена студія художнього читання «Софійність», 

учасники якої неодноразово ставали лауреатами всеукра-

їнських конкурсів (студенти О. Бакланова, Б. Васильєва, 

К. Моргун, Е. Олійник, В. Шевченко).

Початок нового ХХІ століття для культосвітнього жит-

тя університету був пов’язаний у першу чергу з 80-річним 

ювілеєм університету, присвоєнням йому статусу наці-

онального: були видані збірники літературної творчості 

студентів, викладачів, співробітників; силами всіх творчих 

колективів був проведений великий концерт, в якому взяв 

участь колишній випускник університету, Народний ар-

тист України А. Солов’яненко.

У культосвітній роботі з’явилася нова форма робо-

ти — корпоративна культура. У музеї стали проводити-

ся виставки «Таланти ДонНТУ», в яких беруть участь 
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студенти, викладачі й співробітники університету. Їхні 

творчі роботи представлені різноманітними жанрами — 

живопис, графіка, вишивка, художнє фото. До ювілеїв 

видатних випускників, викладачів університету прово-

дяться урочисті заходи, видаються збірники спогадів. 

Подіями в культурному житті ДонНТУ є ювілеї факуль-

тетів, кафедр.

У 2007 р. в університеті був створений й динамічно 

працює лекторій «Нова думка», роботу якого на громад-

ських засадах організовує начальник відділу зовнішніх 

зв’язків С. Г. Джура. Кожну суботу у ВАЗі проводяться 

лекції культурологічної тематики, зустрічі із цікавими 

особистостями, спектаклі самодіяльних театрів міста. У 

2009 р. був відкритий Студентський центр культури. Для 

нього у 8-му навчальному корпусі виділена актова зала 

на 500 місць, репетиційні кімнати, що відкрило нові 

можливості для розкриття творчого потенціалу студент-

ської молоді.

Продовжує функціонувати «Клуб Семи» — своєрід-

ний клуб інтелектуалів за участі викладачів і співробітни-

ків. Іноді запрошуються і студенти. У планах роботи клу-

бу передбачені організація зустрічей із цікавими людьми, 

бесіди за інтересами («Вітальні»), масові збори колекти-

вів викладачів і співробітників. Було проведено понад 30 

бесід за інтересами: з історії гірничої справи в Донбасі, 

з історії вивчення донецького вугленосного басейну, із 

проблем екології в Донбасі, з історії християнства тощо. 

У 2007–2008 рр. проводилися тематичні зустрічі «Зна-

менні дати, події й видатні люди ДонНТУ». Основне 

завдання цих зустрічей — показати у нетрадиційній, не-

академічній формі історію факультетів, кафедр, відомих 

людей університету.

Продовжує функціонувати студентський клуб (його 

директором на протязі багатьох років залишається 

Є. В. Багза), де діють колективи художньої самодіяльнос-

ті і клуби за інтересами. Духовий оркестр університету 

був заснований ще у 1953 р. З того часу оркестр є нео-

дмінним учасником університетських заходів: святкових 

концертів, урочистих засідань. Став традицією святковий 

концерт, присвячений Дню Перемоги у Великій Вітчиз-

няній війні. Колектив бере участь у щорічних оглядах-

конкурсах духових оркестрів. У 1993 р. організований 

шоу-балет «Мон-Етуаль» («Моя зірка»), його засновник 

і художній керівник С. Доценко. У репертуарі колекти-

ву — сучасна естрадна хореографія, перевага віддається 

сюжетним танцям. Виступи шоу-балету є прикрасою уні-

верситетських і міських заходів. Він неодноразово висту-

пав у багатьох містах України і за кордоном — в Угорщи-

ні, Польщі тощо. Шоу-балет був відзначений дипломами 

і грамотами естрадного мистецтва: «Свій стиль» (1999, 

2001), «Славяница» (1998), «Молода хвиля» (2004).

Більше 15 років триває співробітництво університету 

з Народним ансамблем бального танцю «Пролісок» (кер. 

Л. Громико). У колективі займаються студенти і викладачі 

університету. Виступи ансамблю можна побачити на чис-

ленних заходах: «Посвячення у студенти», «Юморина», 

«Міс ДонНТУ». Його учасники є переможцями численних 

міських і обласних творчих конкурсів. Зараз «Пролісок» 

відомий не тільки на території нашої країни. Він лауреат 

і переможець Гран-прі Міжнародних фестивалів в Україні, 

Польщі та Словаччині.

У 2003 р. в університеті була організована студія естрад-

ної пісні під керівництвом Н. Батанової. До її складу увійшли 

студенти 1–5 курсів, випускники ДонНТУ, є дитяча підго-

товча група. За час навчання вони здобувають навички соль-

ного співу, сценічного руху, хорові навички. Учні студії бе-

руть участь у різних заходах університету, міських концертах, 

а також у міських, обласних і республіканських конкурсах.

З 2004 р. на базі студклубу діє студентський театр 

«ЮZ», названий на честь фундатора м. Донецька Джо-

на Юза, під керівництвом професійного режисера і ак-

тора театру «О!» Є. Барсукова. Театр має багато поста-

новок, виступів на різних фестивалях, звітний концерт, 

що включає уривки з різних творів світової драматургії 

(«Гроза» і «Безприданниця» Островського, «Лебедина 

пісня» Чехова, «Марення удвох» Беккета та ін.). У сезо-

ні 2005–2006 рр. Театр-студія «ЮZ» виграв грант у рам-

ках соціальної програми «Моментальний знімок нації» 

Колегіуму Теодора Хойса, Фонду Роберта Боша (Німеч-

чина) на проведення соціальної молодіжної акції, спря-

мованої на зменшення протиріч між Сходом і Заходом 

України. У рамках акції був поставлений спектакль за 

твором О. Олеся «Патріоти» і показаний студентам доне-

цьких і львівських вищих навчальних закладах.

На ФТФ вже декілька років існує французький театр. 

Він неодноразово брав участь у міжнародних фестивалях 

франкомовних театрів, які організовує посольство Фран-

ції у Києві. В останні роки в стінах університету з’явилися 

нові творчі колективи: театральна група німецького тех-

нічного факультету (кер. А. Коровай), театральна моло-

діжна група «П’яте колесо» (кер. режисер В. Лівшиць і 

педагог І. Сметаніна), студентський хор (кер. Л. Красова).

ДонНТУ завжди славився своїми КВКовскими тра-

диціями. В університеті щорічно проводяться ігри КВК 

Студентський культурний центр
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Важлива роль у виховній роботі студентів належить 

центру культури «Софійність», який був створений на 

основі однойменної студії художнього читання відді-

лу українознавства науково-технічної бібліотеки у бе-

резні 2006 р. Центр проводить заходи, спрямовані на 

естетичне виховання студентської молоді на основі 

традицій і звичаїв українського народу, його культурно-

історичної та наукової спадщини, кращих взірців укра-

їнської культури. Для реалізації поставленої мети центр 

використовує різні форми роботи: працює клуб поезії, 

літературна вітальня, студентська студія художнього 

слова під назвою «Софійність»; різнотемна культурно-

просвітницька інформація з питань українознавства 

На засіданнях шанувальників поетичного слова сту-

денти і викладачі на одній сцені читають поезії не тільки 

класиків, а й свої, авторські. Студенти, які відвідують 

студію «Софійність», систематично готують та показу-

ють вистави з питань українознавства. Цікавою була їх 

літературно-художня композиція «Такий я ніжний, та-

кий тривожний…» про життя і творчість В. Сосюри, ви-

става «Їх життя — частина історії ДонНТУ» про досяг-

нення випускників одного із найбільших політехнічних 

ВНЗ не тільки Донбасу, а й України. Студенти виступа-

ють не тільки в університеті, а й за його межами: у Тех-

нологічному інституті Південного федерального універ-

ситету м. Таганрога (Росія), ДНУ, Донецькому інституті 

економіки і торгівлі, Донецькій обласній бібліотеці для 

юнацтва, Донецькому міському будинку працівників 

культури та ін.

Щорічно проводиться низка заходів, присвячених 

пам’яті українського художника, письменника та мис-

лителя Т. Г. Шевченка. Зокрема, колектив студії пока-

зує виставу «Я так мало, небагато просив у Бога…» про 

життя і творчість генія пера та пензля, а також виста-

ву «Я кохав так ніжно їх…» про його сердечні почуття, 

музи, що надихали на створення геніальних поезій і 

полотен.

Уже стало традицією, що періодично Центр культури 

разом з кафедрою історії та права університету проводить 

у нетрадиційній формі заняття з історії України. Студенти 

за завданням викладача заздалегідь готуються до цієї по-

дії. Такі заняття мають високу результативність та надовго 

запам’ятовуються.

на Кубок ректора, переможці яких одержують путівки на 

ігри більш високого рівня, де захищають честь рідного 

навчального закладу. Фінал ігор на Кубок ректора, де ви-

значається команда-переможець, відбувається 1 квітня, на 

фестивалі «Юморина».

Ще у 1989 р. команда КВК ДПІ на чолі із харизма-

тичним капітаном С. Сивохо з’явилася на телеекранах 

і відразу ж завоювала симпатію і любов телеглядачів. У 

1993 р. відбулося об’єднання команд КВК ДПІ, Ураль-

ського політехнічного інституту, а також авторської 

групи УПІ в першу збірну — «Дрім Тім», яка більш ніж 

на половину складалася зі студентів і випускників ДПІ. 

Сьогодні в університеті утворено декілька КВКівських 

команд. Серед них «Не факт!» (фіналісти відкритої до-

нецької ліги сезонів 2006–2007 рр., учасники Чемпіонату 

Асоціації «КВК України»), «Яка різниця» (півфіналісти 

відкритої донецької ліги сезонів 2006–2007 рр., учасни-

ки Студентської ліги Асоціації «КВК України»), «Зовсім 

випадково» (півфіналісти донецької ліги сезону 2006 р., 

фіналісти донецької прем’єр-ліги КВК сезону 2007 р., 

учасники розіграшу Кубка Асоціації «КВК України»), а 

також «Жара», «Друга зміна» та ін. Факультетські і збірні 

команди не одноразово були фіналістами Всеукраїнсько-

го фестивалю «Перлина у моря» в Одесі.

виставляється на сайті ДонНТУ та на стенді Центру 

культури. Оскільки грамотність, логічність, емоційне 

забарвлення мови є обов’язковою умовою будь-якого 

ділового спілкування, публічного виступу фахівця, то в 

центрі культури для студентів функціонує факультатив з 

удосконалення знань з української мови.

Переможці КВК на Кубок ректора. 2010 р.

Студенти С. Березуцька, Т. Білик, Мухаммад Абдуль 
Кадир (Бангладеш) та Хан Аднан (Пакистан) ведуть 

програму вистави «О мово рідна, слово рідне»
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На високому рівні в університеті проводиться 

спортивно-масова робота. Велика заслуга у цьому ка-

федри фізичного виховання, яку довгі роки очолював 

доц. В. Д. Атаманов. Сьогодні на кафедрі працюють 

більш ніж 70 викладачів. Видано понад 100 навчальних 

і методичних посібників з удосконалення навчально-

тренувального процесу, організації і проведення спор-

тивних змагань. Студенти ДонНТУ займаються у відді-

леннях спортивної майстерності з 32 видів спорту: легка 

атлетика, плавання, баскетбол, волейбол, бадмінтон, 

акробатика, фехтування, стрільба з лука, дзюдо та ін. 

Співробітниками кафедри створено дві команди ви-

щої ліги (американський футбол і гандбол). Щорічно 

в ДонНТУ проводяться міжнародні змагання з дзюдо, 

міні-футболу, шахів.

За період 2000–2010 рр. найбільших успіхів домоглися 

спортсмени в наступних видах спорту:

— легка атлетика: А. Єфремова — чемпіонка України, 

чемпіонка Всесвітньої Універсіади; К. Васюков — чемпіон 

України, чемпіон Універсіади України; А. Бубка — призер 

Універсіади України; С. Пулів — чемпіон і призер чемпіо-

нату України і Української Універсіади;

— пауерліфтинг: А. Борисов — чемпіон світу і Європи 

серед студентів, бронзовий призер чемпіонату світу і Єв-

ропи; А. Шолоха — чемпіон Європи, призер чемпіонату 

світу; А Башпатов — чемпіон світу серед студентів, сріб-

ний призер чемпіонату світу; С. Романчук — бронзовий 

призер чемпіонату Європи;

— кікбоксінг: Ю. Романко — п’ятикратний чемпіон 

світу; А. Курапов — чемпіон світу;

— дзюдо: М. Коротун — володар кубку світу та Супер-

кубку;

— гандбол: команда неодноразово перемагала в Уні-

версіаді України, виступала в суперлізі чемпіонату Укра-

їни;

— фехтування, дзюдо, шахи, американський футбол: 

команди неодноразово вигравали чемпіонат і кубок Укра-

їни, першість СНД.

Студенти успішно виступають у міських і обласних 

змаганнях з міні-футболу. Багато років студенти, що за-

ймаються водним туризмом, стають чемпіонами області. 

Тільки в ДонНТУ студенти можуть займатися стрільбою 

з лука. Щорічно готуються майстри і кандидати в май-

стри спорту. Активно працює секція альпінізму, студен-

ти є призерами і переможцями обласних і українських 

змагань. Два рази на рік проводяться Студентські спар-

такіади з футболу, баскетболу, волейболу, пауерліфтингу, 

боксу, плавання. Також успішно виступають команди 

університету з бадмінтону, тенісу, настільного тенісу, ку-

льової стрільби, аеробіки та ін. Щороку навесні близько 

50 політехніків вирушають на декілька днів у Святогірськ 

на туристичний зліт, де змагаються із командами інших 

навчальних закладів.

Для оздоровлення студентів було створено профілакто-

рій на 100 місць, де працюють кабінети: маніпуляційний, 

фізіотерапевтичний, стоматологічний, масажу та ЛФК, а 

також інгаляторій та 3 лікувальні ванни. Усі студенти та 

співробітники університету обслуговуються студентською 

поліклінікою і лікарнею, які добре обладнані сучасним 

медичним устаткуванням. Завдяки цьому студенти та спів-

робітники отримують безкоштовну медичну допомогу на-

віть у платних кабінетах. Університет став співзасновни-

ком спелео-санаторію у м. Соледарі.

На березі Азовського моря (с. Ялта) і Сіверського Дін-

ця (с. Дронівка) університет має два пансіонати для сту-

дентів і викладачів відповідно на 300 і 200 місць. Діти спів-

робітників мають можливість відпочивати у Святогірську 

в таборі «Срібний горн» на 150 місць і в зимовому таборі 

відпочинку (м. Донецьк) на 100 місць. На підставі взаємо-

Студенти Х. Бабухіна, І. Луговська, С. Березуцька 
та Я. Купцова в літературно-музичній композиції 

«Ти до Землі всім серцем прихились…»

Кубок ДонНТУ з міні-футболу

Спортсмени університету беруть участь у районних, 

міських, обласних, українських і міжнародних змаган-

нях, а також у чемпіонатах і кубках Європи, світу. У 

2008 р. аспірант механічного факультету М. Коротун 

(дзюдо) і студентка факультету менеджменту А. Єфре-

мова (біг на 400 м) брали участь у ХХІХ Олімпійських 

іграх у Пекіні.
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обміну путівками 150–200 студентів щороку відпочивають 

під час зимових канікул на базах відпочинку ВНЗ Москви, 

Санкт-Петербурга, Києва, Іркутська, Вінниці.

Теоретична та практична підготовка майбутніх фа-

хівців, їх участь у науковій роботі можлива лише за умов 

соціального захисту студентства, створення необхідних 

умов для їх проживання, повноцінного оздоровлення та 

лікування, залучення студентства до мистецтва, творчос-

Учасники студентського форуму в Юр’ївці

більярду, волейболу в обладнаних спортзалах та профілак-

тичними процедурами на оздоровчій базі.

До 2004 р. у с. Стара Ялта, що на Азовському морі, 

працював університетський оздоровчо-спортивний табір 

«Буревісник». Близько 300 студентів за сезон встигало від-

почити на його теренах. 12-денні заїзди були дуже насиче-

ні: студенти не тільки купалися та засмагали, веселилися 

на традиційному Дні Нептуна чи вечірніх дискотеках, а 

й брали участь у конкурсах художньої самодіяльності на 

кращий загін, спортивних змаганнях з футболу, волейболу, 

шахів, настільного тенісу.

Починаючи з 2005 р., Донецька міська рада спільно 

із профспілковим комітетом організовує літній безко-

штовний відпочинок для студентів пільгових категорій у 

с. Щурове (оздоровчо-спортивний табір «Сонячний»), на 

Південному узбережжі Криму в Алупці (оздоровчий табір 

«Март») або в Алуштинському районі (пансіонат «Ай-

Лія»). Кожного літа 200 студентів насолоджуються відпо-

чинком біля річки у с. Щурове або теплим Чорним морем.

Студентство університету підтримує дружні зв’язки 

із студентськими профкомами НТУ «Київський політех-

нічний інститут» і національного університету «Львівська 

Зимові канікули студентів у Святогірську

ті, спорту. Важливу роль у цьому відіграє профспілкова 

організація, студентське самоврядування, які виступають 

активними захисниками молоді. Для цього у них є пра-

ва, досвід і могутня сила солідарності. Саме вони мають 

широкі повноваження, зокрема щодо контролю за до-

держанням адміністрацією умов навчання, проживання 

та побуту студентів. До складу профспілкової організації 

входить понад 10000 студентів та аспірантів. Первинна 

профспілкова організація студентів та аспірантів струк-

турно складається з 13 первинних факультетських проф-

спілкових організацій.

Добре вчитися, освоювати великі масиви знань, за-

йматися спортом та творчістю, змістовно проводити свій 

відпочинок може тільки здорова людина, і профспілко-

вий комітет разом з адміністрацією надає такі можливос-

ті. Весь навчальний рік працює студентський санаторій-

профілакторій «Політехнік», що розташований на базі 

гуртожитку № 4, де 50 студентів упродовж місяця можуть 

оздоровитися, пройшовши курс відповідного профілак-

тичного лікування та дієтичного харчування. 500 студентів 

щороку користуються можливістю лікуватися у санаторії-

профілакторії.

Упродовж восьми років склалася добра традиція ор-

ганізовувати відпочинок після сесії для студентів уні-

верситету взимку у м. Святогірськ, де табір санаторного 

типу «Червона гвоздика» гостинно приймає близько 100 

студентів на канікулах. 5–7 днів, що студенти проводять 

у таборі, заповнені прогулянками зимовим лісом, відвіду-

ванням Святогірської Лаври, спортивними змаганнями з 
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УНІВЕРСИТЕТ СЬОГОДНІ: 

ІНТЕГРАЦІЯ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР8

Зимові канікули у Львові

політехніка». Впродовж багатьох років організуються по-

їздки студентських груп на зимових канікулах і весняних 

святах у ці міста. Такі подорожі користуються великою 

популярністю серед студентської молоді. Донецькі полі-

техніки із задоволенням відвідують Київ і Львів, знайом-

ляться з їхньою історією та архітектурою, знаходять собі 

нових друзів.

Відпочинок у Алупці (на екскурсії). 2007 р.

«Від сесії до сесії живуть студенти весело» — цю кри-

лату фразу знають навіть ті люди, які ніколи не були сту-

дентами. І студентський клуб надає політехнікам безліч 

можливостей для розкриття їх творчих талантів: постійно 

проводить різноманітні заходи. У кінці серпня на всіх фа-

культетах проходить свято «Посвячення в першокурсни-

ки», де декани факультетів вручають студентам 1-го курсу 

символічний Ключ Знань і студентський квиток, розпо-

відають про особливості життя і навчання в університеті, 

знайомлять з традиціями альма-матер.

17 листопада — свято всього студентства, Міжнародний 

День студента, і до цього дня студенти-першокурсники 

готують традиційний фестиваль «Дебют першокурсника», 

Нагородження переможців 
«Дебюту першокурсників»

Традиційний щорічний фестиваль 
«Дебют першокурсників»

де талановита молодь з усіх факультетів змагається у співі, 

танцях та КВК-виставах. Цей концерт користується ве-

личезною популярністю серед викладачів, батьків та сту-

дентів усіх курсів, які приходять підтримати своїх колег-

первачків.

Шаленою популярністю користується конкурс кра-

си «Міс ДонНТУ», концерти до Дня студента, Нового 

року, 8 Березня, звітні концерти творчих колективів — 

це далеко не повний перелік університетських заходів, 

які проводяться студклубом разом із факультетськими 

активістами і членами культурно-масової комісії. Окрім 

цього, обдаровані студенти беруть участь у міських та 

обласних творчих фестивалях і конкурсах. За ініціати-

вою студентів були створені Дебатний клуб і команда 

«Що? Де? Коли?».
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Гордість ДонНТУ — учасники церемонії вручення 
дипломів кращим випускникам Донецької області. 

2007 р.Переможниці конкурсу краси «Міс ДонНТУ»

До Міжнародного дня студента представники сту-

дентського самоврядування разом з профкомом сту-

дентів організують зустріч викладачів з відмінниками, 

де в теплій неформальній атмосфері кращі студенти 

можуть поспілкуватися з ректором, проректорами, ві-

домими професорами університету, задаючи їм питан-

ня на різноманітніші теми, що стосуються навчального 

процесу, життя університету.





ІНСТИТУТ ГІРНИЦТВА 
ТА ГЕОЛОГІЇ

умовах реформування системи вищої 

освіти України одним із перших но-

вих навчально-наукових структурних 

підрозділів університету був гірни-

чий інститут, створений у 1994 р. на 

базі гірничого факультету. Директо-

ром інституту було обрано д-ра техн. 

наук, проф. кафедри «Охорона праці 

та аерологія» С. М. Александрова. Це 

досвідчений виробничник: раніше 

він працював гірничим майстром, на-

чальником дільниці, помічником гол. 

інженера і начальника шахти, гол. 

інженером і директором шахти. У 

1974 р. захистив кандидатську дисер-

тацію. З 1979 р. працював на посаді ст. 

наук. співробітника НДСа кафедри 

«Охорона праці та гірничорятувальна 

справа» ДПІ, асистентом, з 1980 р. — 

доцентом кафедри «Охорона праці 

та навколишнього середовища». У 

1986 р. його обрано деканом гірничо-

го факультету. З 1992 р. — проф. ка-

федри «Охорона праці та навколиш-

нього середовища», у 2004 р. захистив 

докторську дисертацію. Він нагоро-

джений орденом Леніна, бронзовою 

медаллю ВДНГ, лауреат Ленінської 

премії, Кавалер знаку «Шахтарська 

Слава» й «Шахтарська Доблесть» 

ІІІ ступеня. У 1994–2009 рр. — про-

ректор ДонНТУ.

У травні 2009 р. на базі гірничого 

інституту, факультету геотехнологій 

ВВ

Ю. Ф. БулгаковС. М. Александров

та управління виробництвом, гірничо-геологічного фа-

культету та кафедри «Збагачення корисних копалин» фа-

культету енергомеханіки та автоматизації був створений 

Інститут гірництва та геології (ІГГ), директором якого об-

рано проф., д-ра техн. наук, Заслуженого шахтаря Украї-

ни Ю. Ф. Булгакова. Він закінчив ДПІ у 1976 р. З 1978 р. 

працював у ВНДІГС (НВО «Респіратор»), де виконав ці-

лий ряд фундаментальних досліджень у галузі створення 

ефективних засобів і способів гасіння підземних пожеж. 

Ці роботи лягли в основу створення нового наукового на-

пряму — комбінованого гасіння підземних пожеж. За ре-

зультатами своїх досліджень Ю. Ф. Булгаков у 1987 р. за-

хистив кандидатську, а у 2000 р. — докторську дисертацію 

на тему: «Розробка способів і засобів гасіння складних 

підземних пожеж». Він автор 65 наукових праць, опублі-

кованих у вітчизняних і закордонних виданнях, отримав 

5 авторських посвідчень на винаходи.

До складу Інституту гірництва та геології входять ка-

федри: розробка родовищ корисних копалин; охорона 

1.
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праці та аерології; управління виробництвом; будів-

ництво шахт та підземних споруд; маркшейдерська 

справа; технологія та техніка геологорозвідувальних 

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гірничий факультет був створений на початку 1923–

1924 навчального року і займався підготовкою фахівців 

гірничого профілю з двох спеціальностей: гірничий інже-

нер з експлуатації родовищ корисних копалин та гірни-

чий інженер-механік. Згодом 

гірничих інженерів-механіків 

стали готувати на гірничо-

електромеханічному факуль-

теті. До середини 90-х років на 

факультеті велася підготовка 

тільки гірничих інженерів з 

розробки родовищ корисних 

копалин. У зв’язку з форму-

ванням ринкової економіки в 

Україні й необхідністю підго-

товки кваліфікованих кадрів 

для роботи в нових умовах 

господарювання з 1995 р. на 

факультеті почався прийом 

студентів на нову спеціальність — «Менеджмент у вироб-

ничій сфері». Надалі перелік спеціальностей, з яких готу-

валися фахівці на факультеті, постійно розширювався. У 

1999 р. гірничий факультет був перейменований у факуль-

тет геотехнологій і управління виробництвом.

Першим деканом гірничого факультету був В. І. Бєлов, 

який прийшов в інститут з органів гірничотехнічної ін-

спекції. Цю посаду він займав з 1921 по 1933 р.

Величезна заслуга у формуванні й становленні гірни-

чого факультету напередодні Великої Вітчизняної війни 

належить проф., д-ру техн. наук О. М. Найдишу. Він був 

деканом гірничого факультету (1933–1941 рр.), завідував 

кафедрою РРКК (1939–1941, 1958–1971 рр.). У 1939 р. за-

хистив кандидатську дисертацію й одночасно із завідуван-

ням кафедрою був деканом. Під час війни доц. О. М. Най-

диш працював у Кузнецькому вугільному басейні, де 

обіймав посаду заст. начальника технічного відділу комбі-

нату. У 1945 р. був призначений заст. директора ДНІ, що 

підпорядковувався наркомату вугільної промисловості. У 

1958 р. він повертається на кафедру РРКК, де починає за-

йматися теоретичними питаннями розкриття й підготов-

ки шахтних полів, які пізніше стали основою докторської 

дисертації (1960 р). У процесі підготовки дисертації була 

написана монографія, присвячена підсумкам відбудовних 

робіт на шахтах Донбасу, де були наведені численні роз-

рахунки окремих варіантів розкриття й підготовки шах-

тних полів, що значно допо-

магало відродженню шахт. 

У О. М. Найдиша була одна 

важлива риса — яку би по-

саду він не займав, ніколи 

не припиняв наукових по-

шуків, завжди писав підруч-

ники, навчальні посібники, 

монографії, статті, постійно 

вдосконалювався як вчений.

Наступником О. М. Най-

диша став Заслужений діяч 

науки і техніки України, д-р 

техн. наук, проф., член Ака-

демії гірничих наук України 

К. Ф. Сапицький. Свою долю з університетом він поєднав 

ще у 1945 р., коли став студентом гірничого факультету ДІІ, 

після закінчення якого був залишений для роботи в інсти-

туті. У 1954 р. захистив кандидатську, а у 1969 р. — доктор-

ську дисертацію. Усе 

своє свідоме життя він 

присвятив педагогічній 

і науковій діяльності, 

пройшовши шлях від 

асистента до зав. ка-

федри (1971–1999 рр.). 

Обирався деканом 

гірничого факультету, 

працював начальником 

навчальної частини 

інституту, деканом То-

резького ЗТФ. За роки 

педагогічної діяльнос-

ті він підготував понад 

400 гірничих інженерів, 

у яких був керівником 

дипломних проектів і робіт. Під його науковим керівни-

цтвом підготовлено 26 кандидатів і 3 доктори техн. наук. 

Наукові інтереси К. Ф. Сапицького — питання вдо-

сконалення технології й техніки видобутку вугілля, у тому 

числі створення технологічних схем безлюдної виїмки до-

сить тонких пластів. Він самостійно й у співавторстві опу-

блікував 210 науково-методичних праць — монографій, 

підручників, навчальних посібників, брошур, статей; мав 

25 авторських посвідчень на винаходи. Він був активним 

В. І. Бєлов

О. М. Найдиш

робіт; корисні копалини та екологічна геологія; геоін-

форматика і геодезія; геологія; збагачення корисних 

копалин; історія і право.

К. Ф. Сапицький
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пропагандистом гірничої справи, автором декількох ху-

дожніх творів: роману, повістей, п’єс на шахтарську те-

матику. Його науково-популярна книга «Сказання про 

сонячний камінь» двічі видавалася великим накладом. 

К. Ф. Сапицький нагороджений орденом і двома медаля-

ми, кавалер знака «Шахтарська слава» трьох ступенів.

У 1967–1971 рр. на посаді декана К. Ф. Сапицького змінив 

канд. техн. наук, проф. кафедри РРКК В. П. Прокоф’єв. Він 

у 1953 р. закінчив ДІІ за спеціальністю «Розробка пластових 

родовищ корисних копалин» і працював асистентом, доцен-

том, професором, дека-

ном гірничого факуль-

тету. Основні наукові 

праці В. П. Прокоф’єва 

присвячені техноло-

гії розробки пластових 

родовищ, розташуван-

ню, охороні й підтри-

манню гірничих ви-

робок глибоких шахт, 

розробці зближених 

пластів, економіко-

математичному моде-

люванню при проекту-

ванні шахт. Результати 

його досліджень опу-

бліковані у 56 наукових 

статях і навчальних посібниках для студентів гірничих спе-

ціальностей.

У 1986 р. деканом було обрано С. М. Александрова, 

який до 1994 р. керував гірничим факультетом, після чого 

очолив ІГГ.

Наступним деканом став Ю. В. Бондаренко. Він у 

1963 р. закінчив ДПІ за спеціальністю «Розробка плас-

тових родовищ корисних копалин» і почав трудову ді-

яльність гірничим майстром на ш. ім. М. Ізотова. Багато 

років його наукова робота була пов’язана з Центральним 

районом Донбасу та крутими пластами. Після навчання в 

аспірантурі ДПІ та успішного захисту кандидатської ди-

сертації кілька років працював ст. наук. співробітником 

на кафедрі РРКК ДПІ, в Горлівському відділенні ДНДВІ. 

З 1975 р. знову працює в ДПІ доцентом, а після захисту 

докторської дисертації — професором кафедри РРКК. У 

80-х роках був професором Аннабинського національно-

го університету (Алжир). Співробітники наукової школи 

проф. Ю. В. Бондаренка, які працюють над технологією 

виймання надто тонких вугільних пластів за допомогою 

спеціальних закладувальних скреперостругів без присут-

ності людей у очисному вибої, створили та впровадили 

на шахтах Донбасу ряд важливих технологічних розробок 

і механізмів, захищених більш ніж 40 авторськими свідо-

цтвами. Під його керівництвом відбулися суттєві зміни, 

що кардинально змінили вигляд факультету, який пере-

творився на один з провідних в університеті.

Перехід України до ринкової економіки неможливий 

без підготовки фахівців нового рівня, які мають навички 

ведення сучасного бізнесу, знають економіку й ринкові 

механізми конкурентної ді-

яльності підприємств, тон-

кощі міжнародних торгово-

економічних відносин. З 

метою підготовки фахівців 

саме такого європейсько-

го рівня Ю. В. Бондаренко 

у 1998 р. створив кафедру 

управління виробництвом. 

Було почато набір студен-

тів на нову спеціальність — 

«Менеджмент організацій», 

пізніше — «Менеджмент зо-

внішньоекономічної діяль-

ності». На базі спеціальності 

«Розробка родовищ корис-

них копалин» були відкриті спеціалізації «Геомеханічні 

процеси в гірничому виробництві», «Охорона праці в гір-

ництві».

Деканом факультету геотехнологій та управління ви-

робництвом у 2002–2009 рр. був проф., д-р техн. наук 

Ю. Ф. Булгаков. У цей період на базі спеціальності 

РРКК були відкриті спеціалізації «Відкриті гірничі ро-

боти», «Страхова експертиза охорони праці в вугільній 

промисловості», «Управління гірничими підприємства-

ми», «Комплексна розробка і раціональне використан-

ня надр».

З 2010г. факультет знов 

було перейменовано у «Гір-

ничий факультет» і деканом 

обрано д-ра техн. наук, про-

фесора Сергія Вікторовича 

Подкопаєва.

Сергій Вікторович Под-

копаєв – відомий фахівець у 

галузі гірничої справи. Осно-

вні наукові праці присвячені 

проблемам розробки крутих 

викидонебезпечних пластів. 

Кавалер знака «Шахтарська 

слава» трьох ступенів. Наго-

роджений медаллю ім. ака-

деміка П. Л. Капіци за наукове відкриття у гірництві.

Більше 80 % керівників шахт і вугільних об’єднань — 

випускники факультету. Тут підготовлено майже 20 тис. 

гірничих інженерів. Вони працюють не тільки на шахтах, 

але й у науково-дослідних і проектних організаціях, ви-

кладають у вищих й середніх спеціальних навчальних за-

кладах. Серед випускників — відомі вчені, великі підпри-

ємці, деякі з них займають відповідальні посади у Кабінеті 

Міністрів  України, адміністраціях міст, районів, областей.

В. П. Прокоф’єв

Ю. В. Бондаренко

С. В. Подкопаєв
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Факультет відомий своїми науковими школами, очо-

люваними провідними вченими-гірниками. Більше 85 % 

викладачів мають вчений ступінь, у т. ч. 12 % — доктори 

наук. Високий рівень кваліфікації співробітників факуль-

тету дозволяє проводити важливі наукові дослідження. 

Ряд наукових шкіл, очолюваних ученими факультету, ма-

ють міжнародне визнання.

Велику популярність має наукова школа д-ра техн. 

наук, члена-кор. гірничої академії України К. Ф. Сапиць-

кого, під керівництвом якого розроблені нові, що не ма-

ють аналогів у світовій практиці, нетрадиційні технології 

видобутку вугілля в особливо складних умовах.

Лідируючі позиції в області теорії й практики боротьби 

з раптовими викидами займає наукова школа д-ра техн. 

наук, лауреата Державної премії України В. І. Ніколіна. 

Роботи, проведені ученим колективом під його керівни-

цтвом, практично вирішили проблему газодинамічних 

явищ при видобутку вугілля й істотно розширили уявлен-

ня про фізичні процеси у масиві.

Під керівництвом д-ра техн. наук Ю. Ф. Булгакова ви-

конано цілий ряд фундаментальних досліджень в області 

створення ефективних засобів і способів гасіння підзем-

них пожеж. Проведений цикл експериментальних робіт у 

вибуховій штольні для вивчення особливостей поширен-

ня енергії вибухів по гірничим виробкам і розробці засобів 

їхньої локалізації. Ю. Ф. Булгаков є керівником напряму зі 

створення й розробки нових й удосконалювання існуючих 

засобів і способів гасіння складних пожеж і локалізації ви-

бухів метано-повітряних сумішей.

Відомі наукові школи: д-ра техн. наук, акад. Акаде-

мії інженерних наук України М. П. Зборщика, що віді-

грає авангардну роль у розробці технологій охорони 

гірничих виробок на великих глибинах; д-ра техн. наук 

М. М. Касьяна — створення технологічних схем вийман-

ня вугілля на великих глибинах, розробка високоефек-

тивних ресурсо зберігаючих засобів і способів охорони 

підготовчих виробок, розробка ефективних технологій 

видобутку солі; д-ра техн. наук М. Р. Шевцова — забез-

печення безпеки й ефективності буропідривних робіт; 

д-ра техн. наук В. В. Левіта — геомеханіка гірських порід 

і науково-технічні принципи спорудження вертикальних 

стволів; д-ра техн. наук О. І. Назимко — вдосконалення 

технології переробки і обезводнення шламів; д-ра іст. 

наук В. В. Липинського — вивчення історії цивільної та 

духовної освіти, аналізу концепцій, моделей і філософії 

освіти, виховання національної інтелектуальної еліти; 

д-ра іст. наук А. О. Саржана, що приділяє увагу вивченню 

регіональної історії України та соціально-економічному 

розвитку Донбасу.

Практичне застосування досліджень співробітників 

факультету має вирішальне значення для подальшого роз-

витку вуглевидобутку в Україні.

Кафедра «Розробка родовищ 
корисних копалин»

У перші роки після утворення гірничого технікуму 

факультетів і кафедр як структурних одиниць не існува-

ло. Першою в 1926 р. була створена кафедра «Розробка 

родовищ корисних копалин» (РРКК), яка вела всі спеці-

альні дисципліни навчального плану гірничого інженера-

експлуатаційника. Її завідувачем став декан гірничого 

факультету проф. В. І. Бєлов. У 1929 р. з неї виділилася ка-

Захист дипломних проектів гірничих інженерів ДонНТУ на базі ш. «Україна» ДП «Селідіввугілля»
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федра «Шахтне будівництво», а у 1939 і 1943 рр. — відпо-

відно кафедри «Руднична вентиляція і гірничорятувальна 

справа» і «Маркшейдерська справа».

Значна заслуга у формуванні кафедри після 1939 р. 

належить О. М. Найдишу — зав. кафедри з цього року, 

автору багатьох наукових статей, навчальних і методич-

них посібників. Під час 

ВВВ кафедра перебувала у 

м. Прокоп’євську (Кузбас). 

Там її очолив д-р техн. наук, 

проф. Г. І. Гойхман (1941–

1954), який перейшов до 

ВНЗ з галузевого дослідного 

інституту.

У повоєнні роки кафедра 

РРКК сформувалася у квалі-

фікований колектив викла-

дачів і наук. співробітників. 

У післявоєнні роки бага-

то зробив для становлення 

кафедри проф. С. М. Ліп-

кович — відомий вчений-

гірник і досвідчений педагог 

вищої школи, який був її за-

відувачем у 1954–1958 рр.

На протязі 50–60-х років 

були написані цілий ряд під-

ручників, навчальних посіб-

ників, монографій. У ці роки 

кафедра поповнювалася за 

рахунок випускників гірни-

чого факультету, що мали 

досвід роботи на шахтах. 

Значно активізувалася на-

укова робота викладачів ка-

федри: захистили докторські 

дисертації О. М. Найдиш, 

С. М. Ліпкович, Н. І. Жиз-

лов, К. Ф. Сапицький, М. П. Зборщик, С. М. Ільєнко.

У 1971 р. з кафедри РРКК виділилася нова кафе-

дра — «Гірнича геомеханіка». У 1998 р., у зв’язку з тим, 

що на факультеті з’явилися нові спеціальності за напря-

мом «Менеджмент», на базі кафедри РРКК була утво-

рена нова кафедра «Управління виробництвом». З 1971 

по 1999 рр. кафедрою завідував проф., д-р техн. наук 

К. Ф. Сапицький. 

З вересня 1999 р. кафедру РРКК очолює проф., д-р 

техн. наук М. М. Касьян. Він у 1971 р. закінчив гірничий 

факультет ДПІ за фахом «Технологія і комплексна меха-

нізація підземної розробки родовищ корисних копалин», 

у 1980 р. став канд. техн. наук, у 1986 р. — доцентом, у 

2002 р. — д-ром техн. наук. Його наукові праці присвячені 

гірничій геомеханіці, охороні та підтримці гірничих виро-

бок глибоких вугільних шахт. Він опублікував більше 150 

наукових праць, 5 навчаль-

них посібників, і не лише у 

вітчизняних виданнях, а й у 

Росії, Польщі, Чехії, Словач-

чині, Болгарії, Німеччини.

Враховуючи побажан-

ня виробничників, з 1999 р. 

кафедра приймає студентів 

на спеціалізацію «Відкриті 

гірничі роботи». У 2008 р. до 

складу кафедри РРКК був 

приєднаний колектив кафе-

дри «Гірнича геомеханіка». 

За роки існування кафедрою 

підготовлено понад 13 тис. гірничих інженерів. Деякі 

студенти факультету проходили повний курс навчання в 

Гірничо-металургійній академії у м. Кракові (Польща).

З моменту організації кафедри її співробітниками вида-

но більше 40 підручників і навчальних посібників. Багато 

підручників були оригінальними і унікальними. Так, під-

ручники за редакцією проф. Г. І. Гойхмана «Розбір систем 

розробки вугільних родовищ Донецького басейну» (1950) і 

«Задачник з підземної розробки вугільних родовищ» (1951) 

витримали п’ять видань, а підручники за редакцією проф. 

О. М. Найдиша «Розкриття і підготовка вугільних пластів» 

(1963) і проф. С. М. Ліпковича «Основи проектування ву-

гільних шахт» багато років були методологічною основою 

постановки і вирішення завдань гірничого виробництва у 

масштабах колишнього СРСР і України. Підручники, ви-

дані останніми роками за редакцією проф. Д. В. Дорохова 

«Технологія підземної розробки родовищ корисних копа-

лин» (1997) і проф. І. Ф. Ярембаша «Виробничі процеси 

в очисних вибоях вугільних шахт» (1999), відрізняються 

тим, що виклад матеріалу має аналітичний, а не описовий 

характер і дозволяє вирішувати гірничі завдання відпо-

відно до нормативних документів, прийнятих у вугільній 

промисловості.

За минулі роки колективом кафедри виконаний ве-

ликий обсяг наукових досліджень з господарської і бю-

джетної тематики, що дозволив розробити для вугільної 

промисловості ряд прогресивних способів і технологій ве-

дення очисних і підготовчих робіт. Проф. С. М. Ліпкович 

вперше у вітчизняній практиці запропонував новий спосіб 

підготовки шахтних полів — погоризонтний, який широко 

застосовується на шахтах Донбасу. Проф. Н. І. Жизловим 

і Д. В. Дороховим запропонована і випробувана на прак-

тиці система розробки крутих викидонебезпечних пластів 

діагональними вибоями, яка значно знижує ймовірність 

виникнення раптових викидів в очисних вибоях. Під ке-

рівництвом проф. К. Ф. Сапицького розроблені і випробу-

вані в шахтних умовах нові технологічні схеми безлюдного 

виймання вугілля з використанням скреперостругів. За 

наслідками наукових досліджень на кафедрі підготовле-

но і захищено 21 докторську і більше 200 кандидатських 

Г. І. Гойхман

С. М Ліпкович

М. М. Касьян
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дисертацій (зокрема 18 — фахівцями із зарубіжних країн: 

Польщі, Сирії, В’єтнаму, Беніну, Нігерії), опубліковано 

9 монографій, отримано близько 160 авторських свідоцтв 

на винаходи і патентів.

Кафедра проводить навчальний процес для 16 спеціаль-

ностей гірничого й інших профілів та випускає студентів 

зі спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин». 

Гірничий інженер, що закінчив ВНЗ із цієї спеціальності, 

є провідним керівником і організатором виробництва на 

гірничодобувних підприємствах. Програмами підготовки 

передбачається отримання студентами знань в обсязі, не-

обхідному для забезпечення технічного прогресу у вугіль-

ній промисловості на базі комплексної механізації і авто-

матизації виробничих процесів. У навчальному процесі 

широко використовуються різні технічні засоби навчання 

(навчальне телебачення, комп’ютерні класи), макети сис-

тем розробки вугільних пластів, моделі устаткування для 

виймання вугілля.

Основні напрямки наукової роботи кафедри: створен-

ня безлюдних і безвідходних технологій виймання занадто 

тонких пологих і крутих вугільних пластів; створення тех-

нологічних схем виймання вугілля на великих глибинах; 

розробка високоефективних ресурсозберігаючих засобів і 

способів охорони підготовчих виробок; ефективна техно-

логія видобутку солі; автоматизовані системи проектуван-

ня; розробка родовищ золота.

Наукова і педагогічна діяльність кафедри РРКК здій-

снюється у тісному взаємозв’язку із спорідненими кафе-

драми провідних ВНЗ України і країн СНД. Ділові зв’язки 

налагоджені з відомими НДІ — Інститутом проблем 

комплексного освоєння надр (ІПКЗН), ДонВГІ, Дон-

ГІПРОШахт, Інститутом гірничої справи ім. О. О. Ско-

чинського (Росія) та ін. Кафедра підтримує давні і міцні 

зв’язки з Сілезьким політехнічним інститутом (Польща), 

Остравським гірничо-металургійним інститутом (Чехія). 

Спільно із зарубіжними ВНЗ проводяться наукові дослі-

дження, публікуються монографії і статті. Результати на-

укової діяльності кафедри регулярно публікуються у про-

відних науково-технічних журналах країни, а також Росії, 

Польщі і Чехії. Викладачі кафедри брали активну участь 

у міжнародних наукових конференціях у Чехії, Польщі, 

Німеччині, КНДР, Австралії. Четверо викладачів кафедри 

підготували і захистили кандидатські дисертації, навча-

ючись в аспірантурі Польщі і Чехії. Ряд співробітників 

брали участь в підготовці фахівців-гірників у технічних 

університетах Алжиру.

Випускники кафедри працюють переважно на шах-

тах Донецького басейну, а також у проектних і науково-

дослідних інститутах. Підготовку фахівців для зарубіжних 

країн кафедра почала у 1952 р. У 1957 р. відбувся перший 

випуск гірничих інженерів з Польщі і Чехословаччини. 

Усього ж дипломи гірничих інженерів отримали за цей 

час 86 студентів з країн Європи, Азії, Африки і Латинської 

Америки. З 1975 р. на кафедрі підготовлено 10 канд. техн. 

наук для Польщі, В’єтнаму, Сирії, Беніну, Нігерії.

Кафедра «Охорона праці та аерологія»
Бере свій початок з кафедри «Руднична вентиляція, по-

жежі, гірничорятувальна справа й техніка безпеки», яка була 

створена у 1939 р. після поділу гірничої кафедри. Першим 

її керівником був Заслужений діяч науки й техніки, проф. 

В. І. Бєлов, який завідував до цього гірничою кафедрою.

У роки війни, перебуваючи в евакуації в Прокоп’євську, 

кафедра на чолі із проф. В. І. Чистовим продовжувала під-

готовку гірничих інженерів і дослідження провітрювання і 

теплового режиму шахт Кузбасу. Після повернення у Дон-

бас почалася робота з відбудови приміщень і лабораторій 

кафедри. Була споруджена за проектом ЦАДІ ім. Жуков-

ського унікальна і єдина серед ВНЗ України аеродина-

мічна труба, подарована інституту у 1947 р. керівниками 

паливної промисловості країни, випускниками інститу-

ту — А. М. Задемидько й О. Ф. Засядько.

У післявоєнні роки відбувався подальший розвиток 

кафедри: була створена лабораторія, організована підго-

товка гірничих інженерів за фахом «Підземна газифікація 

вугіль». Поряд з підготовкою гірничих інженерів колек-

тив кафедри проводив дослідження провітрювання, газо-

вого теплового і пилового режимів роботи шахт Донбасу, 

за результатами яких під керівництвом проф. В. І. Бєлова 

були захищені перші дисертації — кандидатські К. А. Ко-

репановим (1951) і Б. І. Медведєвим (1953), і докторська 

В. І. Чистовим (1953).

У 1949 р. кафедра розділилася на кафедру «Руднична 

вентиляція» (зав. каф. проф. В. І. Бєлов) і «Техніка безпе-

ки» (зав. каф. доц. Н. К. Цольвег). Пізніше, у 1955 р., вони 

об’єдналися в одну — «Руднична вентиляція й техніка 

безпеки» під керівництвом проф. В. І. Бєлова. За 30 років 

(1961–1991) сформувалися наукові напрямки кафедри: 

провітрювання й боротьба з метаном і вугільним пилом, 

прогноз і регулювання теплового режиму.

Міжкафедральний семінар з обговорення 
дисертаційної роботи аспіранта з В’єтнаму 

Данг Ву Ті
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У 1964 р. кафедра знову розділилася на дві кафедри: 

«Руднична вентиляція» на чолі з доц. Б. І. Медведєвим й 

«Техніка безпеки» (завідувач — проф. В. Я. Балтайтіс). На 

кафедрі «Руднична вентиляція» у 1960–1970 рр. захистили 

кандидатські дисертації В. К. Чуркіни (1966), О. А. Лопа-

тов, І. Ф. Морозов, І. Ф. Ярембаш (1967). Ці роки були ха-

рактерні бурхливим розвитком наукових досліджень у га-

лузі прогнозу й регулювання теплового режиму глибоких 

шахт, боротьби з раптовими викидами вугілля й газу від-

повідно до координаційних планів найважливіших НДР 

країни. За результатами цих досліджень було захищено 9 

кандидатських дисертацій.

У 80–90-і рр. удосконалювалося методичне забез-

печення навчальних дисциплін, поновлювалася лабо-

раторна база, розширювалася тематика лабораторних 

робіт. Були видані численні методичні вказівки з різ-

них дисциплін, навчальні посібники. Разом з кафедрою 

«Охорона праці» підготовлено й випущено на протязі 

1964–1992 рр. 28 республіканських науково-технічних 

збірників «Розробка родовищ корисних копалин». У ці 

роки під керівництвом проф. Б. І. Медведєва було за-

хищено 5 кандидатських дисертацій. За результатами 

конкурсів і наукових праць студентів отримано 13 рес-

публіканських і 3 всесоюзні дипломи.

З 1991 по 1997 рр. кафедрою завідував проф., д-р техн. 

наук О. М. Морєв, який раніше працював заст. директора 

МакНДІ. У 1994 р. кафедра на замовлення ГВГСС України 

організувала підготовку гірничих інженерів з додатковим 

навчанням із проблем гірничорятувальної справи. На про-

тязі 1997–2000 рр. було випущено 120 гірничих інженерів-

гірничорятувальників. У 1995 р. разом з кафедрою «Охоро-

на праці» почали підготовку гірничих інженерів за фахом 

«Охорона праці у гірництві».

У 1997 р. кафедри «Руднична вентиляція» й «Екологія» 

були об’єднані в одну — «Аерологія й екологія» під керів-

ництвом проф. Є. С. Матлака.

З метою підвищення якості підготовки фахівців 1 ве-

ресня 1964 р. була заснована кафедра «Охорона праці 

й гірничорятувальна справа». Очолив кафедру відомий 

фахівець-виробничник, керівник воєнізованих гірничо-

рятувальних частин Луганської області, проф., д-р техн. 

наук В. Я. Балтайтіс. Він був досвідченим викладачем і на-

уковцем, фахівцем в галузі пожежної профілактики й га-

сіння пожеж, опублікував понад 90 наукових праць, у тому 

числі монографії. Автор чотирьох впроваджених у вироб-

ництво винаходів. Підготував 3 докторів й 14 кандидатів 

техн. наук.

У 1978 р. кафедру очолив проф., д-р техн. наук В. І. Ні-

колін, який працював в МакНДІ зав. відділом боротьби 

з викидами вугілля, породи й газу. У 1979 р. при кафедрі 

була створена галузева лабораторія з боротьби з раптови-

ми викидами вугілля й газу Мінвуглепрому УРСР, а через 

рік кафедра була перейменована — «Охорона праці й на-

вколишнього середовища».

На кафедрі активно проводилася НДР, характерною 

була творча діяльність викладачів, у тому числі підготов-

ка спільно зі студентами статей, монографій, одержання 

авторських посвідчень на винаходи, публікація навчаль-

них посібників. Тільки у 70–80 рр. викладачами кафедри 

було опубліковано більше 150 статей, брошур, монографій, 

за результатами конкурсів студентських робіт отримано 

32 дипломи. Проф. В. І. Ніколін підготував 3 доктори й 

17 канд. техн. наук. Серед них багато відомих науковців, ор-

ганізаторів виробництва, викладачів, підприємців та ін.

У 1994 р. у зв’язку з реорганізацією кафедра стала на-

зиватися «Охорона праці». У 1996 р. В. І. Ніколін обраний 

членом-кор. Академії гірничих наук України. У 2000 р. 

вперше у регіоні відбувся випуск фахівців з охорони праці.

У лютому 2001 р. була створена об’єднана кафедра 

«Охорона праці та аерологія». Зав. кафедрою був при-

значений проф., д-р техн. наук Ю. Ф. Булгаков, відо-

мий фахівець в галузі боротьби з рудничними пожежами. 

Він опублікував понад 150 наукових праць, у тому чис-

лі монографію «Гасіння пожеж у вугільних шахтах», має 

5 авторських посвідчень на винахід, нагороджений знака-

ми «Шахтарська Слава» I–III ступеня й «Шахтарська До-

блесть» ІІ і III ступенів.

Останніми роками кафедра поповнилася досвідчени-

ми виробничниками, відомими науковцями. До її складу 

ввійшли лауреат Державної премії в галузі науки й техні-

ки, канд. хім. наук, доц. Г. Н. Опецьків, який працював 

директором ВНДІ реактивів і матеріалів для електронної 

техніки, і канд. техн. наук, доц. В. О. Трофімов — зав. лаб. 

гірничої інформатики НДІГС.

Кафедра «Управління виробництвом» 
ім. Ю. В. Бондаренка

Сьогодні у Донецькому промисловому регіоні існує 

великий попит на фахівців, які обізнані з основами ме-

неджменту, інноваційною діяльністю підприємства, су-

часними комп’ютерними технологіями і здатні правильно 

орієнтуватися в проблемах ринкової економіки. З метою 

підготовки саме таких фахівців й була створена в 1998 р. 

кафедра управління виробництвом.

Засновником і першим зав. кафедри з 1998 до 2002 р. 

був проф., д-р техн. наук Ю. В. Бондаренко, який зро-

бив великий внесок у її становлення і розвиток. Завдяки 

його зусиллям був сформований науково-педагогічний 

склад нової кафедри, підготовлена відповідна матеріальна 

база: створені лекційні телеаудиторії, комп’ютерні класи й 

центр вивчення іноземних мов. Після смерті Ю. В. Бонда-

ренка у 2008 р. кафедрі надано його ім’я.

Справу першого завідувача продовжують його учні і 

колеги. З 2002 р. кафедру очолював проф. І. І. Гомаль, а з 

жовтня 2005 р. — проф., д-р екон. наук О. В. Мартякова,  

фахівець в галузі економіко-соціальних проблем. Одно-

часно вона є керівником відділу Інституту економіки про-

мисловості НАН України.
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З 1998 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців із 

двох спеціальностей: «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» (МЕД) і «Менеджмент організацій» (МРКК) з 

одержанням другого диплома за фахом «Розробка родовищ 

корисних копалин». Крім того, у цей час на кафедрі викла-

даються економічні й фінансові курси для студентів спе-

ціальностей «Менеджмент природоохоронної діяльності», 

«Електромеханічне устаткування енергоємних виробництв» 

і «Шахтне й підземне будівництво». З 2006 р. була припине-

на підготовка фахівців за спеціальністю МРКК, замість чого 

почато набір студентів на спеціальність «Менеджмент орга-

нізації у базових галузях промисловості» (МОП).

Майбутні менеджери поглиблено вивчають англійську 

мову. Для студентів спеціальностей МЕД є обов’язковим 

вивчення двох іноземних мов. Для всіх бажаючих прово-

диться факультативне вивчення польської мови. У 2009 р. 

на кафедрі ведеться підготовка студентів за спеціальністю 

«Розробка родовищ корисних копалин» зі спеціалізацією 

«Управління гірничими підприємствами» (УГП).

Під час навчання студенти одержують традиційно якіс-

ну інженерну підготовку і комплекс знань з економіко-

фінансових й управлінських аспектів діяльності про-

мислових підприємств. Це вигідно відрізняє підготовку 

фахівців з даного напрямку від інженерів-технологів тим, 

що в програму підготовки включений цілий ряд спеціаль-

них дисциплін: «Техніко-економічна оцінка родовищ ко-

рисних копалин», «Моделювання й оптимізація варіантів 

розвитку гірничих робіт», «Економіка гірничодобувного 

підприємства», «Управління маркетинговою діяльністю 

промислового підприємства», «Управління інвестиційною 

діяльністю гірничодобувного підприємства», «Фінансо-

вий менеджмент вуглевидобувних підприємств».

Студенти кафедри беруть активну участь у наукових 

конференціях, проходять практики й включене навчання 

у ВНЗ Польщі, Чехії та ін. країн. Усі студенти вивчають 

основи роботи з комп’ютером і мають доступ до мережі 

Інтернет, широко застосовують сучасні комп’ютерні тех-

нології під час підготовки курсових і дипломних робіт.

Кафедра проводить велику науково-дослідну роботу. 

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є: 

«Управління техніко-економічним потенціалом систе-

ми вуглевидобувних підприємств в умовах фінансових, 

екологічних і соціальних обмежень» (наук. кер. — проф., 

д-р екон. наук О. В. Мартякова, ) та «Економічна оцін-

ка розвитку вугільних шахт в умовах ресурсозбережен-

ня і формування конкурентного ринкового середовища» 

(наук. кер. — проф., д-р екон. наук О. В. Мартякова).  

Об’єднання на одній кафедрі фахівців вищої економічної 

та технічної підготовки створює унікальний науковий по-

тенціал для досліджень сучасних соціально-економічних 

проблем, проблем управління виробництвом і підготовки 

на цій основі фахівців вищої кваліфікації.

Кафедра історії і права
У серпні 1958 р. в ДІІ кафедру марксизму-ленінізму 

було розділено на дві самостійні кафедри — історії КПРС 

і філософії. У 1990 р. кафедру історії КПРС було перейме-

новано на кафедру політичної історії, а у червні 1992 р. — 

на кафедру історії. 3 вересня 1994 р. до складу кафедри уві-

йшла секція правознавства, у зв’язку з цим у січні 2001 р. її 

перейменовано на кафедру історії і права.

На кафедрі працюють 2 д-ри іст. наук, професори, 

10 канд. наук, доцентів, 3 ст. викладачі. У різні роки кафе-

дрою марксизму-ленінізму 

керували Р. І. Ройблат 

(1943–1945), В. І. Савчук 

(1945–1949), С. С. Гольцова 

(1949–1953), М. В. Арам-

балик (1953–1956). Зав. ка-

федри історії КПРС були 

М. Ф. Хорошайлов (1956–

1960), Г. Я. Пономаренко 

(1960–1973), М. П. Титенко 

(1974–1984). Із 1984 р. ка-

федрою керує д-р іст. наук, 

проф. А. О. Саржан.

У 50–60-і роки осно-

ву кафедри становили ви-

кладачі-учасники ВВВ — 

М. Ф. Хорошайлов, Г. Я. Пономаренко, М. П. Титенко, 

Ю. Є. Зик, Г. Я. Гальченко, О. М. Максимов, М. В. Ста-

рожилов, М. Г. Пасічник. Деякі з них мали досвід робо-

ти в партійних органах, інші поповнювали викладацький 

склад після закінчення ВНЗ. У ці роки кафедра проводила 

велику навчально-методичну, наукову та громадську робо-

ту. У науковій діяльності було зроблено суттєвий внесок в 

дослідження історії Донецького регіону. Проф. М. Ф. Хо-

рошайлов видав 2 монографії з історії відновлення повоєн-

ного Донбасу, доц. О. М. Максимов — монографію з історії 

розвитку Донбасу на початку ХХ ст., М. В. Старожилов — з 

історії партизанського руху в Україні, Л. Т. Прокоф’єва — з 

історії громадянської війни в Донбасі. Колектив кафедри 

І. І. Гомаль О. В. Мартякова

А. О. Саржан
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також брав участь у підготовці фундаментальних наукових 

праць, колективних монографій. Зокрема, за участі викла-

дачів кафедри була видана фундаментальна робота «Істо-

рія технічного розвитку вугільної промисловості Донбасу» 

(1969). Викладачі кафедри активно займались просвіт-

ницькою та виховною діяльністю — читали лекції серед 

населення Донецької області, проводили бесіди із студен-

тами з актуальних питань внутрішньої та зовнішньої по-

літики держави.

У 70–80-і рр. кафедра поповнилася молодими фахів-

цями. Більшість з них захистили кандидатські дисертації 

і з часом замінили старше покоління кафедри. Деякі з 

них, пройшовши кафедральну школу, очолили гуманітар-

ні кафедри інших вищих навчальних закладів. Викладачі 

кафедри — канд. іст. наук, доц. М. М. Кузьменко, В. Г. Ля-

шенко, Г. С. Бігун стали зав. кафедрами гуманітарних 

дисциплін ВНЗ м. Донецька, В. А. Палкін — ректором 

економіко-фінансового інституту, проф. І. П. Навка — 

нині проректор ДонНТУ з міжнародних відносин.

проблем. Його основним науковим інтересом є регіо-

нальна історія України та соціально-економічний розви-

ток Донбасу. Він опублікував більше 150 наукових робіт, 

з них 3 монографії, присвячені регіональному розвитку 

України, 2 підручники — «Історія України» і «Інтелекту-

альна власність», 5 одноосібних навчальних посібників, 

серед них «Новітня історія Донбасу» і «Новітня історія 

України», опубліковані з грифом МОН України. Проф. 

В. В. Липинський розробляє науковий напрям «Осві-

та в Україні і світі», вивчає історію цивільної та духовної 

освіти, концепції, моделі та філософію освіти, вихован-

ня національної інтелектуальної еліти, є автором майже 

200 наукових робіт, серед яких чотири — монографії, зо-

крема «Становлення та розвиток нової системи освіти в 

УСРР у 20-ті роки» та ін. Активну наукову роботу прово-

дить доц. В. К. Губарєв. Він є автором близько 90 статей, 

нарисів і новел з історії Середньовіччя, декількох навчаль-

них посібників з історії України.

В умовах переходу вищої освіти України на Болонську 

систему освіти на кафедрі було перебудовано організа-

ційну і методичну роботу. Останні роками викладачами 

розроблені навчальні посібники з історії України, з курсу 

«Інтелектуальна власність», а також понад 20 методичних 

посібників. Зріс рівень НДР колективу, з’явились її нові 

форми. Важливим науковим напрямом досліджень кафе-

дри стала проблема історії соціально-економічного розви-

тку регіонів України у другій половині ХХ ст. У межах цієї 

тематики кафедрою організовано і проведено три Всеукра-

їнські наукові конференції. Участь в них взяли історики, 

економісти, політологи ВНЗ Києва, Одеси, Запоріжжя, 

Дніпропетровська, Харкова, Херсону, Івано-Франківська.

За останні роки також активізувалася діяльність кафе-

дри з організації НДРС. На протязі 1999–2010 рр. колек-

тив кафедри провів 9 науково-теоретичних конференцій, 

на яких обговорювалися актуальні проблеми політичного, 

соціально-економічного, суспільного та правового розви-

тку України.

Кафедра «Будівництво шахт 
і підземних споруд»

Кафедру було організовано у 1929 р. під назвою «Про-

ходка шахт». У 1931 р. її перейменували на «Шахтне бу-

дівництво». За змістом своєї роботи кафедра була провід-

ною в підготовці інженерів-шахтобудівників. Наприкінці 

1936–1937 навчального року її знову було перейменовано 

в кафедру «Проведення і кріплення гірничих виробок» у 

складі гірничого факультету. У 1964 р. останню перейме-

нували на «Проведення й кріплення гірничих виробок і 

буропідривні роботи», а у 1971 р. — на «Будівництво шахт 

і підземних споруд».

У різні роки зав. кафедри були проф., канд. техн. наук 

К. В. Панько, В. П. Бєліков, Б. М. Крамарєв (1944–1946), 

доц., канд. техн. наук Л. Д. Бейлін (1946–1956), А. М. Ян-

чур (1957–1958), В. В. Орлов (1959–1964), проф., канд. 

Колектив кафедри історії і права

Нові часи вимагали активізації навчально-методичної, 

наукової та виховної роботи. Викладачі кафедри розро-

бляли нові курси, удосконалювали навчальні посібники, 

методичні вказівки. З кінця 80-х років кафедра почала 

викладати новий курс «Політична історія», а з 1992 р. — 

«Історія України». Основні курси доповнювалися спеці-

альними: «Історія Донбасу», «Історія світової цивілізації», 

«Історія науки і техніки» та ін. З 1994 р. кафедра поряд з іс-

торичними забезпечує і викладання правових дисциплін.

Кафедра ініціювала й активно брала участь в організа-

ції наукових конференцій, підтримувала творчі зв’язки з 

історичними кафедрами інших ВНЗ — Київського полі-

технічного інституту, Московського автодорожнього ін-

ституту та ін.

У кінці 90-х — на початку 2000-х рр. зріс науковий по-

тенціал кафедри, зокрема докторські дисертації захисти-

ли В. В. Липинський та зав. кафедри А. О. Саржан. Роз-

ширився спектр наукових досліджень, підвищився їхній 

рівень. У 1998 р. А. О. Саржан опублікував монографію 

«Соціально-економічні та політичні процеси у Донбасі 

(1945–1998 рр.)». Після захисту докторської дисертації він 

сконцентрував зусилля на вивченні історико-економічних 
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техн. наук П. Я. Таранов (1964–1971), О. Г. Гузеєв (1971–

1987), проф., д-р техн. наук М. І. Большинський (1987–

1995). З середини 1995 р. кафедру очолює Заслужений ви-

нахідник УРСР, лауреат премії ім. О. О. Скочинського, д-р 

техн. наук, проф. М. Р. Шевцов.

За минулі роки кафедра підготувала близько 3880 гір-

ничих інженерів-будівників, стала гарною школою для 

вітчизняних і зарубіжних спеціалістів. Серед випускників 

кафедри багато відомих шахтобудівників-виробничників: 

Д. І. Маліованов, А. В. Биков, І. С. Стоєв, В. В. Ле-

віт, О. А. Пшеничний, М. П. Давидов, В. Я. Власенков, 

А. С. Шульга, І. М. Беркович та ін.

Викладацький склад кафедри формувався в основно-

му з кращих випускників інституту, серед яких — осно-

воположники сучасної методології підготовки гірничих 

інженерів-будівників не тільки в Україні, але в країнах 

колишнього СРСР. Викладачами кафедри опубліковано 

майже 30 підручників і навчальних посібників, числен-

ні методичні розробки. Підручник проф. П. Я. Таранова 

«Буровзрывные работы» витримав 4 видання і вже трива-

лий час використовується у навчальному процесі. Проф. 

О. Г. Гузеєв уперше в СРСР підготував навчальний курс 

«Проектування будівництва 

гірничих підприємств», який 

на державному рівні було 

введено в типові навчальні 

плани шахтобудівної спе-

ціальності. Його перший 

підручник з цього курсу ви-

тримав 2 видання. Проф. 

М. Р Шевцов вперше ввів у 

навчальний процес шахто-

будівної спеціальності новий 

курс — «Вибухозахист гірни-

чих виробок».

Викладачі і наук. співро-

бітники кафедри виконали 

великий комплекс дослі-

джень, результати яких визнано в гірничій галузі: техно-

логія кріплення стовбурів без спорудження опорних він-

ців (доц. Л. Д. Бейлін), технологія проведення гірничих 

виробок з використанням контурного підривання (проф. 

П. Я. Таранов і доц. О. Г. Гудзь), спосіб оцінки вибухоне-

безпечного захоронення аварійного реактора Чорнобиль-

ської АЕС (проф. М. Р. Шевцов) тощо. За результатами до-

сліджень опубліковано 59 монографій і більш 4500 статей, 

отримано понад 150 авторських свідоцтв і патентів на ви-

находи, захищено 7 докторських і понад 40 кандидатських 

дисертацій, у т. ч. за останні 10 років — 10 кандидатських 

і 2 докторські.

На кафедрі сформувалися 3 основні наукові напря-

ми: проектування, будівництво і реконструкція підзем-

них споруд (проф. Б. А. Лисіков); безпека й ефективність 

буропідривних робіт (проф. М. Р. Шевцов); геомеханіка 

гірських порід і науково-технічні принципи спорудження 

вертикальних стволів (проф. В. В. Левіт).

Кафедра укомплектована кваліфікованими й досвід-

ченими викладачами, серед них 3 професори, 7 доцентів, 

ст. викладач та асистент. За сумісництвом на кафедрі пра-

цюють такі відомі організатори виробництва, господар-

ники, як проф., д-р техн. наук В. В. Левіт — ген. дирек-

тор ВАТ «ДХК «Спецшахтобуд»; доц., канд. техн. наук 

Ю. О. Пшеничний — заст. гол. інженера ВАТ «Трест «До-

нецькшахтопроходка».

Кафедра «Збагачення корисних копалин»
Кафедра почала свою діяльність у 1927 р. Її засновни-

ком і першим завідувачем був відомий вчений, д-р техн. 

наук, проф. Є. Ф. Меллер.

За порівняно короткий 

термін була створена мате-

ріальна база кафедри, яка 

включала не тільки лабо-

раторне устаткування, але і 

напівпромислову установку 

для збагачення вугілля. Це 

забезпечувало високий рі-

вень навчання студентів і 

дозволяло проводити дослі-

дження на збагачувальність 

вугілля різних родовищ Дон-

басу, Уралу і Кавказу з метою 

розробки і впровадження 

раціональних схем збагачу-

вальних фабрик.

Вже у 1930 р. відбувся перший випуск 7 інженерів-

збагачувальників. Успішна робота кафедри у перші роки 

її існування дозволила вирішити серйозну проблему того 

часу — підготувати інженерні кадри для керівництва га-

луззю збагачення вугілля. Одночасно проводилася робота 

з формування науково-педагогічних кадрів. У 1936 р. на 

кафедрі почала працювати аспірантура. Серед перших її 

випускників були майбутні відомі вчені М. Ф. Брізінов і 

М. Г. Єльяшевич.

У роки ВВВ в евакуації кафедра продовжувала підго-

товку кадрів, проводилася науково-дослідна робота. Роз-

робки кафедри сприяли швидкому будівництву і пуску 

збагачувальних фабрик з пневматичним методом збага-

чення на шахтах Ленінськ-Кузнецька і Прокоп’євська. У 

важкий час війни співробітниками кафедри був організо-

ваний випуск наповнювача для протигазів.

З 1942 р. кафедру очолила доц., канд. техн. наук 

М. Г. Єльяшевич, прекрасний вчений і керівник. На цій 

посаді вона захистила докторську дисертацію. У 1977 р. 

проф. М. Г. Єльяшевич заснувала наукову школу з флота-

ції кам’яного вугілля й антрацитів Донбасу, керувала ро-

ботами з впровадження перших флотаційних відділень на 

вуглезбагачувальних фабриках. Завдяки її діяльності була 

М. Р. Шевцов

Є. Ф. Меллер
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створена карта флотованості вугілля Донбасу, вона автор 

більше 200 наукових робіт і двох монографій з цієї теми.

Після звільнення Донба-

су викладачі кафедри і сту-

денти брали активну участь 

у відновленні зруйнованих 

навчальних корпусів і лабо-

раторій. Одночасно йшла 

велика робота з підготовки 

фахівців для вуглезбагачу-

вальних фабрик регіону, ши-

рокого впровадження фло-

таційного методу збагачення 

вугільних шламів.

З 1962 р. на кафедрі від-

новила свою роботу аспіран-

тура за фахом «Збагачення 

корисних копалин», до якої 

щорічно приймали 1–2 аспірантів. За роки існування ка-

федри під керівництвом провідних викладачів підготов-

лено близько 60 кандидатів і 3 доктори техн. наук. Два 

кандидати наук було підготовлено для зарубіжних країн. 

З цього ж року кафедра забезпечує підготовку фахівців 

для зарубіжних країн. За цей період дипломи гірничих 

інженерів-збагачувальників одержали близько 130 гро-

мадян В’єтнаму, Монголії, Куби, Лаосу, Алжиру, Ефіопії, 

Гани, Афганістану та ін.

Зростання об’ємів збагачення вугілля, розвиток техно-

логії їх переробки, специфіка використовуваного устат-

кування і необхідність електрифікації і автоматизації 

виробничих процесів зумовили необхідність підготовки 

фахівців у цих галузях. За ініціативою проф. М. Г. Єлья-

шевич і доц. А. Г. Лівінцева на кафедрі з 1969 р. почалася 

підготовка інженерів за спеціальностями «Автоматизація 

процесів збагачувальних фабрик» і «Електрифікація і ав-

томатизація збагачувальних фабрик». Тоді ж при кафедрі 

відкрилася нова спеціальність — «Машини і устаткування 

збагачувальних фабрик», яка у 1993 р. була перетворена в 

«Електромеханічне устаткування збагачувальних фабрик».

Колектив кафедри проводить інтенсивні досліджен-

ня у різних наукових напрямах. Важливими серед них є 

«Флотаційне збагачення сірки, графіту і вугілля, пошук і 

впровадження нових реагентів», «Дослідження процесів 

в замкнутих технологічних циклах», «Автоматизація ви-

робничих процесів». При кафедрі працює лабораторія з 

дослідження промислових викидів у складі чотирьох спів-

робітників, основною функцією якої є розробка докумен-

тів й обґрунтування оптимальних об’ємів викидів для про-

мислових підприємств. Лабораторія забезпечує необхідну 

точність вимірювань, розрахунків, об’єктивність і досто-

вірність їх результатів відповідно до державних стандартів.

У 1977–1987 р. кафедрою завідував доц., канд. техн. 

наук М. Д. Оглоблін, відомий фахівець у галузі флота-

ційних методів збагачення і переробки корисних копа-

лин. Під його керівництвом 

проводилися дослідження 

з парової подачі реагентів в 

процес флотації. У 1987 р. 

кафедру очолив проф., д-р 

техн. наук А. Т. Єлішевич — 

провідний фахівець у галузі 

брикетування, переробки і 

масляної селекції корисних 

копалин. Під його науковим 

керівництвом і за безпосе-

редньої участі співробітни-

ками і викладачами кафедри 

підготовлено і успішно захи-

щено п’ять дисертаційних робіт на здобуття вченого сту-

пеня канд. техн. наук і дві — д-ра техн. наук.

На протязі тринадцяти років (1994–2007) кафедрою 

успішно керував проф., канд. техн. наук Ю. Л. Папушин: 

кафедра неодноразово на-

городжувалася грамотами і 

дипломами, займала одне з 

провідних місць з НДР серед 

випускових кафедр ДонНТУ. 

У ці роки за активною участі 

провідних викладачів кафе-

дри (проф. Ю. Л. Папушин, 

В. С. Білецький, О. І. На-

зимко, доц. В. О. Смірнов, 

В. М. Самилін) видано 6 на-

вчальних посібників, 5 мо-

нографій, ряд словників і 

«Гірничий енциклопедич-

ний словник» у 3-х томах. Викладачі і співробітники ка-

федри одержали більше 50 авторських свідоцтв і патен-

тів України, за останні п’ять років опублікували більше 

50 статей у спеціалізованих науково-технічних виданнях.

Кафедра проводить підготовку бакалаврів, фахівців і 

магістрів за фахом «Збагачення корисних копалин». Для 

бакалаврів і магістрів інших факультетів і спеціальнос-

тей викладачами кафедри проводяться лекції, практичні 

і лабораторні заняття з курсів: технологія переробки ко-

рисних копалин, збагачення корисних копалин, процеси 

і машини збагачувальних фабрик, метрологія, стандарти-

зація і управління якістю продукції, хімічні і фізичні про-

цеси виробництва. Для студентів ФТФ і НТФ читаються 

загальні курси з французькою і німецькою мовами.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється у 10 на-

вчальних і дослідницьких лабораторіях, аудиторіях для 

курсового і дипломного проектування, 5 спеціалізованих 

аудиторіях, обладнаних комп’ютерною і мультимедійною 

технікою. Навчання ведуть кваліфіковані фахівці — 3 док-

тори і 5 кандидатів техн. наук, а також досвідчені ст. ви-

кладачі і асистенти, майстер виробничого навчання і ла-

боранти.

М. Г. Єльяшевич

А. Т. Єлішевич

Ю. Л. Папушин
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Викладачами кафедри проводиться сер-

йозна методична робота: всі курси забезпе-

чені методичними вказівками, розроблені 

програмні модулі для розрахунків техноло-

гічних схем збагачення корисних копалин, 

які використовуються в курсовому і ди-

пломному проектуванні.

Підвищенню якості освіти сприяють 

три філії кафедри, створені на провідних 

збагачувальних фабриках Донбасу, галузева 

лабораторія кафедри, яка забезпечує конт-

роль забруднення атмосфери при роботі 

збагачувальних фабрик і розробку заходів 

щодо поліпшення екологічної обстановки 

в регіоні, атестована хімічна лабораторія 

контролю якості вуглезбагачувального виробництва.

Про високий рівень підготовки фахівців свідчать мате-

ріали конференцій молодих збагачувальників України, які 

з 1992 р. проводяться на базі кафедри. Викладачі постійно 

беруть участь в роботі міжнародних конференцій «Збага-

чення корисних копалин», «Форум гірника» (НГУ), «Тиж-

день гірника» (МГГУ), «Вібрації в техніці і 

технологіях», «Вітчизняний та міжнарод-

ний досвід переробки відходів», «Сталий 

розвиток гірничо-металургійної промис-

ловості», симпозіуму «Якість мінеральної 

сировини», польсько-українського форуму 

в рамках міжнародного гірничого форуму 

«Підземна експлуатація» (Краків). У 2006 р. 

проф. О. І. Назимко представляла кафедру 

на XV Міжнародному конгресі із збагачен-

ня вугілля (Пекін), де її доповідь була від-

мічена заохочувальним призом.

Сьогодні колектив кафедри успішно 

працює на чолі із завідувачем — проф., 

д-ром техн. наук О. І. Назимко. За роки 

свого існування кафедра підготувала тисячі кваліфікова-

них фахівців. Більшість інженерно-технічних керівників 

виробництв (директори, гол. інженери вуглезбагачуваль-

них фабрик, керівники інших підприємств в різних галу-

зях) вміло використовують на практиці знання, одержані 

за роки навчання в університеті.

О. І. Назимко

ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гірничо-геологічний факультет є одним з найстаріших 

в університеті. Його засновано в 1931 р., водночас із ор-

ганізацією геологічної кафедри. У перші роки на факуль-

теті велася підготовка гірничих інженерів та інженерів-

шахтобудівників. У 1941 р. проведено перший набір 

студентів-геологів. У тому ж році факультет було перейме-

новано на геологорозвідувальний. Однак почалася війна, 

яка внесла серйозні зміни в життя факультету. До занять 

молодь не приступила — юнаки були покликані в Червону 

Армію, дівчата працювали на оборонних спорудженнях. 

Відомо, що ніхто з геологів того набору не евакуювався.

У 1943 р., коли інститут був 

евакуйований в Прокоп’євськ, 

відбувся перший набір сту-

ден тів-маркшейдерів. У роки 

евакуації кафедри факультету 

були в складі гірничого факуль-

тету, який очолювала проф. 

М. Г. Єльяшевич. У 1944 р., піс-

ля повернення інституту в До-

нецьк, геологорозвідувальний 

факультет було відновлено. 

Деканом факультету став доц. 

П. Я. Таранов (1944–1949 рр.), 

а з 1949 по 1954 рр. — доц. 

І. Л. Нікольський.

У ці роки на факуль-

теті виконувався великий 

комплекс маркшейдер сько-

геодезичних досліджень. 

Особ лива увага була зосеред-

жена на забезпеченні роботи 

Микитівського ртутного 

родовища. Ці дослідження 

мали державне значення: по-

трібно було відновити втра-

чену в роки війни геологічну 

і маркшейдерську докумен-

тацію найбільшого ртутно-

го родовища країни. Робота 

велась під керівництвом зав. 

кафедри маркшейдерської 

справи проф. Д. М. Оглобліна. Геологічні дослідження

цього родовища велися І. Л. Нікольським. Пізні-

ше аналогічні роботи було виконано в Криворізь-

кому басейні, Зангезурському поліметалевому руд нику, 

Коун радському родовищі молібдену, Каджарансько-

му мідно-молібденовому і Тирнаузькому вольфрамо-

молібденовому родовищах.

З 1954 по 1956 рр. факультет очолював доц. В. К. Кулі-

ковський, випускник Київського державного університету 

ім. Т. Г. Шевченка.П. Я. Таранов

І. Л. Нікольський
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У березні 1957 р. геологорозвідувальний факультет ре-

організовується у шахтобудівельно-маркшейдерський, де-

каном факультету призна-

чено доц. В. В. Орлова. Але у 

зв’язку з активною науковою 

діяльністю і неможливістю 

сумісництва цієї діяльності з 

посадою декана у 1958 р. було 

задоволено його прохання 

звільнити від адміністратив-

ного керування факультетом. 

Деканом факультету став 

доц. Є. Л. Сєрік (1958–1959, 

1967–1968 рр.).

У 1959 р. на факультеті 

було припинено набір сту-

дентів-геологів у зв’язку з над-

лишком у промисловості гео-

логів, і він був об’єднаний з 

гірничим факультетом. 

У 1967 р. прийом студен-

тів-геологів по новлюється, у 

зв’язку з цим відновлюєть ся і 

діяльність гео лого-маркшей-

дерського фа культету, який 

очолив Є. Л. Сєрік. Пізніше 

(1968–1994 рр.) деканом був 

доц. М. П. Беспалий.

У ці роки на факультеті 

розпочато роботу зі створен-

ня технології та технічних 

засобів для розвідки шельфо-

вих родовищ у Баренцовому, 

Балтійському і Чорному морях 

та Тихому океані. Організовано галузеву лабораторію з цього 

напряму, де були розроблені унікальні заглибні  установки 

для буріння геологорозвідувальних свердловин на шельфі 

морів. За період 1981–1991 рр. співробітниками лабораторії 

отримано більше 200 авторських свідоцтв на винаходи.

У 1976 р., враховуючи особливості підготовки фахівців, 

факультет було перейменовано на гірничо-геологічний. У 

1994 р. його очолив проф., д-р техн. наук А. М. Брижа-

ньов, а з 1997 р. — доц., канд. техн. наук О. І. Калініченко 

(з 2002 р. — проф., д-р техн. наук). У 2008 р. деканом фа-

культету обрано зав. кафедри технології та техніки геоло-

горозвідувальних робіт А. А. Каракозова.

В. В. ОрловВ. К. Куліковський

Є. Л. Сєрік

М. П. Беспалий

О. І. КалініченкоА. М. Брижаньов

А. А. Каракозов

У вересні 2009 р. факультет був об’єднаний з гірни-

чим факультетом у Інститут гірництва та геології, але у 

липні 2010 р. був знов відновлений у складі цього інсти-

туту. Деканом факультету 

знов обрано А. А. Каракозо-

ва. Після цієї реорганізації 

кафедра будівництва шахт і 

підземних споруд була пере-

дана на гірничий факультет.

Професорсько-викла да-

цький склад факультету

на раховує 65 штатних спів-

робіт ників, у тому числі 

11 про фесорів, д-рів наук, 

27 доцентів, канд. наук. Фа-

культет здійснює підготов-

ку за програмами бакалав-

ра, спеціаліста й магістра 

за наступними напрямками 

підготовки: «Гірництво» за спеціальностями «Маркшей-

дерська справа», «Буріння свердловин» зі спеціалізацією 

«Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копа-

лин»; «Геологія» за спеціалізаціями «Геологічна зйомка, 

пошук і розвідка» та «Економічна геологія»; «Геодезія, 

картографія та землевпорядкування» за спеціальностя-

ми «Геодезія», «Геоінформаційні системи і технології», 

«Земле впорядкування і кадастр».

Кафедра «Геологія»
Була організована у 1931 р. і забезпечувала навчальний 

процес серед студентів гірничого профілю. Вже у перші 

роки існування кафедри було створено геологічний і мі-
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нералогічний музеї, предметні кабінети і лабораторії. У 

1937 р. члени Міжнародного геологічного конгресу під час 

екскурсії Донбасом відвідали інститут і приміщення кафе-

дри, високо оцінили експонати музею й оснащення лабо-

раторій. Засновником кафедри і її першим завідувачем був 

проф. П. Ф. Чурін.

У 1941 р. уперше відбувся набір студентів на геологічну 

спеціальність. З початком війни кафедра в складі інститу-

ту була евакуйована в Прокоп’євськ. Там її очолила відо-

мий сибірський вчений-палеонтолог В. І. Попова. Після 

повернення інституту з евакуації у 1944 р. зав. кафедри 

став канд. геол.-мін. наук В. Н. Яковлєв, а з 1946 р. — канд. 

геол.-мін. наук І. Л. Нікольський. Через рік, у 1947 р. кафе-

дру очолила проф. О. Ф. Нейман, відомий учений-геолог, 

одна з перших жінок-геологів країни. Під її керівництвом 

відновлено геологічний музей і укомплектовано зразка-

ми різноманітних гірських порід і колекціями мінералів, 

унікальними художніми картинами (що відбивають голо-

вні етапи розвитку біосфери), навчальними колекціями. У 

той час визначено науковий напрям кафедри в області ви-

вчення геології і вугленосності палеозойських відкладень 

Північного Кавказу і Донбасу.

У зв’язку з переїздом проф. О. Ф. Нейман до Києва 

зав. кафедри став доц. В. В. Пермяков (1949–1957 рр.). Ді-

яльність цього досвідченого, 

всебічно освіченого і захо-

пленого геологією фахівця 

сприяла вихованню моло-

дих геологів. У той період на 

основі аналізу геологічних 

матеріалів Північного Кав-

казу було захищено чотири 

кандидатські дисертації.

На протязі 30 років 

(1957–1987) кафедру очо-

лював проф., д-р техн. наук 

Л. П. Нестеренко. У ці роки 

наукові дослідження кафе-

дри були зосереджені на ви-

вченні геоло-

гії Донецького басейну. Л. П. Нестеренко в 

1961 р. захистив докторську дисертацію, опу-

блікував 3 монографії зі стратиграфії і речо-

винного складу пермських відкладень Дон-

басу. Найбільше визнання фахівців отримала 

монографія «Нижнепермские отложения 

Кальмиус-Торецкой котловины Донецкого 

бассейна» (1978), яка стала енциклопедич-

ним посібником з пермських відкладень для 

всіх дослідників геології Донбасу.

На протязі 1987–1988 рр. кафедрою заві-

дував доц., канд. геол.-мін. наук І. І. Цабут, а 

з 1989 р. її очолює доц., канд. геол.-мін. наук 

В. І. Таранець.

Кафедра проводить заняття зі студентами 7 факультетів 

з 20 геологічних дисциплін. В останні десятиріччя зусилля 

науковців кафедри зосереджено на вивченні геології Дон-

басу і граничних територій (стратиграфії і речовинного 

складу пермських відкладень, кам’яновугільних коралів, 

вуглепетрографії, гідрогеології, тектоніки, речовинного 

складу залізорудних родовищ Приазов’я). 

Викладачами кафедри за роки існування захищено 

3 докторські та 12 кандидатських ди сертацій.

У 90-і роки найбільш значними були такі інженерно-

геологічні дослідження: під будівництво 2-ї черги діагнос-

тичного центру і хірургічного корпусу лікарні ім. М. І. Ка-

лініна (м. Донецьк), траси каналізаційного колектора 

(м. Сніжне), баз відпочинку Краснооскольського водо-

сховища. Вивчалося також узбережжя Азовського моря.

На сьогодні основна проблематика досліджень 

пов’язана з: інженерною геоекологією і моніторингом гео-

логічного середовища Донбасу (фізико-геологічні, зсувні 

процеси, підтоплення освоєних територій підземними 

водами та ін.); реконструкцією термальної історії розви-

тку осадочних басейнів з використанням даних фішн-

трекового аналізу та трендів показника відбиття вітрині-

ту; оцінкою і прогнозуванням вуглеводневого потенціалу 

В. І. Таранець

Л. П. Нестеренко

Колектив кафедри «Геологія». 2010 р.
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газо- і нафтоматеринських товщ осадочних басейнів, мо-

делюванням міграції та локалізації вуглеводневої сиро-

вини, а також малоаплітудної тектоніки, газоносності і 

викидонебезпечних вугільних пластів; морфометричним 

аналізом скалярних геолого-геофізичних полів і цифрових 

геологічних моделей з використанням ГІС-технологій; 

вивченням коралів карбону Донбасу; вивченням стра-

тиграфії та речовинного складу залізорудних родовищ 

Приазов’я.

Для виконання наукових досліджень викладачі ка-

федри активно залучають здібних студентів. За резуль-

татами наукової праці студентів кафедра була призером 

серед загальноінженерних кафедр університету. У 1999 р. 

при кафедрі організовано студентську філію американ-

ської асоціації геологів-нафтовиків США, до якої увійшли 

8 сту дентів-геологів.

Багато років здійснюється співробітництво з інсти-

тутом геологічних наук НАН України, із багатьма на-

уковими організаціями країн СНД і вченими зарубіж-

них країн. Кафедрою укладені договори про співпрацю 

з відомими навчальними закладами Європи: універси-

тетом ім. Анрі Пуанкаре (м. Нансі, Франція), Леобен-

ським гірничим університетом (Австрія), Утрехтським 

університетом (Нідерланди). Викладачі беруть участь і 

виступають із доповідями на міжнародних форумах і на-

укових конференціях.

Кафедра «Маркшейдерська справа»
Кафедру створено у 1943 р., під час евакуації інститу-

ту в Прокоп’євськ, де і здійснено перший набір студен-

тів спеціальності «Маркшейдерська справа». Організація 

цієї спеціальності була викликана гострою нестачею фа-

хівців та необхідністю відбудови шахт Донбасу. Тривалий 

час (1948–1968 рр.) кафедрою завідував видатний учений 

зі світовим ім’ям, лауреат Державної премії України, За-

служений діяч науки і тех-

ніки, проф., д-р техн. наук 

Д. М. Оглоблін.

Пізніше (1969–1979 рр.) 

кафедрою керував доц., 

канд. техн. наук С. Ф. Трав-

ник, у 1979–2001 рр. її очо-

лював доц., канд. техн. 

наук В. В. Мирний. З квіт-

ня 2001 р. кафедрою за-

відує доц., д-р техн. наук 

М. М. Грищенков.

За роки існування кафе-

дра пройшла період станов-

лення і стала однією з про-

відних маркшейдерських кафедр країни. Велика заслуга в 

цьому проф. Д. М. Оглобліна, великого організатора нау-

ки, засновника маркшейдерської школи Донбасу. У після-

воєнні роки виконано важливу науково-практичну роботу 

з відновлення маркшей-

дерських мереж і графічної 

документації вугільних шахт 

Донбасу і Микитівського 

ртутного родовища.

Тісний зв’язок із про-

мисловістю сприяв порів-

няно швидкому розвитку 

лабораторної бази, придбан-

ню прецизійного облад-

нання для наукової роботи. 

Було розроблено нові на-

вчальні курси: «Зрушення 

гірcьких порід під впливом 

підземних розробок», «Фо-

тограмметрія», «Радіо- і світлодалекоміри», «Гіроскопіч-

не орієнтування» та ін. На базі власних досліджень і до-

свіду викладання сформувався зрілий колектив лекторів: 

проф. Д. М. Оглоблін, доценти С. Ф. Травник, М. Г. Па-

пазов, Г. І. Герасименко, С. І. Нікольський, В. В. Мирний, 

В. К. Музикантов, Г. Г. Козловський, М. В. Коммодов, 

М. Р. Зоря. Підготовлено і видано 12 підручників і на-

вчальних посібників з грифом МОН України. Серед них — 

один із перших у колишньому Союзі підручник «Марк-

шейдерское дело». Його 3-є видання в 1986 р. удостоєно 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Це було 

перше в історії університету присудження Державної пре-

мії за підручник, лауреатами якої стали автори: Г. І. Гера-

сименко (посмертно), Г. І. Козловський, В. В. Мирний, 

В. К. Музикантов, С. І. Нікольський, Д. М. Оглоблін (по-

смертно), М. Г. Папазов, С. Ф. Травник.

За минулі роки співробітниками кафедри виконано 

багато важливих наукових досліджень. Велике значення 

для промисловості мав цикл праць під загальною назвою 

«Маркшейдерсько-геометричний аналіз родовищ», яким 

дано оцінку і виконано геометризацію понад 15 родо-

вищ Донбасу, Кавказу, Уралу, Середньої Азії. Це дозволи-

ло упорядкувати і впровадити в народному господарстві 

планово-висотну маркшейдерську основу гірничих під-

приємств і на новій основі створити сучасну гірничо-

графічну документацію родовищ. Ці дослідження стали 

базовими для створення Донецької маркшейдерської 

школи (засновник — проф., д-р техн. наук Д. М. Огло-

блін). За результатами виконаного циклу робіт захищено 

9 кандидатських дисертацій.

На кафедрі сформувався новий науковий напрямок 

«Фотограмметрична зйомка кар’єрів» (Д. М. Оглоблін, 

І. Я. Рейзенкінд), який надалі став основою розробки 

прогресивного методу ведення маркшейдерських робіт 

на відкритих гірничих розробках. У минулі роки було 

створено лабораторію моделювання умов залягання по-

рід за допомогою еквівалентних матеріалів. Науковий на-

прям «Моделювання вугленосної товщі й умов підробки» 

сприяв розв’язанню значної кількості прикладних задач 

Д. М. Оглоблін

М. М. Грищенков
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і дозволив розробити фундаментальну схему механізму 

зрушень товщі гірських порід (Н. М. Зоря, Ф. І. Музафа-

ров), яка одержала широке визнання фахівців гірничого 

профілю.

Велике значення для гірничих підприємств мала НДР 

«Створення і реконструкція опорних маркшейдерських ме-

реж за допомогою гірокомпасів, світло- і радіодалекомірів і 

засобів обчислюваної техніки» (С. Ф. Травник, В. В. Мир-

ний, М. Г. Папазов, В. К. Музикантов). У межах цієї роботи 

створено полігон-компаратор, що має довжини, визначені 

з точністю 1:1000000. Він став надійним еталоном для спе-

ціальних робіт півдня країни, увійшов до реєстру еталонів 

колишнього Радянського Союзу, ним постійно користува-

лися цивільні й військові організації при створенні й дослі-

дженні далекомірної техніки. Дослідження проф. В. І. Чер-

няєва стали вагомим внеском у розробку раціональних 

методів ведення гірничих робіт у зонах опорного тиску при 

вийманні вугілля з пологих і крутих пластів.

вперше у вітчизняній практиці визначено чітку концепцію 

маркшейдерії гірничовидобувних підприємств. 

Науковцями кафедри підготовлено багато норматив-

них і довідково-інформаційних видань, якими корис-

туються маркшейдерські служби України і країн СНД. 

Видано 15 збірників наукових праць «Маркшейдерское 

дело». Д. М. Оглоблін був ініціатором і відповідальним 

редактором щорічного збірника «Маркшейдерское дело в 

социалистических странах». Співробітники кафедри бра-

ли участь у розробці першої в Україні інструкції «Марк-

шейдерські роботи на вугільних шахтах і розрізах».

Викладачі кафедри завжди приділяли велику увагу 

студентській науковій праці. Вісім студентів нагороджено 

срібними медалями ВДНГ. Опубліковано 6 збірок праць із 

матеріалами студентських наукових конференцій респу-

бліканського рівня, за участі студентів опубліковано по-

над 70 статей.

За 68 років кафедрою підготовлено понад 2500 гірни-

чих інженерів-маркшейдерів. Випускники кафедри пра-

цюють практично у всіх регіонах України, державах СНД 

і далекому зарубіжжі. Сьогодні навчальний процес на ка-

федрі ведуть 8 викладачів, які зберігають і примножують 

її кращі традиції. Кафедра маркшейдерської справи ДВНЗ 

«ДонНТУ» — одна із чотирьох кафедр ВНЗ України, що 

забезпечує підготовку фахівців і магістрів-маркшейдерів.

Кафедра «Корисні копалини 
і екологічна геологія»

Кафедра була створена в 1951 р. з ініціативи І. Л. Ні-

кольського, який був її керівником до 1977 р. У 1977–

2005 рр. кафедрою завідував проф. Б. С. Панов, а з 

2005 р. — проф., д-р геол. наук Т. П. Волкова. До 1999 р. ка-

федра називалася «Розвідка родовищ корисних копалин», 

потім у зв’язку з організацією нової спеціальності «Еко-

логічна геологія» її назва була змінена. Сьогодні у складі 

кафедри 18 викладачів, у тому числі 3 доктори і 7 канди-

датів геол. наук. На кафедрі є один з кращих в Україні му-

І. Л. Нікольський (зліва) і Б. С. Панов у музеї 
кафедри. 1998 р.

Кафедра маркшейдерської справи. 2010 р.

Практичне заняття проводить проф. В. В. Мирний

Викладачами кафедри за всі роки існування видано 

35 монографій. Серед них — тритомник Д. М. Оглобліна 

«Маркшейдерские работы при подземной разработке мес-

торождений», який протягом тривалого часу був настіль-

ною книгою маркшейдерів. У цій фундаментальній праці 
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зеїв мінералогії, петрографії 

і корисних копалин з 10 тис. 

зразків мінералів, порід і руд 

з різних країн світу.

За роки існування кафе-

дра випустила понад 1300 

гірничих інженерів-геологів, 

серед яких: Г. Д. Вареня — 

тричі першовідкривач родо-

вищ корисних копалин Росії, 

Н. П. Щербак — директор ін-

ституту мінералогії, геохімії і 

рудоутворення НАН України, 

акад. АН КНР Чень Юйчуань, 

лауреати Ленінської і Держав-

ної премій, заслужені геологи, 

досвідчені виробничники, працівники вищої школи.

У системі колишнього Міністерства освіти СРСР ка-

федра була однією з кращих, тому їй було доручено в 

1987 р. скласти новий навчальний план спеціальності 

«Шахтна і руднич-

на геологія», що став 

обов’язковим для всіх 

гірничо-геологічних 

ВНЗ країни. Виклада-

чі підготували 9 під-

ручників і навчаль-

них посібників, з них 

шість — російською 

й українською, два — 

німецькою і один — 

французькою мовою.

Широкі творчі кон-

такти з виробничими і 

науково-дослідними 

організаціями різних 

регіонів колишнього 

СРСР, а також закордонними ВНЗ Німеччини, Чехії, Ка-

нади, Китаю, Перу, Австралії сприяли виконанню спіль-

них наукових досліджень, активній участі в міжнародних

і республіканських конференціях і симпозіумах. Це до-

помагало у виборі актуальної тематики досліджень, 

апро бації завершених робіт і підвищенні їхнього за-

гального рівня. У своїх науково-дослідних і дисерта-

ційних роботах викладачі кафедри вирішують актуальні 

теоретичні і прикладні питання, пов’язані з пошуками 

і розвідкою мінеральних багатств Донбасу, Приазов’я, 

України, а також розробкою і рішенням актуальних 

геолого-мінералогічних проблем.

На кафедрі сформувався важливий науковий напрям, 

що започаткував випускник кафедри Ю. С. Рябоштан — 

структурно-геодинамічне картування гірничих масивів. У 

результаті на кафедрі під керівництвом Є. П. Тахтамирова 

був створений портативний, екологічно чистий прилад — 

електронний фіксатор аномалій (ЕФА). За допомогою цієї 

нової наукової розробки, запатентованої в Україні, Росії, 

США, Канаді й інших країнах, виявляються активні гео-

динамічні зони, що викликають прояви різних деформа-

Колектив кафедри ККіЕГ. 2010 р.

Т. П. Волкова

Доц. В. І. Купенко проводить консультацію 
з мінералогії

Прилад «ЕФА» в степах 
Внутрішньої Монголії (КНР). 

1998 р.

156

Донецький національний

технічний університет



цій у гірському масиві і негативно впливають на великі 

інженерні спорудження (греблі, дамби, тунелі, ділянки 

будівництва АЕС, нафтогазопроводи та ін.). Більш ніж 

25-річний період практичної перевірки цього винаходу ка-

федри на різних геологічних об’єктах в Україні, Середній 

Азії, Китаї показав коректність отриманих результатів і ви-

соку економічну ефективність робіт. Наприклад, у 1998 р. 

і 1999 р. науковці кафедри Є. П. Тахтамиров, В. І. Купенко 

і Б. С. Панов провели успішні роботи у Внутрішній Мон-

голії з вивчення схованих рудоконтролюючих структур 

золото-срібного оруденення, а також дали оцінку стійкос-

ті бортів одного з найбільших залізорудних кар’єрів Шуй-

чан у провінції Хэбэй КНР.

НДР на кафедрі, як правило, проводяться за участі сту-

дентів. Неодноразово ці роботи, а також дипломні проекти 

студентів відзначалися різними нагородами. Наукові праці 

студентів публікуються у наукових журналах і збірниках.

Багато випускників кафедри стали керівниками вироб-

ництва, науковцями, внесли вагомий вклад у геологічну 

науку, відкрили чимало нових родовищ корисних копалин 

у різних країнах. Чимало випускників-геологів працюють 

в державних геологорозвідувальних і вугільних компаніях 

Україні, країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Кафедра «Геоінформатика і геодезія»
Кафедру (попередня назва — «Геодезія») створено на 

базі кафедри «Маркшейдерська справа і геодезія» у 1953 р. 

Засновником був проф. Д. М. Оглоблін, який визначив її 

науковий напрям — вдосконалення методів маркшейдер-

ської зйомки відкритих гірничих розробок на основі за-

стосування фотограмметрії. Першим зав. кафедри був доц. 

Т. А. Буй. Пізніше її очолив доц. І. Я. Рейзенкінд, який у 

1964 р. захистив докторську дисертацію. На протязі 1971–

1981 рр. кафедрою геодезії завідував доц., канд. техн. наук 

Д. В. Брежнєв, із 1981 р. її очолив проф., д-р техн. наук 

С. Г. Могильний.

Розвиток і становлення кафедри нерозривно пов’язані 

з дослідженнями і використанням донецькими вченими 

методів фотограмметрії в гірничій справі. Її викладачі і 

наукові співробітники відігравали провідну роль у фото-

грамметричних дослідженнях, завдяки їх праці створено 

технічну базу кафедри. Роботи з дослідження можливості 

застосування аерофотозйомки і наземної стереофотограм-

метричної зйомки для потреб маркшейдерської служби 

проводилися і потім впроваджувалися на кар’єрах До-

кучаєвського, Комсомольського, Новотроїцького рудо-

управлінь в Донецькій області, а пізніше — на кар’єрах 

гірничо-збагачувальних комбінатів Кривого Рогу, Тирна-

узького і Каджаранського комбінатів на Кавказі, кар’єрах 

Курської магнітної аномалії. Наукова робота виконувала-

ся в співдружності і спільно з кафедрою маркшейдерської 

справи. Співробітники кафедри геодезії брали участь 

у виконанні робіт кафедри маркшейдерської справи з 

маркшейдерсько-геометричного аналізу ряду родовищ на 

Кавказі (Зангезурське, Шамлугське, Каджаранське, Дас-

такертське, Тирнаузьке та ін.).

За результатами цих наукових робіт захистили ди-

сертації на здобуття вченого ступеня д-ра техн. наук доц. 

І. Я. Рейзенкинд (1964) і канд. техн. наук: М. П. Беспалий 

(1955), Д. В. Брежнєв (1961), Л. І. Ахоніна (1972), І. Л. Бе-

ліков (1968). Останній посідав посаду головного марк-

шейдера Докучаєвського рудоуправління, а після захисту 

дисертації був прийнятий в штат співробітників кафедри 

геодезії. За матеріалами цих досліджень також підготував і 

захистив кандидатську дисертацію Ю. Ф. Кругліков (1982) 

і зібрав матеріал для докторської дисертації С. Г. Могиль-

ний, який прийшов на кафедру в 1965 р. після закінчення 

аспірантури і захисту кандидатської дисертації в Ленінград-

ському гірничому інституті. У 1981 р. він обирається зав. 

кафедри, а в 1983 р. захищає докторську дисертацію. Ка-

федра стає випусковою. З 1982 р. розпочато підготовку ін-

женерів за спеціальністю «Інженерна геодезія», з 1995 р. — 

«Геоінформаційні системи і технології». У 1999 р. відкрито 

нову спеціальність «Землевпорядкування і кадастр».

З цього часу дослідження у галузі фотограмметрії 

вдосконалюються і інтенсифікуються за рахунок засто-

сування великих і персональних ЕОМ. Впровадження 

геоінформаційних технологій при рішенні задач геодезії 

і маркшейдерської справи є однією з основних вимог на-

укових досліджень цього періоду. Розширюється тематика 

наукових досліджень: ведуться роботи з вивчення і про-

гнозування зрушення земної поверхні під впливом під-

земних гірничих робіт; із застосування геоінформаційних 

систем і технологій в землеустрої.

У зв’язку з впровадженням комп’ютерних техноло-

гій у навчальний процес і враховуючи напрям наукових 

досліджень кафедра геодезії в 1999 р. перейменована і 

має назву «Геоінформатика і геодезія». З найважливіших 

НДР слід зазначити розробку автоматизованої системи 

Державного земельного кадастру «Донбас-2000», яка ви-

конана і впроваджена в Донецькому обласному управлін-

ні земельних ресурсів.

Кандидатські дисертації виконуються за темами, 

пов’язаними з розробкою автоматизованих і геоінформа-Д. В. Брежнєв С. Г. Могильний
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ційних систем: принципи створення автоматизованого 

робочого місця маркшейдера при відкритій розробці родо-

вищ; маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих ро-

біт при застосуванні автоматизованої системи управління 

кар’єром; вдосконалення технології введення-виведення 

картографічної інформації в кадастрових геоінформацій-

них системах і т. п. За результатами наукових досліджень 

захистили докторські дисертації доценти Ю. Ф. Креніда 

(1994), Ю. М. Гавриленко (1997), А. А. Шоломицький (2006) 

і кандидатські — О. П. Сєрих, А. В. Маркарян, А. А. Шоло-

мицький, О. І. Мітрофанова, Е. Н. Шевченко, І. В. Моти-

льов, К. О. Германова, О. Г. Петрушин, А. О. Луньов.

Професорсько-викладацький склад кафедри підтри-

мує наукові зв’язки з закордонними ВНЗ. У Німеччині 

стажувались проф. С. Г. Могильний і Ю. М. Гавриленко; 

у Швеції — доц. О. І. Мітрофанова, аспіранти і асистенти: 

М. Г. Кривобоков, А. М. Агєєв, А. О. Дзеканюк, Е. В. Лі-

щенко. У Швеції викладачі підвищують кваліфікацію з 

питань земельного кадастру, які актуальні для України в 

даний час. Кращі студенти кафедри направляються на на-

вчання протягом одного семестру в Штутгартський уні-

верситет (Німеччина).

Викладачі кафедри підготували і видали ряд підруч-

ників і навчальних посібників: «Теория ошибок и способ 

наименьших квадратов» (М. Г. Папазов, С. Г. Могильний, 

1968), «Маркшейдерское дело» (співавтор С. Г. Могиль-

ний, 1981), «Фотограмметрия» (кол. авт., 1985), «Методы и 

средства автоматизации геодезических измерений в инже-

нерной геодезии» (співавтор О. В. Базікало, 1991), «Орга-

низация и планирование топографо-геодезических работ» 

(Ю. Ф. Креніда, 1996), «Геодезія» (кол. авт., 2006). Успішну 

роботу кафедри передусім визначило створення в Донбасі 

школи підготовки інженерів за напрямом «Геодезія, кар-

тографія, землеустрій». Велика заслуга у формуванні шко-

ли належить проф. кафедри М. П. Беcпалому, який понад 

25 років був деканом гірничо-геологічного факультету. Роз-

виток геоінформаційних ідей і технологій для розв’язання 

задач геодезії й маркшейдерії є основною концепцією на-

укових досліджень.

Кафедра «Технологія і техніка 
геологорозвідувальних робіт»

Кафедру створено 1 грудня 1970 р. як випускову для 

спеціальності «Технологія і техніка розвідки родовищ ко-

рисних копалин» (ТТР РКК), яку у 1966 р. було відкрито 

в ДПІ при кафедрі «Геологія і розвідка родовищ корисних 

С. Г. Могильний та А. А. Шоломицький 
в лабораторіях кафедри

Консультацію проводить А. О. Луньов Колектив кафедри ГіГ. 2010 р.

Колектив кафедри ТТГР. 1975 р.

158

Донецький національний

технічний університет



проектування в умовах, коли студенти мають обмежену 

початкову інформацію. Це дозволило виконати роботи з 

комп’ютерного проектування буріння і складання геолого-

технічного проекту (А. А. Каракозов, С. М. Парфенюк).

З 1988 р. працювала філія кафедри на базі Щегловської 

ГРЕ ВГО «Донбасгеологія» (П. Т. Басан, А. В. Коломо-

єць). Після її закриття у грудні 2000 р. організовано філію 

кафедри на базі ДХК «Спецшахтобуріння» (В. А. Турчин, 

В. І. Пилипець, А. М. Рязанов), а у січні 2005 р. — у ВО 

«Укрвуглегеологія» (В. І. Ледней, В. А. Русанов).

За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 

1380 інженерів-буровиків, з них 29 — для зарубіжних кра-

їн. З 1998 р. кафедра здійснює підготовку магістрів. За цей 

час магістратуру закінчили 64 особи.

На кафедрі під керівництвом доц. Г. І. Неудачина було 

сформовано науковий напрям «Дослідження і розробка 

техніки і технології буріння з використанням гідроударни-

ків диференціальної дії, гідравлічних і пневматичних меха-

нізмів». Головною складовою цього напряму стала розробка 

технології морського буріння на шельфі автономними за-

глибними установками. У цій галузі отримано понад 200 

авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні мо-

делі, підготовлено керівні інженерні кадри для бурових ор-

копалин». Організатором кафедри і її першим завідувачем 

(1970–1977 рр.) був доц., канд. техн. наук Г. І. Неудачин — 

досвідчений педагог і відомий вчений, один із засновників 

спеціальності ТТР РКК у колишньому Радянському Союзі. 

До складу кафедри також увійшли доценти, канд. техн. наук 

О. С. Юшков, Л. М. Івачов (з 1990 р. — професор), А. В. Ко-

ломоєць, М. С. Бабічев. У подальшому склад кафедри 

формувався переважно за рахунок її випускників. Багато 

випускників працювало штатними інженерами науково-

дослідного сектору. У 1978–1988 рр. кафедру очолював доц., 

канд. техн. наук Л. М. Івачов, у 1988–2000 рр. — доц., канд. 

техн. наук О. І. Калініченко. З грудня 2000 р. кафедрою ке-

рує доц., канд. техн. наук А. А. Каракозов.

За минулі роки колектив кафедри створив потужну ла-

бораторну й навчально-методичну базу. Функціонує 5 лабо-

раторій, 2 комп’ютерні класи, є 6 аудиторій для проведення 

занять. З 2001 р. кафедра також веде підготовку зі спеці-

альності «Буріння свердловин», а на протязі 2001–2005 рр. 

здійснювала набір студентів за подвійною спеціальністю 

(«Менеджмент організацій» і «Буріння свердловин»).

З 1971 р. викладачами кафедри опубліковано 21 на-

вчальний посібник, з них шість — із грифом МОН України. 

Вперше в колишньому СРСР для спеціальності ТТР РКК 

Л. М. Івачов видав підручник «Промывочные жидкости и 

тампонажные смеси» (1987). Також уперше видано навчаль-

ний посібник «Курсове та дипломне проектування бурових 

робіт» (за ред. О. І. Калініченка, 1998), в якому реалізовано 

нові методичні підходи до проектування буріння свердло-

вин. Новизна полягає в прийомах конкретизації даних для 

Заняття в лабораторіях кафедри ТТГР

Буріння шахтного ствола
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ганізацій Риги, Мурманська, Одеси, Южно-Сахалінська. 

На базі кафедри була створена і функціонувала на протя-

зі 1981–1991 рр. галузева лабораторія морського буріння 

Мінгазпрому СРСР, яка брала активну участь у проекту-

ванні бурових суден і розробці бурового обладнання. Під 

керівництвом Г. І. Неудачина та О. І. Калініченка створено 

і впроваджено у виробництво заглибні установки різних 

модифікацій, які призначено для буріння свердловин гли-

биною до 10 м у морському дні при глибині моря до 50 м 

з метою відбору проб ґрунту для інженерно-геологічних 

пошуків.

З 2000 р. під керівництвом О. І. Калініченка та 

А. А. Каракозова спільно з ЗАТ «Компанія «Південно-

східгаз» розроблені принципово нові гідроударні уста-

новки для буріння свердловин глибиною до 50 м при 

глибині моря до 70–80 м. З впровадженням цих устано-

вок розширені можливості відбору проб на мілководній 

частині морського шельфу з неспеціалізованих морських 

суден. Отримані за допомогою цих установок дані вико-

ристовують для розвідки підводних родовищ корисних 

копалин, спорудження морських бурових платформ для 

видобування нафти й газу, будівництва підводних трубо-

проводів, причалів та інших споруд. У 2010 р. ця розробка 

була нагороджена срібною статуеткою «Святий Георгій» 

на ХІ Міжнародному форумі «Високі технології XXI сто-

річчя» (м. Москва).

Важливими гілками цього наукового напряму також 

є: створення оригінальних заглибних насосів для відка-

чування рідини зі свердловин і шахтних стволів (В. І. Пи-

липець), розробка вібраційних і ударних механізмів для 

ліквідації аварій в процесі буріння (А. В. Коломоєць, 

О. І. Калініченко, В. І. Пилипець, А. А. Каракозов), ство-

рення систем для привибійної пульсаційної промивки 

(М. Т. Филимоненко). Кафедра вела роботи і в інших важ-

ливих наукових напрямах: технологія промивки і тампо-

нування свердловин (Л. М. Івачов) та спрямоване буріння 

підземних свердловин і кернометрія (О. С. Юшков). За 

розробки в галузі тампону-

вання Л. М. Івачову при-

суджено Державну премію 

СРСР (1983).

Кафедра активно спів-

працює із спорідненими ка-

федрами ВНЗ та науковими 

установами України і Росії. 

На науково-технічних кон-

ференціях зроблено більше 

170 доповідей. Викладачами 

видано 9 монографій, опу-

бліковано більше 460 статей, 

отримано 257 авторських 

свідоцтв і патентів на ви-

находи та корисні моделі, 

5 медалей ВДНГ СРСР. Зо-

крема, доц. А. В. Коломоєць у монографії «Предупре-

ждение и ликвидация прихватов в разведочном бурении» 

(1985) вперше стосовно геологорозвідувальної галузі 

розглянув теоретичні питання і техніку ліквідації най-

більш складних аварій; Л. М. Івачов підготував довідник 

«Промывка и тампонирование геологоразведочных сква-

жин» (1989), де враховано особливості буріння свердло-

вин малого діаметру; монографія О. С. Юшкова «Керно-

метрия» (1989) стала першим виданням стосовно методів 

і засобів визначення елементів залягання порід по керну 

поодиноких свердловин. Монографія О. І. Калінічен-

ка, П. В. Зибінського, А. А. Каракозова «Гидроударные 

буровые снаряды и установки для бурения скважин на 

шельфе» (2007) стала першим виданням, де розглянуті 

питання буріння розвідувальних свердловин на шельфі за-

глибними гідроударними установками і снарядами. За ма-

теріалами наукових досліджень на кафедрі захищено одну 

докторську (О. І. Калініченко) і 12 кандидатських дисер-

тацій, підготовлено до захисту три докторські дисертації 

(А. А. Каракозов, Ю. В. Пєттік, М. Т. Филимоненко).

З моменту заснування кафедри творча діяльність сту-

дентів розвивалася у принципово новому для спеціальнос-

ті ТТР напрямі — конструюванні свердловинних бурових 

механізмів та інструменту. Студенти брали активну участь 

у роботі студентського ПКБ інституту. За організацію сту-

дентської наукової роботи кафедра часто посідала в універ-

ситеті призові місця. Студентами у співавторстві зроблено 

більше 40 винаходів, опубліковано понад 50 робіт. Десять 

студентів відзначено преміями і медалями ЦК ЛКСМУ, 

ЦР ВСВР СРСР, Мінвузу СРСР, АН України. Отримано 

сім дипломів переможця у всесоюзних конкурсах НДРС, 

десятки дипломів — у всеукраїнських. Найбільший внесок 

в організаційну, методичну і творчу роботу студентів зро-

бив проф. А. В. Коломоєць.

За педагогічні досягнення звання «Відмінник освіти 

України» присвоєно професорам О. І. Калініченку (1998), 

А. В. Коломойцю (2001), В. І. Пилипцю (2001), О. С. Юш-

Срібна статуетка «Святий Георгій» та свідоцтво про нагородження проекту 
кафедри на ХІ Міжнародному форумі «Високі технології XXI сторіччя»
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Колектив кафедри ТТГР. 2010 р.

кову (2002). Проф. О. І. Калініченко також нагороджений 

знаком МОН України «За наукові досягнення» (2007), а за 

великий внесок у підготовку гірничих інженерів — зна-

ками «Шахтарська слава» трьох ступенів (1996–2008). За 

великий внесок у навчальну і наукову роботу в ДонНТУ 

О. С. Юшкову і А. В. Коломойцю присвоєно звання «По-

чесний професор університету» (1998). За активну участь у 

винахідницькій діяльності А. А. Каракозов нагороджений 

знаком «Творець» Державного департаменту інтелектуаль-

ної власності МОН України (2006).
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ 
ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»

О. І. Харін, В. І. Плаксін, О. І. Ковальов, В. М. Ткаченко, 

проф. д-р техн. наук Ф. І. Євдокимов, проф., д-р екон. 

наук Г. Д. Тарасенко, проф., канд. екон. наук Б. І. Криво-

берець і канд. екон. наук С. М. Тітенко.

У 1994 р. ІЕФ було перейменовано у факультет економі-

ки та менеджменту, що було пов’язано з необхідністю під-

готовки кваліфікованих кадрів для управління економікою 

й виробництвом в умовах формування ринкової економі-

ки в Україні. Внаслідок цього до факультету приєднуються 

вже існуючі в університеті та створюються нові кафедри. У 

2003–2004 рр. з’явились дві нові кафедри: «Управління пер-

соналом та економіка праці» (зав. каф. проф., д-р екон. наук 

І. Б. Швець) та «Іноземні мови професійного спілкування» 

(зав. каф. доц., канд. філол. наук Н. Ю. Тодорова). До факуль-

тету була приєднана кафедра фізичного виховання (зав. каф. 

канд. екон. наук О. В. Іванов (2000–2008), доц. Ю. К. Удови-

ченко (2008–2009), а з 2009 р. — С. М. Швидкий).

В умовах радикальних соціально-економічних і політич-

них перетворень в країні, формування ринкової економіки 

авчально-науковий інститут «Вища шко-

ла    економіки    та    менеджменту»    засно-

вано в 2007 році.  Він  є  правонаступни-

ком інженерно-економічного факультету 

(ІЕФ), який було створено у травні 1969 р. 

У джерел створення ІЕФ, до складу якого 

входило три кафедри, стояли відомі й ав-

торитетні організатори і вчені: проф., д-р 

екон. наук В. П. Бабич (перший декан фа-

культету, 1969–1978), доц. О. О. Денисен-

ко (зав. кафедри економіки гірничої про-

мисловості), В. Г. Восполіт (зав. кафедри 

організації і планування гірничого вироб-

ництва) і Л. Г. Кацен (зав. кафедри еконо-

міки, організації і планування машинобу-

дівної і металургійної промисловості). Тоді 

на факультеті працювало 60 викладачів і 

навчалося лише 200 студентів.

Проте промисловість Донбасу вима-

гала все більше економічних кадрів, які 

змогли б успішно керувати важливими 

галузями виробництва. Час поставив на 

порядок денний питання про відкрит-

тя нових кафедр: управління й аналізу 

господарської діяльності, економіки 

машинобудівної промисловості, зо-

внішньоекономічної діяльності підпри-

ємств, економічної теорії. Ці завдання 

успішно вирішили декани факультету — 

проф., канд. техн. наук В. І. Гребель-

ний (1978–1993 рр.), В. В. Дементьєв 

(з 1993 р.) та зав. кафедр: проф., д-ри 

техн. наук С. М. Ільєнко і М. І. Жиз-

лов, проф., д-ри екон. наук В. П. Бабич, 

НН

В. П. Бабич В. І. Гребельний

2.
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необхідні були адекватні зміни і в системі 

підготовки економіко-управлінських кадрів. 

Тому економісти «молодого покоління» ста-

ли ініціаторами створення нової освітньої 

структури у складі ДонНТУ — ННІ «Вища 

школа економіки та менеджменту» (ІЕМ), 

який очолив проф., д-р екон. наук В. В. Де-

ментьєв. ІЕМ — це потужний структурний 

підрозділ університету з підготовки фахівців 

у сфері економіки та менеджменту. Кількість 

студентів, які сьогодні навчаються в ньому, 

більш ніж у десять разів перевищує початко-

ву кількість студентської молоді інженерно-

економічного факультету. У цілому ж за роки 

свого існування факультет підготував понад 

16 000 фахівців вищої кваліфікації, які зараз 

працюють на промислових підприємствах, в органах держав-

ної і муніципальної влади, установах освіти і науки, банках і 

фінансових установах.

Навчання студентів у ІЕМ адаптовано до світових стан-

дартів і здійснюється за багаторівневою системою підго-

товки кадрів на основі сучасних навчальних програм, які 

відповідають вимогам університетської освіти і викорис-

товують досвід найкращих ВНЗ. Навчально-виховний 

процес націлений на те, щоб випускник міг сприймати, 

пропонувати й реалізовувати комерційні, організаційно-

управлінські й соціальні ідеї, легко адаптуватися до швид-

коплинних змін на виробництві і в житті.

Важливо те, що практично все поповнення викла-

дацького складу в ІЕМ здійснюється за рахунок своїх 

випускників, аспірантів і докторантів. Проте, незважа-

ючи на потужний науково-викладацький потенціал, до 

навчального процесу також залучаються провідні спе-

ціалісти міністерств, місцевих органів влади, провідних 

банків і підприємств Києва і Донецька, а 

також відомі економісти зі США, Фран-

ції, Німеччини та інших країн. Економіч-

ні кадри, виховані в ІЕМ, стали відомими 

науковцями, викладачами, організатора-

ми промисловості й банківської справи, 

господарськими й політичними діячами. 

Серед них — Герой України, голова Чер-

каської обласної державної адміністрації 

С. Б. Тулуб, голова національної комісії 

регулювання електроенергетики України 

С. М. Тітенко та ін.

Інститут підтримує міцні творчі кон-

такти з навчальними закладами і наукови-

ми установами США, Англії, Німеччини, 

Канади, Голландії, Польщі, Чехії, Франції, 

Бельгії, бере участь у проектах TEMPUS-TACIS та кон-

сорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні, під-

тримує постійні зв’язки з економічними факультетами 

Магдебурзького університету (Німеччина), МДУ (Росія), 

Гренобльського університету (Франція), університету 

прикладних наук Савонія (Фінляндія), Вищої школи ме-

неджменту інформаційних систем ISMA (Латвія) та ін-

шими провідними університетами Європи. Стажування 

за кордоном, участь у міжнародних конференціях, семі-

нарах, літніх школах і симпозіумах сьогодні є повсякден-

ною нормою життя студентів, професорів і викладачів 

інституту.

До складу ННІ «Вища школа економіки та менедж-

менту» входять два факультети: факультет економіки 

(декан — доц., канд. екон. наук С. І. Кравченко) та фа-

культет менеджменту (декан — доц., канд. екон. наук 

В. В. Шевченко у 2007–2010 рр. та проф., д-р екон. наук 

О. А. Кратт з 2010 р.).

Заст. декана, доц., 
канд. екон. наук 

А. В. Мєшков

Заст. декана, доц., 
канд. екон. наук 
Н. М. Далевська

Перший заст. декана, 
доц., канд. екон. наук 

І. О. Бондарєва

Декан, доц., 
канд. екон. наук 
С. І.  Кравченко

В. В. Дементьєв

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
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Факультет економіки включає кафедри: економіки і 

маркетингу, економіки підприємства, фінансів і банків-

ської справи, бухгалтерського обліку та аудиту, економіч-

ної теорії.

Кафедра «Економіка і маркетинг»
Кафедру засновано в 1927 р. за ініціативою проф. 

С. С. Герчикова — це була перша економічна кафедра серед 

вищих технічних закладів СРСР. В різні роки її очолюва-

ли: гірничий ген. директор ІІІ рангу проф. С. С. Герчиков 

(1927–1938; 1942–1950); доц., канд. екон. наук Р. А. Бежок 

(1938–1942); доц., канд. екон. наук І. І. Ухо (1951–1968); 

доц., канд. екон. наук О. О. Денисенко (1968–1974); За-

служений працівник народної освіти України, проф., д-р 

техн. наук Ф. І. Євдокимов (1974–2009); д-р екон. наук, Го-

лова Всеукраїнської спілки вчених-економістів О. В. Кен-

дюхов (2009—2011); з 2011 р. — д-р екон. наук О. А. Кратт.

освіти СРСР при кафедрі було організовано навчально-

методичний кабінет, який проводив роботу з підготовки 

методичних вказівок та нормативних матеріалів для сту-

дентів, викладачів і працівників вугільних підприємств.

У 1967 р. кафедру було перейменовано — «Економіка 

гірничої промисловості», вона стала випускати гірничих 

інженерів-економістів. Перший випуск був здійснений у 

1971 р.

Кафедра була однією із перших із впровадження актив-

них методів навчання. Викладачами кафедри було розро-

блено і впроваджено в навчальний процес десятки ділових 

ігор, які мали значний інтерес з боку студентів.

З перебудовою 90-х років, з переходом до ринкових 

відносин змінилась і вища економічна освіта, з’явилися 

нові професії, наприклад, маркетолог. У зв’язку з цим на 

кафедрі з 1997 р. почалась підготовка студентів за новою 

спеціалізацією «Маркетинг підприємства», а з 2007 р. — 

бакалаврів зі спеціальності «Маркетинг». З 1997 р. кафе-

дра отримала назву «Економіка і маркетинг» і здійснювала 

підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за професій-

«Круглий стіл» на тему «Економіка та маркетинг 
в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, 

передова думка»

Ф. І. Євдокимов

У 1927 р. кафедра «Організація виробництва» (перша 

її назва) була виділена зі складу кафедри «Розробка плас-

тових родовищ» і з перших днів існування вела активну 

роботу з поширення економічних знань на підприємствах 

вугільної промисловості, брала участь в організації і 

діяльності першого науково-дослідного закладу ву-

гільної промисловості «Донецька науково-дослідна 

станція», результати досліджень якої були вико-

ристані при складанні нормативних довідників для 

шахт вугільних басейнів; проводила семінари на за-

вдання Наркома вугільної промисловості; брала ак-

тивну участь у наукових конференціях. У 1934 р. за  

редакцією С. С. Герчикова в СРСР вийшов перший 

підручник з організації виробництва у вугільній 

промисловості «Основы организации производства 

в каменноугольной промышленности». Науко-

ві розробки кафедри щодо організації управління 

кам’яновугільної промисловості були використа-

ні радянською державою при розбудові вугільної 

промисловості СРСР у післявоєнні роки. У 1961 р. 

згідно з Наказом Міністерства вищої і середньої Колектив кафедри. 2010 рік
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ним напрямом «Економіка підприємства» зі спеціаліза-

ціями «Економіка гірничої промисловості» і «Маркетинг 

підприємства». У 2000 р. кафедра почала підготовку ма-

гістрів з економіки. Перших магістрів випустили у 2001–

2002 навчальному році.

Навчальний процес на кафедрі 

здійснює 21 викладач: 5 професорів, 

11 доцентів, 5 асистентів, в аспіранту-

рі навчаються 6 аспірантів і пошукачів. 

Важливу роль у діяльності кафедри ві-

діграє навчально-допоміжний персо-

нал: інженер 1 кат. та ст. лаборант.

На сьогодні кафедра готує фахів-

ців широкого профілю за напрямками 

«Економіка підприємства» зі спеці-

алізацією «Економіка підприємства 

паливно-енергетичного комплексу» і 

«Маркетинг». Її випускники можуть 

вирішувати проблеми, що виникають 

у виробничій, економічній, маркетингово-збутовій, ін-

вестиційній діяльності промислових підприємств. За 84 

роки діяльності кафедра підготувала понад 4000 гірничих 

інженерів-економістів, економістів. Випускники кафе-

дри працюють на підприємствах України: ВАТ «Азов-

сталь», ВАТ «НОРД», Концерн «Стірол», ВАТ «АВК», ЗАТ 

«Конті», ВАТ «Харцизький трубний завод», Приватбанк, 

Тасскомерцбанк, Укрсоцбанк, Райфайзенбанк Аваль, 

Донбаська паливно-енергетична компанія тощо. Серед 

випускників кафедри є народні депутати Верховної Ради 

України та Донецької обласної ради, міністр палива та 

енергетики (1999–2000), міністр вугільної промисловості 

(1998–1999) — С. Б. Тулуб, директори підприємств та ке-

рівники банків, начальники департаментів та управлінь 

міністерств і держадміністрацій.

Кафедра має загальновизнані в Україні наукові шко-

ли, здійснює підготовку висококваліфікованих наукових 

кадрів через аспірантуру й докторантуру. За час існування 

її викладачами захищено 6 докторських та понад 20 кан-

дидатських дисертацій. Авторські розробки, рекомендації 

та пропозиції впроваджено в практику корпорацій «Інду-

стріальна спілка Донбасу», ВАТ «МК «Азовсталь»», ВАТ 

«Харцизький трубний завод», ВАТ «Транскомерцбанк», 

АБК «Капітал», страхової компанії «АСКА», «Української 

фінансово-інвестиційної компанії».

Щороку колектив кафедри організує й проводить 

олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства й 

маркетинг», бере участь у міжнародних і вітчизняних 

науково-практичних конференціях, публікує понад 

100 наукових праць. Традиційними стали щорічні 

науково-практичні конференції молодих вчених, аспі-

рантів та студентів.

Понад 10 років на базі кафедри проходить міжнародна 

науково-практична конференція «Економіка та маркетинг 

в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передо-

ва думка», в якій беруть участь науковці з Росії, Білорусі, 

Казахстану, Киргизії та понад 25 ВНЗ України. Студенти 

кафедри активно займаються НДР, беруть участь у науко-

вих конференціях різного рівня, студентських олімпіадах, 

мають численні наукові публікації. Колективом кафедри 

за час існування підготовлено близько 30 підручників і на-

вчальних посібників.

На кафедрі виконуються й впроваджуються в на-

вчальний процес держбюджетні теми під керівництвом 

проф. О. В. Кендюхова, Ф. І. Євдокимова та Т. Б. Надто-

ки. Наукові розробки колективу кафедри містять аналіз 

і пропозиції щодо реформування національної економі-

ки України та регіону з метою забезпечення економічної 

безпеки Донецького регіону і держави. Проводяться до-

слідження щодо оптимізації виробничих потужностей 

вугледобувних підприємств, методів оцінки: ефектив-

ності інвестиційних проектів в умовах невизначеності, 

світових ринків споживчих товарів та послуг, соціально-

економічної ефективності виробництва, безпеки під-

приємства. Кафедра брала активну участь в розробці 

програми реструктуризації вугільної промисловості 

України.

Кафедра співпрацює з Інститутом економіки про-

мисловості НАН України, Київським національним 

економічним університетом, КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 

Національним університетом «Львівська політехніка», 

Сумським державним університетом, Східноукраїнським 

національним університетом ім. В. Даля, Тернопільським 

національним економічним університетом, Харківською 

національною академією міського господарства, Хар-

ківським національним економічним університетом, 

Херсонським національним технічним університетом, 

Хмельницьким національним університетом, Кемеров-

ським державним університетом, Московським держав-

ним університетом комерції, Класичним приватним уні-

верситетом м. Запоріжжя, Луганським інститутом праці 

і соціальних технологій. Представники кафедри неодно-

разово запрошувались КМ України та Верховною Радою 

України як експерти для участі у розробці питань загаль-

нодержавного значення.

Науково-практична конференція молодих вчених і студентів 
«Економіка і маркетинг у ХХI ст.»
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Кафедра «Економіка підприємства»
Виникнення кафедри історично визначилось потре-

бою національного господарства України в кваліфіко-

ваних кадрах з питань економіки. Кафедру «Економіка 

підприємства», яка спеціалізується на підготовці фахівців-

економістів для різних галузей економіки, було створено 

1 вересня 1985 р. на базі кафедри «Економіка, організація 

і планування машинобудівної і металургійної промисло-

вості».

Першим зав. кафедри був проф., д-р екон. наук 

В. П. Бабич, який під час свого керівництва здійснив 

значний вклад як у формування і розвиток кафедри, так 

і в становлення навчального процесу за фахом. Разом з 

цим проф. В. П. Бабич заснував новий науковий напрям 

з питань організації оплати праці на промислових під-

приємствах, розвиток якого дозволив підготувати значну 

кількість фахівців високого наукового рівня. Під його ке-

рівництвом успішно захистили дисертації 14 аспірантів і 

здобувачів, деякі з них і за-

раз працюють на кафедрі. 

Пізніше, у процесі розви-

тку кафедри, її очолювали 

професори, д-ри екон. наук 

В. І. Плаксін (1992–1993) і 

А. І. Ковальов (1993–1994). 

З вересня 1994 р. кафедрою 

завідує проф., д-р екон. наук 

В. М. Хобта. 

Високий рівень підго-

товки фахівців досягаєть-

ся за вдяки професіоналізму 

всьо го професорсько-викла-

дацького складу кафедри, 

65 % якого є д-ри і канд. екон. наук. На даний час на ка-

федрі працює 4 д-ри наук: проф. В. М. Хобта, І. П. Булє-

єв, В. І. Вальков,  Ю. Д. Заворотнєв; 12 канд. наук: проф. 

О. Я. Каплюхін, О. Ю. Попова, доц. І. О. Бондарєва, Є. П. Ко-

лос, С. І. Кравченко, С. М. Крапівницька, 

У. В. Лаврик, А. В. Мєшков,  Т. О. Степа-

нова, О. М. Фіщенко, О. Ю. Шилова та 

Л. І. Шилова, ст. викл. М. М. Савінов; 

ас.: О. Ю. Заворотнєва, Є. В. Зарічанська, 

О. І. Кісельова, І. С. Кладченко, О. В. Кор-

нєва, А. П. Стефаненко-Шупик, А. О. Ти-

щенко, І. О. Чурносова. Штат кафедри 

постійно поновлюється новими кадра-

ми — аспірантами та найбільш перспек-

тивними випускниками університету.

Стрімкий розвиток економічних про-

цесів на підприємствах нашої держави, 

наповнення їх новим багатогранним 

змістом зумовили необхідність погли-

бленого вивчення комплексу проблем, 

пов’язаних зі здійсненням виробничо-

господарської діяльності на рівні суб’єктів господарюван-

ня. Тому в процесі розвитку науково-педагогічної діяль-

ності кафедрою принципово оновлено навчальний процес 

з урахуванням розширення галузевої спрямованості, форм 

власності та організаційно-правових форм діяльності 

суб’єктів господарювання. Для задоволення вимог еконо-

міки України кафедра забезпечила розробку нових, орієн-

тованих на ринкові умови дисциплін, які дозволяють ви-

рішити проблеми підготовки й прийняття управлінських 

рішень, розробити бізнес-плани інвестиційних проектів, 

прискорити інвестиційно-інноваційні процеси, оцінити 

ефективність нововведень, сформувати стратегічні плани 

розвитку підприємства та забезпечити безперебійне функ-

ціонування елементів його внутрішнього економічного 

механізму.

Кафедра здійснює професійну підготовку висококласних 

фахівців в галузі економіки та менеджменту. Понад 2500 ко-

лишніх студентів гідно представляють кафедру в різних сфе-

рах діяльності в економіці України, Росії, США, Німеччини, 

Ізраїлю та інших країн світу. Випускники кафедри успішно 

працюють на керівних посадах у вітчизняних і закордонних 

компаніях, науково-дослідних організаціях, органах держав-

ного управління, управляють власним бізнесом.

Сьогодні кафедра представляє наступні освітні про-

грами підготовки фахівців: економіка підприємства (бака-

лаврат, підготовка спеціалістів, магістратура); економіка 

підприємства (інформаційне забезпечення і правове ре-

гулювання) (бакалаврат); менеджмент інноваційної діяль-

ності (магістратура); управління інноваційною діяльніс-

тю (магістратура); економіка підприємства (за галузями) 

(друга вища освіта бакалаврат).

Викладачі кафедри виконують наукові дослідження в 

багатьох напрямках діяльності підприємств. Під керівни-

цтвом проф. В. М. Хобти створена і розвивається наукова 

школа з управління інвестиційною діяльністю, що зумов-

лено значущістю цього процесу у вітчизняній економіці та 

проблемами в її здійсненні. Проф. кафедри О. Ю. Попо-

В. М. Хобта

Колектив кафедри ЕПР. 2010 р.
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вою створено новий науковий напрямок з питань управ-

ління екологічною спрямованістю розвитку промислових 

підприємств.

Постійно виконується держбюджетна тематика. Так, 

на протязі 2007–2009 рр. проводилися наукові досліджен-

ня на тему: «Теоретичні засади підвищення потенціалу 

суб’єктів господарювання в умовах інноваційної моделі 

розвитку економіки», з 2010 р. персоналом кафедри вико-

нується НДР на тему «Концепція інтеграції економічних 

та екологічних стандартів в системі забезпечення розвитку 

підприємств». На замовлення підприємств проводяться 

госпдоговірні наукові дослідження, спрямовані на вирі-

шення проблем їхньої діяльності (з 2010 р. — з ДП «Артем-

вугілля» на тему «Аналітичне обґрунтування економічного 

стану підприємства»).

На кафедрі постійно навчаються аспіранти і здобувачі. 

За результатами НДР щорічно відбувається захист дисер-

тацій на здобуття звання кандидата та доктора екон. наук, 

видано вже понад 100 наукових публікацій. Викладачі 

кафедри видають монографії і навчальні посібники. Під-

готовлено ряд рекомендацій і методичних положень, які 

успішно застосовуються в навчальному процесі та діяль-

ності промислових підприємств України.

підприємств, тому понад 95 % розробок, здійснених під 

час дипломного проектування, прийняті до впровадження 

і використовуються на практиці.

Щорічно кафедра «Економіка підприємства» прово-

дить Дні теорії та практики інвестування, що включають 

в себе Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

студентів і молодих вчених та Всеукраїнський конкурс 

бізнес-планів інвестиційних проектів.Молоді послідовники проф. О. Ю. Попової

Оволодіння знаннями з питань управління 
інвестиційною діяльністю під керівництвом 

проф. В. М. Хобти

Молоді вчені й аспіранти кафедри. 2010 р.

Кафедра здійснює керівництво НДРС, результати якої 

доповідаються на наукових семінарах, конференціях різ-

ного рівня і публікуються в наукових статтях. Про високий 

рівень підготовки студентів свідчать їх перемоги на про-

тязі декількох років на олімпіадах з дисциплін «Економіка 

підприємства», «Інвестування», які проводяться на всеу-

країнському та регіональному рівнях. Наукові досліджен-

ня студентів значною мірою виконуються на замовлення 

Участь підприємців і бізнесменів у Днях теорії 
та практики інвестування. 2010 р.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними 

ВНЗ України, науково-дослідними організаціями, під-

приємствами та органами держадміністрації. Тривалий 

час кафедра співпрацює з Магдебурзьким університетом 

(Німеччина). Наш партнер у дослідженнях — Міжнародна 

вища школа-інститут м. Циттау (Німеччина).

Кафедра має високий професійний науково-педагогічний 

потенціал, що дозволяє готувати спеціалістів, які володіють 
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сучасними методами управління господарською діяльністю, 

що створює передумови підвищення ефективності діяльнос-

ті промислових підприємств, прискорення економічного 

розвитку галузей, регіонів, держави.

Кафедра «Фінанси і банківська справа»
Як і більшість кафедр Вищої школи економіки та ме-

неджменту, вона веде свій «родовід» від кафедри «Еко-

номіка і організація промислового виробництва та будів-

ництва». Після цілого ряду поділів 

і перейменувань, які розпочались 

з 1968 р., з’явилась кафедра «Еко-

номіка, організація і планування 

машинобудівної промисловості», в 

1993 р. — кафедра «Менеджмент», а 

у вересні 2000 р. на її базі була ство-

рена нова кафедра — «Фінанси та 

банківська справа». Необхідність її 

створення була продиктована від-

криттям в університеті підготовки 

фахівців за спеціальністю «Фінан-

си». У 1999 р. відбувся перший набір 

студентів цієї спеціальності. Вибір 

бази для створення нової кафедри був цілком логічним, 

оскільки на кафедрі «Менеджмент» було зосереджено ви-

кладання дисциплін циклів «Фінанси», «Бюджетний про-

цес в Україні», «Система оподаткування в Україні», «Гроші 

та кредит», «Банківська справа», «Фінансовий та банків-

ський менеджмент» для студентів факультету економіки та 

менеджменту, магістратури державного управління, слуха-

чів центру перепідготовки кадрів.

Організатором і першим керівником кафедри «Еконо-

міка, організація та планування машинобудівної промис-

ловості» був доц., канд. техн. наук Л. Г. Кацен (1968–1983). 

У 1983 р. кафедру очолив проф., д-р екон. наук О. І. Харін, 

з 1995 р. — доц., канд. екон. наук Б. І. Кривоберець, а з 

2004 р. — проф., д-р екон. наук В. П. Вишневський 

Навчально-виховну та науково-дослідну роботу на 

кафедрі «Фінанси та банківська справа» ведуть: 2 проф., 

д-ри екон. наук В. П. Вишневський і А. І. Стрілець; 

проф., канд. екон. наук Б. І. Кривоберець, 19 доц., канд. 

екон. наук — О. В. Гурнак, Т. С. Панфілова, В. М. Анто-

ненко, Т. Б. Сайгіна, Л. Д. Слєпньова, Л. М. Устінова, 

Т. К. Хрімлі, А. Ф. Беліченко, Л. В. Сорокіна, І. Ю. Бе-

лоброва, Б. В. Бурлуцький, В. І. Матвійчук, Т. Є. Рубан, 

Ю. О. Смірнов, О. М. Луппол, Г. М. Манєров, О. М. Мі-

ночкіна, Г. О. Портнова, С. В. Устименко; 2 ст. викл., канд. 

екон. наук О. М. Плакіда і В. П. Карабун; 6 ас. — Н. В. За-

рубєєва, Л. Л. Катранжи, К. А. Ритікова, А. С. Боярченко, 

А. М. Яремко, Г. Є. Бєляєва.

На теперішній час кафедра здійснює випуск спеціаліс-

тів за професійним напрямком «Економіка та підприєм-

ництво» за спеціальністю «Фінанси» з денною та заочною 

формами навчання. Крім того, кафедра веде підготовку 

магістрів за спеціальністю «Державна служба». З 1996 р. 

існування магістратури державного управління в універ-

ситеті кафедрою підготовлено 1028 фахівців для органів 

державного управління і місцевої влади.

Навчальними планами спеціальностей передбаче-

на багаторівнева підготовка фахівців за спеціальностями 

«Економіка підприємства» та «Фінанси» — бакалавр, спе-

ціаліст, магістр. Кафедрою випущено більше ніж 800 бака-

лаврів, 774 спеціаліста, а також 126 магістрів за спеціаль-

ністю «Фінанси».

Найважливішими напрямками наукової роботи кафе-

дри є: удосконалення фінансово-кредитного механізму 

управління національною економікою (проф., д-р екон. 

наук В. П. Вишневський); економічні та організаційні 

проблеми ресурсозберігаючих технологій і охорони до-

вкілля (проф., д-р екон. наук А. І. Стрілець); економічні 

проблеми підвищення ефективності функціонування ви-

робничої інфраструктури підприємства; економічні та фі-

нансові проблеми відтворення основного капіталу (доц. 

Б. І. Кривоберець); маркетинг та проблеми дослідження 

ринку товарів в Україні (доц. Т. С. Панфілова); пробле-

ми створення та розвитку малих підприємств в Україні 

(В. М. Антоненко), проблеми управління фінансовою 

стійкістю промислових підприємств (Т. Б. Сайгіна).

За результатами досліджень науковцями кафедри опу-

бліковано: навчальні посібники з грифом Мінвузу УРСР 

«Основи маркетингу» (Н. П. Бобрик, О. І. Харін, Т. С. Пан-

філова) і «Сертификация продукции» (Т. С. Панфілова та 

ін.); підручник «Маркетинг» (В. І. Матвійчук та ін.); на-

вчальний посібник «Фінансовий ринок» (Ю. О. Смірнов); 

монографії «Экономическая оценка эффективности работы 

ремонтной службы предприятия (объединения)» (Р. Н. Ко-

легаєв, К. І. Мельникова, Б. І. Кривоберець), «Организа-

ция внутризаводского хозрасчета в условиях подетальной 

специализации цехов» (О. І. Харін), «Организационные 

проблемы повышения эффективности доменного про-

изводства» (А. І. Стрілець та ін.), «Эффективность 

энергосберегающих технологий в черной металлургии» 

(А. І. Стрілець та ін.), «Організація, планування і управління 

топографо-геодезичним виробництвом» (Б. І. Кривоберець 

Колектив кафедри «Фінанси і банківська справа»
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та ін.), «Металлургические мини-заводы» (Л. В. Дорохова 

(Сорокіна) та ін.), «Налогообложение: теория, проблемы, 

решения» (В. П. Вишневський); більш ніж 480 брошур та 

статей. На основі наукових досліджень на кафедрі «Фінанси 

та банківська справа» з 2000 р. було підготовлено і захищено 

11 кандидатських дисертацій, в т. ч. громадянином Йємен-

ської Республіки Омером Ауадом Махфудом Моаітебом. 

Після захисту дисертацій аспіранти, як правило, працюють 

викладачами кафедри.

Поряд з виконанням значного обсягу навчально-

методичної та науково-дослідної роботи професорсько-

викладацький склад кафедри приділяє велику увагу орга-

нізації НДРС. Вихованці кафедри беруть участь в роботі 

всеукраїнських студентських наукових конференцій, кон-

курсах та олімпіадах, де посідають 1–3 місця. Кафедра ор-

ганізовувала і проводила Всеукраїнську студентську олім-

піаду з проблем виробничого менеджменту, Всеукраїнську 

наукову студентську конференцію «Актуальні питання 

менеджменту в сучасних умовах», а з 2008 р. — Всеукра-

їнську наукову конференцію студентів та молодих вчених 

«Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної систе-

ми України». У 2009 р. студентки 4 курсу спеціальності «Фі-

нанси» Д. Давиденко, М. Назіна, Ю. Нікітіна, Є. Резничен-

ко стали переможцями заключного етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських маркетингових планів (2 місце).

На кафедрі виконані та впроваджені на підприємствах і в 

навчальний процес держбюджетні теми «Фінансові пробле-

ми росту ефективності діяльності господарюючих суб’єктів», 

«Удосконалення фінансово-кредитного механізму управлін-

ня національною економікою». Налагоджено співпрацю з 

Інститутом економіки промисловості НАН України, Доне-

цьким обласним управлінням ВАТ «Державний ощадний 

банк України», ОАО «ДМЗ», ОАО «НКМЗ» та ін.

Кафедра «Бухгалтерський облік та аудит»
Заснована у 1993 р. на базі кафедри «Управління 

виробництвом й аналіз виробничо-господарської ді-

яльності промислових підприємств», на якій у 1991 р. 

була відкрита спеціальність з бух-

галтерського обліку для вугільної 

промисловості. З самого почат-

ку і по теперішній час її очолює 

проф., д-р екон. наук В. А. Гав-

риленко. Крім нього, до складу 

кафедри входять: 2 професори — 

Є. В. Стародубцев і В. І. Гре-

бельний, 6 доцентів, канд. екон. 

наук — Л. П. Білязе, В. Л. Єнакієв, 

Л. О. Леонова, В. Ю. Звенячкі-

на, Н. В. Кравчук, О. М. Кравцо-

ва, 6 асистентів — Т. С. Шарай, 

Є. Г. Черникова, К. С. Мащен-

ко, І. М. Юркова, Д. В. Яровен-

ко, О. В. Мойсеєва.

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 

«Облік і аудит» за трьома кваліфікаційними рівнями: «ба-

калавр», «спеціаліст» і «магістр» відповідно до навчаль-

них планів, затверджених вченою радою ДонНТУ і МОН 

України. Усі дисципліни, які передбачені навчальним пла-

ном, викладаються відповідно до освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців з даної спеціальності, а та-

кож вимог відповідних відомств, для яких здійснюється 

підготовка фахівців. Підготовка фахівців зорієнтована на 

те, щоб вони мали високий рівень професіональних знань, 

широку ерудицію і культуру, володіли високими грома-

дянськими та моральними якостями, вміли на практиці 

ефективно застосовувати отримані знання у сфері бухгал-

терського обліку і аудиту, були мотивовані до постійного 

підвищення власного рівня кваліфікації.

Кафедра викладає дисципліни з бухгалтерського обліку і 

аудиту й на інших спеціальностях, які здійснюють підготов-

ку фахівців за напрямами «Економіка» і «Менеджмент». За 

17 років існування кафедра підготувала близько 1500 спеці-

алістів. Усі дисципліни на 100 % забезпечені методичними 

розробками. З початку 1993 р. на кафедрі видано близько

170 методичних рекомендацій, які постійно удосконалюють-

ся. Крім того, кафедра є випусковою щодо підготовки фахів-

ців зі спеціальності «Облік і аудит» в інституті післядиплом-

ної освіти, де за весь термін її роботи, починаючи з 1998 р., 

підготовлено близько 500 фахівців цієї спеціальності.

За останні роки особливого значення набуває питан-

ня фундаменталізації та індивідуалізації навчання. Фун-

даменталізація навчання здійснюється на підставі збіль-

шення обсягів математичних, загальноекономічних та 

комп’ютерних дисциплін. Для посилення комп’ютерної 

підготовки фахівців з обліку і аудиту на кафедрі виклада-

ються дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерсько-

му обліку» та «Управлінські інформаційні системи в обліку 

і аудиті». На протязі вивчення цих предметів студенти на-

вчаються користуватися провідними сучасними бухгалтер-

ськими комп’ютерними програмами: «1С: Підприємство», 

«Парус», «Акцент». Індивідуалізація навчання передбачає 

Колектив кафедри обговорює методичні розробки. В центрі — 
зав. каф. проф. В. А. Гавриленко; ліворуч: проф. В. І. Гребельний, 

доц. Л. П. Білязе, доц. В. Л. Єнакієв, ас. Е. С. Мащенко, ас. Т. С. Шарай; 
праворуч: доц. Є. В. Стародубцев, доц. Л. О. Леонова, доц. В. Ю. Звенячкіна, 
доц. Н. В. Кравчук, ас. І. М. Юркова, ас. О. В. Мойсеєва, ас. Д. В. Яровенко
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спеціальну підготовку фахівців на замовлення окремих під-

приємств різноманітних форм власності з орієнтацією на 

поглиблення практичної спрямованості.

Наукова діяльність кафедри ведеться за трьома на-

прямками: розробка і удосконалення методик економіч-

ного і фінансового аналізу промислових підприємств; 

удосконалення організації бухгалтерського обліку, а також 

оподаткування. За цими напрямками кафедра, починаю-

чи з 1993 р., виконала 5 НДР, на підставі яких видано три 

монографії, один навчальний посібник з грифом МОН 

України і близько 300 статей у фахових виданнях.

беруть участь у всеукраїнських конкурсах зі спеціальнос-

ті, де займають призові місця і отримують грошові премії 

за перемогу. Найкращі студенти спеціальності отримують 

безкоштовні абонементи на періодичні видання.

Кафедра «Економічна теорія 
і державне управління»

Кафедру було засновано в 1931 р. у ДГІ з класичною 

назвою — кафедра політичної економії. Ії колектив до 

початку Великої Вітчизняної війни складали доценти 

І. Н. Брайловський, Ф. І. Вєтров, А. М. Гречаний. Після 

війни до 1954 р. кафедру очолював А. М. Гречаний, у 1954–

1958 рр. — проф., д-р екон. наук А. Г. Лобунець, у 1958–

1963 рр. — проф., д-р екон. наук Е. Е. Крихтін, у 1963–

1971 рр. — проф., д-р екон. наук Д. З. Коров’яковський, у 

1971–1974 рр. — доц. В. О. Пилипенко, у 1974–1978 рр. — 

доц. Р. Г. Кондратьєв, у 1978–1981 рр. — доц. П. О. Білик, 

у 1981–1993 рр. та 1998–2004 рр. — проф., д-р екон. наук 

Г. Д. Тарасенко, у 1993–1998 рр. — проф., д-р екон. наук 

В. В. Дементьєв і проф., канд. екон. наук Г. М. Усачова.

За цей період значно підвищився науково-педагогічний 

потенціал кафедри: активно розвивається соціальний на-

прямок наукових досліджень, відкрито аспірантуру, яку 

очолила проф., д-р екон. наук Г. Д. Тарасенко. Захищено 

20 кандидатських, 2 докторські дисертації, зросла кількість 

дисциплін, які викладаються на кафедрі відповідно до гли-

боких змін загальної парадигми базової економічної науки.

Високий професіоналізм колективу кафедри, науково-

методичні напрацювання щодо викладання фундамен-

тальних економічних дисциплін дозволили у 1998 р. від-

крити в ДонНТУ спеціальність «Економічна теорія» IV 

рівня акредитації, що для технічного ВНЗ було надзвичай-

ною подією. Особливий внесок у вирішення цієї важли-

вої задачі належить керівництву кафедри — професорам 

В. В. Дементьєву, Г. Д. Тарасенко, Г. М. Усачовій.

Підготовку фахівців з економічної теорії здійснюють 

провідні доценти кафедри — Є. Г. Александрова, О. М. Ви-

шневська, Н. М. Далевська, О. М. Зухба, С. А. Кучерук, 

І. В. Левіна, Г. Д. Осередський, С. О. Романова, Г. І. Риб-

нікова, Т. І. Рудченко, О. С. Тарасенко, Н. К. Ющенко, а 

також старші викладачі та асистенти. 

На теперішній час зі спеціальності «Економічна тео-

рія» підготовлено близько 200 висококваліфікованих спе-

ціалістів і магістрів, які займають керівні посади в держав-

них органах влади, економічних службах підприємств та 

організацій, займаються науково-дослідною діяльністю, 

з успіхом розвивають приватний бізнес, продовжують на-

вчання в Росії, Німеччині і т. ін.

Нові перспективи розвитку кафедри пов’язані з ім’ям 

проф., д-ра екон. наук В. В. Дементьєва, який з вересня 

2004 р. і по теперішній час очолює кафедру економіч-

ної теорії, є директором ННІ «Вища школа економіки та 

менеджменту» і проректором ДонНТУ. Особиста енер-

гійність, високий авторитет у науковому світі та здібнос-

Регіональна науково-практична конференція 
молодих вчених, аспірантів та студентів

У 2004 р. на кафедрі відкрита аспірантура зі спеціаль-

ності «Облік і аудит». За результатами наукових дослі-

джень на кафедрі захищено 4 кандидатських дисертації. 

На сьогодні в аспірантурі навчаються 4 асистенти; 2 до-

центи приступили до виконання докторських дисертацій.

Широку участь у НДР беруть студенти, оскільки це є 

основою їх професійної підготовки як фахівців. У цьому 

напрямку головна мета полягає у проведенні наукових до-

сліджень в галузі удосконалення бухгалтерського обліку та 

складання звітності з дотриманням усіх вимог. Результати 

НДР виносяться на обговорення в рамках наукової конфе-

ренції, а також публікуються в наукових статтях.

Щорічно кафедрою проводяться регіональні студент-

ські олімпіади та конференції, в яких беруть активну 

участь студенти ДонНТУ та інших вузів. Також студенти 

170

Донецький національний

технічний університет



ті лідера дозволили йому створити на кафедрі колектив 

однодумців, нову наукову школу, яка успішно досліджує 

інституціональні проблеми сучасної економіки. За іні-

ціативою В. В. Дементьєва з 2003 р. кожен рік кафедра 

проводить міжнародну наукову конференцію «Проблеми 

сучасної економіки та інституціональна теорія», за резуль-

тет — Вища школа економіки) та проф., д-ра екон. наук 

В. В. Дементьєва — (ННІ «Вища школа економіки і ме-

неджменту» ДонНТУ).

У роботі асоціації беруть активну участь відомі пред-

ставники економічної науки України — проф., д-ри екон. 

наук С. І. Архієрєєв, А. А. Гриценко, І. Й. Малий, В. Н. Та-

Колектив кафедри економічної теорії. 1983 р.

Перший випуск зі спеціальності 
«Економічна теорія». 2003 р.

татами якої видається збірник наукових праць, зареєстро-

ваний ВАК України. Інституційні дослідження науковців 

кафедри знайшли реалізацію у захисті двох докторських, 

п’яти кандидатських дисертацій, опубліковано 8 моногра-

фій, більше ніж 120 наукових статей.

На сьогодні кафедра достатньо перспективно роз-

вивається як в науковому, так і навчально-методичному 

плані. Колектив поповнюється молодими викладачами, 

підвищується рівень професійної підготовки студен-

тів, поширюються зв’язки кафедри з провідними ВНЗ 

України та зарубіжжя. Все це стало підґрунтям для утво-

рення Міжнародної асоціації інституціональних дослі-

джень (МОАІД) під керівництвом проф., д-ра екон. наук 

Р. М. Нурєєва — (Московський державний універси-

Р. М. Нурєєв з викладачами кафедри. 
Донецьк, 2008 р.

расевич та ін.; Росії — проф., д-ри екон. наук В. В. Вольчик, 

В. Л. Тамбовцев, Ю. В. Латов, А. М. Олейник та ін. У сфері 

інституціональних досліджень працюють викладачі кафе-

дри доц., канд. екон. наук О. В. Тарасенко, Н. В. Оленце-

вич і М. В. Гордон, ас. В. М. Антикуз і С. М. Качан.

Кафедра запрошує амбіційних, творчих молодих лю-

дей, які мріють про кар’єру аналітика з економічних пи-

тань, фахівця у сфері макро- та мікроекономічного про-

гнозування, оглядача з економічних питань у засобах 

масової інформації, керівника економічних служб держав-

них органів влади, підприємств та організацій, наукового 

дослідника та викладача економічних дисциплін, бізнес-

мена, який здатний оцінити та обґрунтувати перспективи 

свого успіху в конкурентному ринковому середовищі.
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ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

сліджень і високу теоретичну та практичну результатив-

ність і ефективність наукової діяльності Олександра Іва-

новича було визнано Заслуженим діячем науки і техніки 

України, лауреатом Державної премії України в галузі на-

уки і техніки, відмінником освіти України. Він є лауреа-

том премії НАН України ім. О. Г. Шліхтера, М. І. Туган-

Барановського, М. В. Птухи.

Учений опублікував більше 500 наукових праць. Він 

тісно співпрацює із законодавчими та виконавчими ор-

ганами влади на державному та регіональному рівнях. Ре-

зультати наукових досліджень, які напрацьовані під керів-

ництвом та за участі О. І. Амоши, використовуються при 

формуванні концепцій, законопроектів, державних та ре-

гіональних стратегій, програм розвитку. Особливої уваги 

заслуговує розроблена Програма науково-технічного роз-

витку Донецької області на період до 2020 року, до ство-

рення якої безпосереднє відношення мали О. І. Амоша і 

фахівці Інституту економіки промисловості НАН України. 

Накопичений досвід такої роботи розповсюджено для ви-

користання в інших регіонах України.

До складу колективу кафедри входять: Н. Е. Дєє-

ва, В. В. Жильченкова, О. В. Гайдатов, В. І. Мозговий, 

Н. О. Перевозчикова, В. О. Сумін, О. М. Переверзєв, 

О. Л. Леонов, О. М. Шарнопольська, М. В. Міньков-

ська, В. Г. Гадецький, О. О. Шумаєва, Н. В. Моргачова, 

О. О. Кляус, О. С. Цесарук, Л. Г. Вергазова, О. А. Ганич, 

Л. М. Василишина, В. М. Грудницький, А. Б. Мирош-

ниченко, Н. С. Михайлова, Л. М. Ніколенко, Ю. Є. Шу-

лаєва, О. П. Соловцова. Сьогодні на кафедрі працюють 

25 викладачів, у т. ч. 3 професори, д-ри екон. наук; 13 до-

центів, канд. наук; 4 ст. викладача і 5 асистентів. Колектив 

кафедри активно працює в навчально-методичній і науко-

вій сферах, бере участь у важливих регіональних і націо-

нальних програмах розвитку.

Факультет менеджменту включає кафедри: менедж-

менту та господарського права; зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств; управління персоналом і еко-

номіки праці; управління якістю; іноземних мов профе-

сійного спілкування; соціології і політології; фізичного 

виховання і спорту.

Кафедра «Менеджмент
та господарське право»

Кафедра (колишні назви «Організація і планування 

гірничого виробництва», «Організація виробництва») 

створена у 1968 р. для підготовки гірничих інженерів-

економістів. У її створенні брали участь В. Г. Восполіт, 

О. М. Повещенко, А. Г. Костенко, О. С. Цесарук.

З моменту організації і до 1976 р. кафедрою заві дував 

доц., канд. техн. наук В. Г. Восполіт, потім до травня 

1991 р. — проф., д-р техн. 

наук М. І. Жизлов, у 1991–

1997 рр. — проф., д-р екон. 

наук  В. М. Ткаченко, із січня 

до березня 1997 р. обов’язки 

зав. кафедри виконував 

проф., канд. техн. наук, 

О. М. Повещенко. З квіт-

ня 1997 р. кафедрою завідує 

акад. НАН України, проф., 

д-р екон. наук О. І. Амоша.

О. І. Амоша — відо-

мий фахівець із проблем 

економіки промисловості, 

соціалізації економіки, со-

ціальної орієнтації ринкових трансформацій, регіональ-

ної науково-технічної та соціальної політики. За плідну, 

творчу працю, інноваційну спрямованість наукових до-

Заст. декана, доц., 
канд. екон. наук 

О. В. Гайдатов

Заст. декана, доц., 
канд. екон. наук 

В. В. Жильченкова

Перший заст. декана, 
доц., канд. техн. наук 

О. А. Олейніков

Декан проф., 
д-р екон. наук 

О. А.  Кратт

О. І. Амоша
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Більше чверті століття кафедра здійснювала підготовку 

інженерів-економістів для гірничої промисловості, а з верес-

ня 1995 р. почала готувати спеціалістів за фахом «Менеджмент 

організацій». На даний час кафедра здійснює підготовку бака-

лаврів із галузі знань 0306 — «Менеджмент і адміністрування», 

напряму «Менеджмент», спеціалістів та магістрів спеціаль-

ності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вида-

ми економічної діяльності). Випущено кілька тисяч випус-

кників. Абсолютна більшість з них досягла значних успіхів у 

бізнесі та державному управлінні, науковій або викладаць-

кій діяльності, плідно працює на благо України.

Традиційними стали щорічні міжнародні студентські 

науково-практичні конференції та комплексні спортивно-

масові й пізнавально-розважальні заходи з метою популя-

ризації здорового способу життя, наукових економічних 

та управлінських знань, виховання колективізму та кор-

поративної солідарності «Піонери бізнесу». За результата-

ми проведення конференцій 

студентам, доповіді яких 

було визнано найкращими, 

вручаються відповідні вина-

городи. Студенти кафедри 

також беруть участь у кон-

ференціях, які проводяться 

за межами України.

Кафедра активно спів-

робітничає з ДП «Донецька 

вугільна енергетична компа-

нія», ЗАО «Донецьксталь» — 

металургійний завод», АТ 

(приватне) «ДЕМЗ», ВАТ 

«Авдієвський КХЗ», ЗАТ «Ви-

робниче об’єднання «Конті», 

ПАТ «Перший Український 

Міжнародний банк», Кор-

порацією «ПАРУС», ЗАТ 

«Баренс Шоколад» та іншими провідними підприємства-

ми та організаціями України.

Колектив кафедри. 2010 р.

Викладачі зі студентами на спортивно-масовому заході 
«Піонери бізнесу». Святогірськ, 2010 р.

Обговорення нових проектів зі співробітництва

Найважливішими напрямками наукових досліджень 

є: економіка, організація і планування в гірничій про-

мисловості й інших галузях; проблеми 

удосконалення системи управління на 

промислових підприємствах; розробка 

логістичних систем і систем управління 

матеріальними ресурсами; проблеми роз-

витку фінансового і банківського менедж-

менту; удосконалення системи організації 

й оплати праці; проблеми економіки пра-

ці; удосконалення системи планування; 

організація інвестиційної діяльності; про-

блеми правового забезпечення діяльності 

підприємств; проблеми корпоративного 

права і корпоративного управління тощо. 

На кафедрі виконується держбюджетна 

тема «Теоретико-методологічні проблеми 

удосконалення управлінського і правово-

го забезпечення діяльності промислових 

підприємств».
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Кафедра бере активну участь у проекті ТЕМПУС 

СD-JEP 27238-2006 (UA) «Розширення мережі співп-

раці університетів і підприємств у Східній Україні в 

сфері економіки і управління» та проекті ТЕМПУС 

ETF-JP-00132-2008 «Міжнародна мережа центрів з мо-

дернізації освіти в туризмі і розвитку академічної мобіль-

ності (INTOUR)».

в університетах Голландії, Франції, Фінляндії і Німеччи-

ни. Це дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців у 

сфері міжнародної економіки та менеджменту зовнішньо-

економічної діяльності.

Визначною рисою навчальних планів є блок дисциплін 

за вибором університету та студентів, який передбачає ви-

вчення основної іноземної мови (протягом усього періо-

ду навчання), другої іноземної мови за вибором студента 

(протягом чотирьох семестрів) й викладання лекцій з дис-

циплін «Транснаціональні корпорації», «Ділове спілку-

вання», «Практика спілкування», «Іноземне інвестуван-

ня», «Інвестування», «Фінанси», «Міжнародні фінанси», 

«Європейська інтеграція» та «Психологія міжкультурних 

відносин» іноземною мовою. Студенти також одержують 

якісну підготовку з англійської, французької, німецької 

мови, що дає їм можливість навчатися в європейських й 

американських університетах та у подальшому знайти 

працевлаштування в міжнародних компаніях, фінан-

сових установах чи їх представництвах. Щорічно понад 

30 студентів одержують сертифікати, які підтверджують, 

що вони навчались за програмою мовної підготовки, узго-

дженою з програмою університету м. Утрехт (Голландія).

Після підписання угоди про програму 
подвійного диплому між ДонНТУ та університетом 

ім. Отто фон Геріке (м. Магдебург, Німеччина)

Координаційна зустріч за проектом ТЕМПУС. 
Астрахань, 2009 р.

Студенти кафедри менеджменту та господарського 

права мають можливість одержати освіту в університе-

тах Європи, зокрема в університеті П’єр Мандес Франс 

(м. Гренобль, Франція) та у Вищій школі менеджменту 

інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія) — ступінь 

магістра за спеціальністю «Управління підприємниць-

кою діяльністю» (МВА).

Кафедра «Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємств»

Була створена відповідно до наказу МОН України № 95 

від 7 квітня 1994 р. Першим зав. кафедри був доц., канд. 

екон. наук С. М. Тітенко. У 1999–2000 рр. кафедру очолю-

вав проф., д-р техн. наук О. О. Баркалов, у 2001–2008 рр. — 

проф., д-р екон. наук В. М. Василенко, з 2009 р. — проф. 

д-р екон. наук Я. В. Хоменко. Навчальний процес забез-

печують кваліфіковані викладачі: на посадах професорів 

працюють 4 доктори екон. наук, на посадах доцентів — 

14 канд. наук. До складу кафедри входять також 1 ст. ви-

кладач та 3 асистенти.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спе-

ціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної ді-

яльності» та «Міжнародна економіка» (спеціалізація 

«Європейські студії»). Особливістю процесу навчання є 

об’єднання українських програм підготовки бакалаврів 

та магістрів з подібними програмами, що застосовуються 

Презентація міжнародних програм проректором 
В. В. Дементьєвим
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Кафедра здійснює підготовку аспірантів і докторантів, 

бере активну участь у розгляді кандидатських й доктор-

ських дисертацій. За час існування її співробітниками було 

захищено 3 дисертації на здобуття ступеня д-ра екон. наук 

(О. А. Кратт, І. В. Пенькова, Я. В. Хоменко) та 8 дисерта-

цій на здобуття ступеня канд. екон. наук (І. А. Астапова, 

І. О. Кірнос, І. В. Пенькова, О. В. Малишко, М. Г. Слок-

ва, Е. В. Павлиш, Л. В. Руденко, Т. О. Бутенко). Основні 

наукові інтереси співробітників кафедри: міжнародна ін-

вестиційна діяльність; міжнародний бізнес та його вплив 

на економіку приймаючої країни; розвиток експортного 

потенціалу України; світовий ринок капіталу: динаміка й 

умови розвитку; соціально-економічний розвиток Укра-

їни в умовах глобалізації; участь України в міжнародній 

економічній інтеграції; підвищення ефективності зовніш-

ньоекономічної діяльності підприємства.

Студенти кафедри мають можливість одержати еко-

номічну освіту в університетах Європи, зокрема в уні-

верситеті ім. Отто фон Геріке (м. Магдебург, Німеччина), 

університеті П’єр Мандес Франс (м. Гренобль, Франція), 

університеті прикладних наук Савонія (м. Куопіо, Фінлян-

дія) та університеті м. Льєжа (Бельгія).

часні стратегії викладання у мультимодальному та муль-

тимедійному контексті» та ін. За період існування кафе-

дри її працівники опублікували 12 монографій, понад 

500 статей та 300 тез доповідей у матеріалах міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Сту-

денти кафедри активно займаються НДР, беруть участь у 

науково-практичних конференціях різного рівня, неодно-

разово були переможцями міжнародних та всеукраїнських 

студентських олімпіад.

Кафедра бере активну участь у міжнародних проек-

тах. Цю діяльність вона почала з проекту TEMPUS-TACIS 

CD JEP 23125-2002 «Європейські студії», що був спря-

мований на підготовку висококваліфікованих фахівців, 

спроможних сприяти розвитку міжнародних економічних 

відносин України з країнами світового співтовариства, зо-

крема з країнами Євросоюзу. Проект реалізовувався кон-

сорціумом українських та європейських університетів, до 

складу якого увійшли: ДонНТУ; Східноукраїнський на-

ціональний університет ім. В. Даля (м. Луганськ); НТУ 

«Харківський політехнічний інститут»; університет П’єр 

Мандес Франс Гренобль-II (м. Гренобль, Франція); уні-

верситет Франш-Конте (м. Безансон, Франція); універ-

ситет Помпей Фабра (м. Барселона, Іспанія); університет 

прикладних наук Савонія (м. Куопіо, Фінляндія); універ-

ситет м. Льєжа (Бельгія). Університет П’єр Мандес Франс 

Гренобль-II відповідав за координацію проекту з боку єв-

ропейських партнерів, а ДонНТУ — з боку українських. 

Після успішного завершення проекту у 2005 р. в рамках 

спеціальності «Міжнародна економіка» було відкрито спе-

ціалізацію «Європейські студії».

Наступним проектом, в якому кафедра брала участь 

спільно з кафедрою іноземних мов професійного спілку-

вання, був проект TEMPUS CD JEP-27238-2006 «Розвиток 

співпраці університетів і підприємств в Східній Україні 

для навчання економіки та менеджменту». В рамках цього 

проекту передбачалось налагодити ефективне співробіт-

ництво університетів Східної України з підприємствами 

регіонів, де вони розташовані. Спираючись на досвід єв-

ропейських університетів-партнерів, ВНЗ України по-

винні були сформувати єдину систему взаємодії ВНЗ та 

бізнес-установ для виявлення сучасних потреб ринку пра-

ці, корекції на цій основі навчальних планів та підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців 

у сфері економіки і менеджменту.

Сьогодні кафедра ЗЕДП спільно з кафедрою менедж-

менту та господарського права активно співпрацює над 

реалізацією проекту TEMPUS ETF JP 00132-2008 «Між-

народне співробітництво для модернізації освіти у сфері 

туризму та розвитку академічної мобільності».

З 2010 р. на кафедрі діє програма подвійного диплому, 

що була ініційована ДонНТУ та університетом ім. Отто 

фон Геріке (м. Магдебург, Німеччина). Відповідно до умов 

цієї програми студенти мають можливість отримати одно-

часно два диплома: диплом українського зразка — бака-

Прес-конфереція, присвячена підведенню підсумків 
Першої регіональної освітньо-іміджевої програми 

«Інтелект Донбасу»

Ряд програм у рамках договору про співпрацю між 

ДонНТУ та Московським державним університетом до-

зволяють студентам прослухати курс лекцій в осінньому 

або весняному семестрі на економічному факультеті МДУ. 

Відповідно до зазначеного договору професори та викла-

дачі кафедри щорічно проходять стажування в Європі та 

здійснюють спільні наукові дослідження.

На кафедрі виконані й впроваджені на підприємствах 

та у навчальний процес держбюджетні теми: «Парадигма 

відтворення соціально-економічного потенціалу у контек-

сті глобалізації та регіоналізації», «Підвищення соціально-

економічного потенціалу регіону на основі ефективного 

використання факторів виробництва», «Діалектика функ-

ціонування спеціальних економічних зон та територій 

пріоритетного розвитку», «Інтерактивне навчання: су-
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лавра міжнародної економіки та німецький диплом бака-

лавра з менеджменту та економіки із взаємним визнанням 

оцінок. Кафедра вже тривалий час запрошує викладачів 

провідних європейських та американських університетів 

для викладання лекцій з економіки та менеджменту.

Зав. кафедри І. Б. Швець є заст. директора з наукової 

роботи ННІ «Вища школа економіки та менеджменту», 

заст. голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисер-

тацій на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук за 

спеціальністю 08.00.04 — Економіка та управління під-

приємствами, член-кор. АЕН України. Під 

керівництвом І. Б. Швець було захищено 

9 кандидатських дисертацій, вона має по-

над 200 друкованих наукових праць.

У 2004–2008 рр. І. Б. Швець очолюва-

ла франко-український проект, присвяче-

ний створенню в Україні сучасної системи 

підготовки фахівців у галузі управління 

персоналом з врахуванням світових ви-

мог і міжнародного досвіду, який здій-

снювався за підтримкою МІС Франції та 

Посольства Франції в Україні. За ініціа-

тивою І. Б. Швець у 2009 р. було створено 

Донецьку міську громадську організацію 

«Асоціація менеджерів з управління пер-

соналом», де вона є головою Правління. 

У 2007 р. вона була переможцем обласного 

конкурсу «Жінка Донбасу», який прово-

дився Донецькою облдержадміністрацією за номінацією 

«Жінка-науковець року». У 2007 р. І. Б. Швець була ке-

рівником делегації волонтерів на запрошення Державно-

го Департаменту США для участі у програмі з обміну до-

свідом «Освітні технології для талановитої та обдарованої 

молоді» (Вашингтон). Як член Президії регіонального від-

ділення товариства «Знання» вона бере активну участь у 

громадській діяльності області.

Сьогодні науково-методичний і навчальний процес 

на кафедрі забезпечують 12 осіб, з них — 2 професори, 

6 доцентів, 4 асистенти. Серед викладачів кафедри відомі 

професіонали: проф. О. В. Захарова, доц. Н. І. Мормуль, 

Н. О. Подлужна, С. В. Позднякова, О. М. Следь і О. В. Чу-

маченко, ас. Т. В. Коваленко і С. О. Поторочин. Нещодав-

но кращі випускники кафедри поповнили її викладацький 

склад. Серед них О. С. Шелест, Т. С. Шульгіна. Майже всі 

викладачі — вихованці ДонНТУ.

На протязі 7 років кафедрою здійснюється підготов-

ка студентів за спеціальністю «Управління персоналом 

і економіка праці». Для забезпечення підготовки фахів-

ців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і 

«магістр» із цієї спеціальності на кафедрі викладаються 

25 навчальних дисциплін. Підготовка бакалаврів забез-

печується на основі таких дисциплін: управління пер-

соналом, мотивація праці, аналіз трудових показників, 

управління конфліктами, нормування праці, економіка 

праці і соціально-трудові відносини, організація праці, 

статистика праці, ринок праці, соціальне страхування, 

фізіологія і психологія праці, кадрове діловодство, управ-

ління трудовим потенціалом. Випускники-бакалаври 

продовжують навчання за магістерськими програмами 

Проф. П. Райхлінг (м. Магдебург, Німеччина) 
з переможцями програми «Інтелект Донбасу»

Засвоєння навчального матеріалу, виробнича практика 

та власна науково-дослідна робота дозволяють випускникам 

кафедри стати кваліфікованими фахівцями у сфері: міжна-

родних контрактів, договорів та угод; організації, планування 

і здійснення експортно-імпортних операцій; міжнародних 

маркетингових досліджень; управління валютно-кредитними 

операціями; фінансового аналізу; залучення іноземних ін-

вестицій; управління міжнародними проектами; управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Кафедра «Управління персоналом 
і економіка праці»

Кафедра була створена 1 січня 2004 р. наказом ректо-

ра ДонНТУ О. А. Мінаєва і мала забезпечувати потребу 

підприємств регіону у висококваліфікованих фахівцях із 

управління персоналом. Організаційну роботу з підготов-

ки та відкриття нової кафедри очолила проф., д-р екон. 

наук І. Б. Швець, одним з на-

укових напрямків діяльності 

якої є економічні проблеми 

формування і використання 

людських ресурсів на про-

мислових підприємствах. 

У 2005 р. кафедра здійсни-

ла перший випуск фахівців 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» у кількості 

30 осіб, а в 2007 р. відбув-

ся перший випуск фахівців 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр».І. Б. Швець
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кафедри. Поглиблення спеціальної підготовки студен-

тів на магістерському рівні ґрунтується на таких фахо-

вих дисциплінах: соціальна політика, управління розви-

тком персоналу, менеджмент продуктивності, психологія 

управління персоналом, управлінська етика, організація 

діяльності керівника, управління персоналом у міжна-

родних корпораціях.

Усі дисципліни кафедри вивчаються у тісному зв’язку 

з досвідом управлінської та економічної діяльності під-

приємств Донецької області. Форми такого зв’язку різні: 

виробнича практика студентів на підприємствах, прове-

дення лекційних і практичних занять представниками під-

приємств, залучення студентів до виконання прикладних 

госпрозрахункових науково-дослідних робіт на підприєм-

ствах (ЗАТ «Український Рітейл», ВАТ НВП «Техмет», ФК 

«Металург» та ін.), зустрічі із представниками підприємств 

за круглим столом.

Колектив кафедри приділяє постійну увагу підви-

щенню якості навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу підготовки фахівців спеціаль-

ності «Управління персоналом і економіка праці». Для 

методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін 

розроблено методичні комплекси, що відповідають ви-

могам кваліфікаційної характеристики фахівців в галузі 

управління персоналом. За останні роки викладачами 

кафедри з усіх дисциплін підготовлені організаційно-

методичні матеріали для їх самостійного вивчення. По-

рівняно високий конкурс зі спеціальності «Управління 

персоналом і економіка праці», а також можливість від-

бору більш підготовлених осіб для прийому до універси-

тету обумовлюють достатньо високі результати іспито-

вих сесій студентів.

Упродовж свого існування кафедра постійно провадила 

значну НДР. Під керівництвом І. Б. Швець за останні роки 

кафедрою виконано держбюджетні науково-дослідні теми: 

«Науково-методичні основи створення регіональної інно-

ваційної моделі відтворення трудових і матеріальних ре-

сурсів виробництва»; «Наукові методи управління персо-

налом підприємств промисловості»; «Науково-методичні 

основи комплексної оцінки ефективності витрат у пер-

сонал». Викладачі кафедри беруть участь у виконанні 

господарчих договірних робіт, тематика яких пов’язана 

із регламентацією роботи персоналу підприємств, забез-

печенням умов ефективного формування і використан-

ня персоналу. Молоді науковці кафедри успішно беруть 

участь у конкурсах наукових робіт різного рівня. У 2010 р. 

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт

доц. О. М. Следь стала переможцем ІV Всеукраїнського 

молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» за но-

мінацією «Спудейські есеї».

Нового змісту набула НДРС під керівництвом викла-

дачів кафедри. Участь студентів у наукових дослідженнях 

кафедри, студентські наукові конференції стали звичай-

ним явищем. Кращі студентські наукові реферати публі-

куються у матеріалах студентських наукових конферен-

цій, що виходять у видавництві ДонНТУ. 

Високий рівень підготовки підтверджу-

ють щорічні перемоги наших студентів у 

Всеукраїнських конкурсах студентських 

робіт та олімпіадах.

За традицією на кафедрі успішно діє 

аспірантура й докторантура, що дає змогу 

постійно підвищувати науковий рівень ви-

кладачів та поповнювати професорсько-

викладацький склад. Першим докторан-

том кафедри стала доц. О. В. Захарова, 

першим аспірантом — ас. С. В. Поздняко-

ва, випускники ДонНТУ. У 2004–2010 рр. 

викладачами кафедри було захищено три 

кандидатські дисертації, отримано два 

атестати доцента за кафедрою «Управлін-

ня персоналом і економіка праці». У даний 

час проходять підготовку у денній аспіран-

турі три аспіранти і один здобувач.

Професорсько-викладацький склад 
кафедри. 2010 р.
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Традиційною стала щорічна організація та проведення 

міжнародної науково-теоретичної конференції студен-

тів і молодих вчених «Актуальні проблеми економічно-

го та соціального розвитку виробничої сфери». Щороку 

колектив кафедри бере участь у роботі міжнародних та 

всеукраїнських конференцій. Свої наукові ідеї охоче до-

повідають проф., д-р екон. наук І. Б. Швець, проф., канд. 

екон. наук О. В. Захарова, доц., канд. екон. наук Н. І. Мор-

муль. Викладачі кафедри щорічно публікують результати 

досліджень у фахових виданнях, матеріалах науково-

практичних та міжнародних конференцій, опубліковано 

понад 15 монографій.

Колектив кафедри постійно продовжує налагоджен-

ня зв’язків з іншими навчальними закладами, підприєм-

ствами, організаціями і державними установами. Спів-

праця кафедри з іншими навчальними закладами полягає 

у проведенні спільної роботи з удосконалення системи 

підготовки фахівців, проведенні міжнародних науково-

теоретичних конференцій, підготовці спільних моно-

графій, керівництві аспірантурою, рецензуванні науко-

вих робіт, монографій, дисертацій. Значно пожвавилися 

науково-виробничі зв’язки кафедри з виробництвом. Від-

крито філіал кафедри на ЗАТ «НКМЗ». Кафедра здійснює 

ситет (Великобританія). Викладачі кафедри беруть актив-

ну участь у міжнародній співпраці із університетами країн 

Західної Європи, міжнародних проектах TEMPUS.

Кафедрою за участі представників бізнес-структур 

Франції та викладачів Університету соціальних наук П’єр 

Мандес Франс (м. Гренобль, Франція) було проведено 

міжнародні науково-практичні семінари на тему «Сучасні 

проблеми управління персоналом на підприємствах і в ор-

ганізаціях: мотивація і розвиток, досвід і рішення» (2005–

2007 рр.), на яких було обговорено питання практичного 

управління персоналом в умовах реструктуризації підпри-

ємств України і Франції.

Кафедра «Управління якістю»
Була створена 1 червня 1999 р. відповідно до програми 

«Розвиток системи освіти у ВНЗ України в галузі управлін-

ня якістю і стандартизації». Її створення було обумовлено 

інтеграцією України в міжнародний ринок, процесами 

глобалізації проблем якості у світі, необхідністю значно-

го підвищення конкурентоспроможності національних 

підприємств, а також потребою підприємств у фахівцях 

нового покоління, які володіють знаннями про сучасні 

системи управління якістю та методами розробки нових 

технологій.

Це була перша в Україні кафедра, на якій програми на-

вчання формувалися відповідно до нової філософії якос-

ті, заснованої на принципах Е. Демінга, новому підході 

до управління якістю (TQM) в умовах переходу країни на 

європейські стандарти. І якщо подібні підрозділи інших 

університетів відділялися від кафедр «Метрологія», то ка-

федра «Управління якістю» створювалася на своїй власній 

базі, взявши за основу європейські навчальні програми 

тих країн, які мали успіх у га-

лузі якості, у т. ч. Німеччина, 

Бельгія тощо.

Зав. кафедри був призна-

чений канд. екон. наук (нині 

д-р екон. наук, проф., акад. 

АЕН України) О. І. Момот, 

який почав займатися пи-

таннями у сфері якості ще 

у 1979 р., навчаючись в ас-

пірантурі у Москві і при-

святивши свою дисертацію 

проблемам економічної 

відповідальності за якість 

продукції. Під його керів-

ництвом формувався працездатний ефективний колектив 

кафедри, який розширювався за рахунок своїх кращих і 

найбільш здібних випускників.

Кафедра пішла шляхом максимального наближен-

ня процесу навчання до практичної діяльності. На 

роль викладачів-сумісників були запрошені фахівці-

практики — керівники підприємств та організацій м. До-

Відвідування викладачами кафедри та студентами 
соляної шахти (м. Соледар)

наукове співробітництво з промисловими підприємствами 

Донецької області: Донбаська паливно-енергетична ком-

панія, ВАТ «ДМЗ», ВАТ НВП «Техмет», ЗАТ «Український 

Рітейл», ВАТ ВТБ Банк та ін.

Незважаючи на велике аудиторне навантаження, члени 

кафедри знаходять можливість для підвищення професій-

ного рівня через вивчення передового досвіду викладання 

професійних дисциплін завдяки стажуванню у країнах за-

хідної Європи та США. На протязі 2004–2010 рр. практич-

но всі викладачі кафедри здійснили стажування в таких 

ВНЗ, як університет соціальних наук П’єр Мандес Франс 

(м. Гренобль, Франція), Університет прикладних наук Са-

вонія (м. Куопіо, Фінляндія), Магдебурзький університет 

ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Портсмутський універ-

О. І. Момот
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нецька: директор Державного центру стандартизації, 

метрології та сертифікації доц. В. І. Яковлєв, директор 

Дослідного заводу «Еталон» доц. М. Я. Поляков, голова 

виконкому Ленінської районної у м. Донецьку Ради на-

родних депутатів, доц., канд. екон. наук Т. В. Єгоренко, 

директор з якості ДМЗ А. П. Левицький. На базі цих під-

приємств були створені філії кафедри, які не тільки дозво-

лили укріпити матеріально-технічну базу, а й значно під-

вищити якість навчання студентів.

У 2000 р. кафедра успішно пройшла акредитацію і ста-

ла першою в Україні, яка отримала право випускати спе-

ціалістів з управління якістю за спеціальністю 7.000001 

«Якість, стандартизація та сертифікація» з видачею ди-

плома державного зразка, а з 2002 р. — і магістрів за спе-

ціальністю 8.000001 «Якість, стандартизація та сертифіка-

ція». У 2002 р. за рішенням ВАК кафедра була затверджена 

провідною організацією за спеціальністю 05.01.02 «Якість, 

стандартизація, сертифікація» із захисту кандидатських і 

докторських дисертацій.

З 2010 р. відкрита підготовка освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр в галузі знань 0510 «Метрологія, вимірю-

вальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології», 

напрям підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація 

та сертифікація».

Кафедра веде підготовку фахівців не тільки за денною, 

але і за заочною формою навчання. Така практика одразу 

привернула увагу фахівців багатьох підприємств України. 

У результаті випускниками кафедри стали керівники дер-

жавних центрів стандартизації, метрології та сертифікації 

Донецької та Закарпатської областей, директори з якості 

ДМЗ, корпорації «Олімп», заст. голів правління з менедж-

менту якості, начальники відділів і служб НКМЗ, началь-

ники відділів технічного контролю, керівники метроло-

гічних служб багатьох підприємств Донецької та інших 

областей України.

Основними критеріями підбору кадрів кафедри є від-

повідність рівня підготовки і спеціалізації претендента 

вимогам навчальної та наукової роботи, наявність ділових 

та виконавчих якостей, необхідний рівень педагогічної 

майстерності. На теперішній час до складу кафедри вхо-

дять: доц., канд. біол. наук Л. М. Масюк; доц., канд. хім. 

наук Н. Ф. Година; ст. викл. О. В. Мирошниченко; доц., 

зав. лаб. В. М. Молчанюк; асистенти Н. В. Городничук, 

П. І. Самойлов, Г. Г. Скибенко; ст. лаборант О. К. Кулик; 

аспірант Ю. І. Норенко.

На кафедрі збереглася тенденція залучення провід-

них фахівців як сумісників, що ведуть дослідження та 

практичну роботу у сфері інтересів кафедри. Серед них 

проф., д-р екон. наук Ф. Ю. Поклонський, доц., канд. 

екон. наук Т. В. Єгоренко, ст. викл. І. Є. Алєксєєва та 

Л. М. Ликова. В різні роки на кафедрі працювали доцен-

ти В. Н. Мананніков, А. П. Гуня, Ю. С. Євко, канд. техн. 

наук А. В. Деркач.

Залучення висококваліфікованих фахівців до навчаль-

ної та наукової роботи кафедри дало змогу створити спіль-

ні сучасні проекти у сфері менеджменту якості. Резуль-

татом такого проекту стала сертифікація на відповідність 

вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 першої в Укра-

їні системи менеджменту якості органу державної влади 

та місцевого самоврядування — виконавчого комітету 

Ленінської районної ради у м. Донецьку, яким керувала 

канд. екон. наук Т. В. Єгоренко (в подальшому народний 

депутат України).

Під керівництвом зав. кафедри проф., д-ра екон. наук 

О. І. Момота покладений поча-

ток формуванню наукової шко-

ли в галузі менеджменту якос-

ті, стандартизації, сертифікації 

систем якості та продукції. За 

минулі роки сформовані науко-

ві напрямки в галузях: удоско-

налення управління якістю та 

сертифікації систем якості і про-

дукції; розробки сучасних управ-

лінських технологій; удоскона-

лення економічного механізму 

управління якістю; підвищення 

економічної відповідальності за 

якість; підвищення ефективнос-

ті людського потенціалу в про-

цесі управління якістю; удоско-

налення обліку і аналізу витрат 

на якість. При кафедрі відкрита 

аспірантура, у якій з відривом та 

без відриву від виробництва на-

вчаються аспіранти та здобувачі. Персонал кафедри у ботанічному саду. 2009 р.
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За період існування виконаний ряд державних бюджетних 

науково-дослідних тем.

Однією із стратегічних задач кафедри є підготовка фа-

хівців вищого рівня кваліфікації, здатних бути конкурен-

тоспроможними на сучасному внутрішньоукраїнському та 

міжнародному ринку праці. З цією метою навчання сту-

дентів здійснюється за програмами, які наближені до ана-

логічних спеціальностей відомих світових ВНЗ.

Кафедрою встановлені контакти з колегами з Намюр-

ського університету (Бельгія), Магдебурзького універ-

ситету (Німеччина), Брянського державного технічного 

університету (Росія) та ін. Крім того, налагоджені діло-

ві контакти з такими організаціями, як Українська асо-

ціація з якості (м. Київ), Український державний центр 

стандартизації, метрології і сертифікації (м. Київ), Укра-

їнське представництво сертифікаційного центру TUV 

NORD (Німеччина), Українське відділення BUREAU 

VERITAS (Франція), Донецька торговельно-промислова 

палата та ін.

Кафедра регулярно проводить і бере участь у міжна-

родних, міжрегіональних науково-практичних конфе-

ренціях. Щорічно у травні проводиться Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Проблеми розвитку та 

впровадження систем управління якістю в регіоні». Ма-

теріали конференції видаються у збірнику. Проведення 

конференції дозволяє намітити основні орієнтири співро-

бітництва підприємств і ВНЗ, визначити задачі викладан-

ня дисциплін циклу в період розвитку ОТ і виникнення 

нових предметів, спеціальностей, навчальних технологій. 

Одним з основних завдань є активізація залучення тала-

новитої студентської молоді до наукової діяльності, про-

будження у них творчої активності.

Кожного року у жовтні кафедра проводить міжвузів-

ську науково-технічну конференцію за участі студентів 

інших ВНЗ, таких, як Донецький національний універ-

ситет ім. Туган-Барановського, Донецький національний 

університет управління та ін. Метою конференції є обмін 

науковою інформацією та науково-дослідними розробка-

ми студентів у галузі менеджменту якості.

Колектив кафедри веде значну роботу з підготовки 

навчально-методичної бази. Підготовлені підручники та 

навчальні посібники з грифом МОНУ, в т. ч. підручник 

«Менеджмент якості» (О. І. Момот), навчальний посіб-

ник «Метрологічні аспекти забезпечення якості продук-

ції та послуг» (Л. М. Віткін., В. У. Ігнаткін, О. І. Момот), 

підручник «Метрологія, стандартизація та сертифікація» 

(Л. М. Віткін, О. І. Момот, В. У. Ігнаткін, О. В. Мирош-

ниченко, Н. В. Городничук, П. І. Самойлов), монографія 

«Економічний механізм управління якістю» (О. І. Мо-

мот), десятки навчально-методичних вказівок для всіх 

курсів, опубліковано більше 300 статей.

Кафедра співпрацює з багатьма підприємствами та 

установами. За дванадцять років існування кафедри укла-

дені договори про науково-технічне співробітництво з 

відомими підприємствами: ВАТ 

«ДМЗ»; ТОВ «Олімп»; ДП «До-

нецькстандартметрологія»; ТОВ 

«Інспекторат Україна»; ВАТ «Доне-

цький завод гірничорятувального 

обладнання»; Науково-дослідний 

завод «Еталон»; ВАТ «Донецькгір-

маш»; ВАТ «Донбаскабель». Ці під-

приємства є основними споживача-

ми фахівців з управління якістю, які 

мають високий рівень професійної 

освіти та підготовлені до роботи в 

ринкових умовах.

Практично всі випускники ка-

федри знаходять роботу за фахом, 

частина з них залишається працю-

вати в місцях проходження прак-

тики. Колишні студенти кафедри 

працюють в різних галузях народ-

ного господарства: у металургійній 

промисловості, машинобудуванні, Випускники та партнери на 10-річчі кафедри

Вручення сертифікату голові виконкому
Т. В. Єгоренко
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хімічній та харчовій промисловості, сфері обслуговуван-

ня, обласних, міських і районних органах влади. Сьогод-

ні серед випускників, які отримали другу й третю вищу 

освіту — директор з якості ВАТ «ДМЗ» А. П. Левицький, 

директор ТОВ «Інспекторат Україна» К. В. Мельник, на-

чальники відділів НКМЗ Ю. А. Гребенюк, В. І. Кірєєев, 

гол. метролог В. В. Ходика та багато ін.

Кафедра «Іноземні мови професійного 
спілкування»

Це одна з наймолодших кафедр університету, зокрема 

за віком своїх співробітників. Проте її коріння сягає се-

редини 90-х років, коли за домовленістю про співробіт-

ництво між факультетом економіки та менеджменту ДПІ 

та Вищою школою економіки та менеджменту м. Утрехт 

(Нідерланди) змінилися підходи до підготовки сучасних 

фахівців. Реальна можливість для українських студентів 

отримати другий диплом про вищу освіту від європей-

ського ВНЗ стала підґрунтям для створення нової кафедри 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств (ЗЕДП). 

Саме тоді керівництво факультету прийняло стратегічне 

рішення щодо вивчення іноземних мов студентами спе-

ціальностей «Зовнішньоекономічна діяльність підпри-

ємств» та «Міжнародна економіка». Таким чином до скла-

ду кафедри ЗЕДП, яка готує фахівців з галузі економіки і 

бізнесу, увійшли викладачі іноземних мов.

Засновниками секції іноземних мов на новостворе-

ній кафедрі ЗЕДП стали доц. Н. Ю. Тодорова та ст. викл. 

Л. Г. Левенець. На протязі відносно короткого часу їм 

вдалося налагодити якісно новий підхід до викладання 

іноземних мов. Дійсно, парадигма підготовки справж-

нього сучасного спеціаліста будь-якого фаху передбачає 

впевнене володіння принаймні однією іноземною мо-

вою, і випускники означених спеціальностей в різнома-

нітних анкетах абсолютно правдиво змогли писати про 

свої знання іноземних мов — «володію вільно». Через 

два роки крім англійської студенти вже вивчали німець-

ку і французьку мови як 

другі іноземні, викладання 

яких забезпечували ст. викл. 

Т. В. Кліменко-Франк та 

доц. Р. М. Іванова.

Напрацювання інозем-

них мов кафедри ЗЕДП до-

зволили їй перейти на якісно 

новий рівень своєї діяльнос-

ті. У зв’язку із зростаючим 

прагненням студентів опа-

нувати іноземною мовою 

для майбутньої професійної 

діяльності було прийняте рі-

шення про виділення секції 

іноземних мов зі складу кафедри ЗЕДП, і з 1 січня 2003 р. 

кафедра іноземних мов професійного спілкування існує 

як самостійна організаційна одиниця в складі факульте-

ту менеджменту Вищої школи економіки та менеджменту 

ДонНТУ.

Усвідомлюючи зростаючий попит на фахівців, здатних 

ефективно спілкуватися в сучасних умовах глобалізації 

й інтеграції, і визначивши своєю метою пропаганду і ви-

кладання іноземних мов як засобу опанування спеціаль-

ністю відповідно до вимог Ради Європи і міжнародних 

стандартів, викладачі кафедри у своїй навчально-виховній 

і науково-методичній роботі керуються засадами загаль-

ного управління якістю освіти, а саме створенням синер-

гетичних партнерських взаємин викладачів і студентів, 

постійним самовдосконаленням і самооцінкою якості 

роботи, поліпшенням процесу навчання шляхом розвитку 

комунікативних і лідерських якостей студентів, їхнього 

уміння вчитися самостійно і працювати в групі та навичок 

незалежного критичного мислення. Пріоритет професій-

них потреб студентів визначив орієнтованість викладачів 

кафедри на комунікативний підхід до вивчення іноземних 

мов, проектно-орієнтоване навчання в тісному співро-

бітництві з викладачами спеціальних економічних дис-

циплін, поетапне забезпечення різних рівнів викладання 

іноземної мови, від початкового до просунутого.

Зав. кафедри з моменту її виникнення і по теперіш-

ній час, Відмінник освіти України, доц., канд. філол. наук 

Н. Ю. Тодорова нагороджена почесним знаком МОН Укра-

їни «Петро Могила». Під її керівництвом кафедра динаміч-

но розвивається, досягає вагомих успіхів у впровадженні 

сучасних методик викладання та передового досвіду укра-

їнських та закордонних колег.

За роки роботи суттєво розширився викладацький 

склад кафедри. У секції англійської мови, яку очолює 

ст. викл. Л. Г. Левенець, працюють ст. викл. І. М. Єго-

рова, С. М. Половін і Г. С. Глєбова, викл. О. В. Корсун, 

Н. О. Костюк, О. О. Мазур, В. В. Сініцина, Г. В. Піскур-

ська, О. І. Стародубцева, Н. О. Єлісеєнко, О. Б. Балті-

на, А. О. Карапетян, М. С. Моргун, Ю. А. Зав городня 

та Ю. А. Кес’ян. Секцію німецької мови презентують 

асистенти Н. Д. Стрельцова, Н. М. Пшенична, С. Л. Си-

доренко, Г. С. Міллер та А. О. Барабанщикова. В секції 

французької мови працюють асистенти Л. А. Постнікова і 

Т. В. Корнілова, ст. лаборант О. В. Солов’янова, лаборант 

Г. П. Окаряченко.

Викладачі кафедри ІМПС мають високий рівень воло-

діння своїм фахом, підтверджений міжнародними серти-

фікатами та іспитами міжнародного рівня. Вони постійно 

працюють над підвищенням своєї обізнаності в галузі еко-

номіки та бізнесу, дехто отримав другу вищу економічну 

освіту. Навіть деякі випускники кафедри ЗЕДП обрали 

англійську мову як другу спеціальність і після закінчення 

відповідного ВНЗ працюють на кафедрі ІМПС викладача-

ми ділової англійської мови і інших курсів, які виклада-

ються англійською. Крім того, кафедра допомагає колегам 

у перекладі та редагуванні їх наукових праць іноземною 

Н. Ю. Тодорова
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мовою, у проведенні перемовин з закордонними колегами 

та оформленні методичних матеріалів.

Разом з кафедрою ЗЕДП викладачі кафедри ІМПС 

здійснюють набір на англійську, німецьку і французьку 

програми на базі спеціальностей «Міжнародна економіка» 

і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підпри-

ємств» з викладанням низки спеціальних предметів іно-

земною мовою і поглибленим вивченням іноземних мов. 

Навчальні плани цих програм складені відповідно до на-

вчальних програм західних ВНЗ-партнерів. Студентам, що 

зараховані на ту чи іншу програму, викладають закордонні 

викладачі та їх українські колеги, які пройшли спеціаль-

ну підготовку за кордоном. Отриманий рівень володіння 

іноземною мовою надає студентам можливість включе-

ного навчання у ВНЗ-партнерів — Утрехт (Голландія), 

Магдебург (Німеччина), Гренобль (Франція), Савонія По-

літехнік (Фінляндія) — та в університетах США і Великої 

Британії. Наприкінці курсу навчання, після складання 

державного іспиту з іноземної мови, написання і захисту 

дипломної роботи іноземною мовою, учасники програм 

одержують сертифікат, що засвідчує їхній рівень володін-

ня основною іноземною мовою. Починаючи з 2007 р. у 

відповідь на побажання студентів інституту та за ініціати-

вою деканатів кафедра ІМПС започаткувала «міжнародну 

програму» з поглибленим вивченням іноземних мов і для 

студентів інших спеціальностей: тепер кафедра ІМПС ви-

кладає іноземну мову бакалаврам і магістрам Вищої шко-

ли економіки і менеджменту усіх напрямів підготовки.

Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів 

«Іноземна мова» та «Ділова іноземна мова» на різних рівнях 

володіння мовою (від А1 до С1 за європейською класифі-

кацією), вибіркових курсів «Друга іноземна мова», «Ділове 

спілкування іноземною мовою», «Практика професійного 

спілкування іноземною мовою», «Теорія і практика еконо-

мічного перекладу» тощо. Від закордонних партнерів був 

запозичений новий для України курс — «Кроскультурний 

менеджмент», який викладається англійською мовою. Для 

його методичної підтримки вперше в Україні був виданий 

навчальний посібник, рекомендований МОНУ. У 2008 р. 

для викладачів інституту були за-

початковані курси підвищення 

кваліфікації з іноземних мов та з 

педагогічної майстерності. Зміст 

курсів, що читаються, адаптовано 

до вимог міжнародних екзаменів 

з іноземних мов BEC, TOEFL, 

FCE, IELTS, GRE, GMAT, DSH, 

DELF.

Викладачами кафедри роз-

роблена унікальна методика ви-

кладання іноземних мов профе-

сійного спілкування, що бере до 

уваги найсучасніші вітчизняні і 

західні досягнення. До викладан-

ня залучаються студенти-носії мови, іноземні співробітни-

ки компаній та благодійних організацій, використовують-

ся новітні технології та сучасні технічні засоби. Основні 

наукові і науково-методичні розробки викладачів кафедри 

присвячені питанням проектно-орієнтованого навчання 

іноземним мовам, вивчення можливостей застосування 

принципів загального управління якістю до викладання 

іноземних мов, інтерактивності навчання, освоєнню і роз-

робці сучасних стратегій викладання в мультимодальному 

і мультимедійному контексті, якісній організації перевірки 

рівня мовленнєвої компетенції та тестування. Активна ро-

бота ведеться з модернізації й удосконалювання навчаль-

них інтернет-сайтів за курсами «Ділове спілкування», 

«Кроскультурний менеджмент» і «Практика професійно-

го спілкування». Крім мовленнєвої підготовки, викладачі 

кафедри намагаються розвинути особисті лідерські якості 

студентів, вміння спілкуватися ефективно, ідентифікува-

ти свою культурну приналежність, розуміти та толерантно 

сприймати несхожість інших культур.

Студенти осягають ці основи під час виконання ко-

лективних проектів іноземною мовою, найбільш яскрави-

ми з яких були розробка ПР-кампанії факультету, дизайн 

інтернет-сайта та рекламного буклету однієї з кафедр фа-

культету, вдосконалення корпоративної культури факуль-

Публічна презентація студентських проектів 
іноземною мовою

Колектив викладачів кафедри. 2010 р
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тету/університету, врахування культурних особливостей 

споживачів та формулювання ефективного повідомлення 

під час підготовки рекламної кампанії продукту тощо. Ви-

кладачі кафедри здійснюють консультативну підтримку 

командам студентів інституту, які беруть участь у міжна-

родній програмі «Студенти у вільному підприємництві» 

(SIFE) та програмах німецької служби академічних обмі-

нів DAAD.

Кафедра активно співпрацює з міжнародними органі-

заціями: Британською Радою, Американськими Радами, 

Інститутом Гете та Французькою Радою в Україні. Серед 

спільних проектів слід відзначити Всеукраїнський про-

ект МОН України і Британської Ради з розробки і пілоту-

вання національної типової програми з англійської мови 

спеціального вжитку для немовних ВНЗ України, Все-

український проект МОН України і Американських Рад з 

розробки тестових завдань для зовнішнього незалежного 

оцінювання. Викладачі кафедри разом з мовним центром 

Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке (Німеч-

чина) розробляють матеріали і комп’ютерне забезпечення 

курсів, що читаються. Тісне співробітництво з факульте-

том економіки і менеджменту Магдебурзького університе-

ту дало поштовх розробці спільного віртуального семінару 

для німецьких і українських студентів «Міжкультурний 

менеджмент і комунікації: німецько-українські перспек-

тиви». Викладачі кафедри брали активну участь у ви-

конанні факультетом спільного міжнародного проекту 

ТАСІС «Європейські студії» з університетами Франції, 

Бельгії, Іспанії і Фінляндії.

Крім закордонних партнерів, кафедра ІМПС тісно 

співпрацює з регіональними ВНЗ: Донецьким національ-

ним університетом, Донецьким державним університе-

том економіки і торгівлі, Донецьким державним універ-

ситетом управління, Національною гірничою академією 

(м. Дніпропетровськ) тощо. Разом з колегами з кафедри 

англійської мови для економічних спеціальностей ДонНУ 

кафедра ІМПС традиційно проводить регіональні олімпі-

ади з іноземної мови професійного спілкування та наукові 

студентські конференції іноземною мовою.

Кафедра «Соціологія і політологія»
Зав. кафедри — доц., канд. філос. наук М. П. Рагозін, 

почесний проф. ДонНТУ, Відмінник освіти України. Саме 

за його ініціативи у квітні 1991 р. створена кафедра.

Під керівництвом М. П. Рагозіна кафедра динаміч-

но розвивається, досягнуто вагомих успіхів у науковій, 

науково-методичній та науково-дослідній роботі зі сту-

дентами. За підсумками атестаційно-рейтингової оцінки 

діяльності навчальних підрозділів ДонНТУ кафедра посі-

дала 1-2 місця між загальноосвітніми кафедрами у 2001–

2004 рр. та у 2009 р.

Кафедра забезпечує читання в ДонНТУ курсів з соціо-

логії, політології, психології і педагогіки, теорії та історії 

культури, а також спецкурсів для магістратури державного 

управління і для студентів 

економічних спеціальнос-

тей. У 2006 р. кафедра про-

йшла процедуру акредитації 

і отримала ліцензію на під-

готовку бакалаврів із соціо-

логії.

На кафедрі працюють 

проф., д-р пед. наук Р. К. Се-

рьожнікова, доц., канд. 

філос. наук В. С. Голота, 

В. П. Гомаль і В. В. Єшина, 

канд. психол. наук Т. О. Ло-

мова, Л. С. Яковицька, канд. 

пед. наук Н. В. Самойленко, 

канд. іст. наук О. І. Кокорська, канд. філол. наук Г. Є. Оті-

на, канд. політ. наук О. А. Яхно, ст. викл. С. В. Вертило і 

Ю. В. Кушнір.

Викладачі кафедри активно працюють над підвищен-

ням своєї кваліфікації. У 2009 р. Т. О. Ломова захистила 

кандидатську дисертацію з психології, Р. К. Серьожніко-

ва — докторську дисертацію з педагогіки. Ще декілька ви-

кладачів працюють над підготовкою кандидатських і док-

торських дисертацій з соціології, психології, педагогіки, 

політології.

Зав. кафедри М. П. Рагозін здійснює керівництво ас-

пірантами з соціальної філософії, проф. Р. К. Серьожніко-

ва — з педагогіки. З 2007 р. кафедра видає фаховий на-

уковий журнал «Наукові праці Донецького національного 

технічного університету», серія «Педагогіка, психологія і 

соціологія».

Вчені кафедри ведуть дослідження в різних галузях на-

уки: політології і соціології, психології і педагогіці, куль-

турології. За останні роки М. П. Рагозін надрукував 5 мо-

нографій, Р. К. Серьожнікова — 3 монографії, викладачі 

кафедри опублікували сотні наукових статей, взяли участь 

у десятках міжнародних і загальноукраїнських конфе-

ренцій. Наукові інтереси викладачів кафедри пов’язані з 

Р. К. Серьожнікова з учасниками Всеукраїнської 
олімпіади з психології. 2010 р.

М. П. Рагозін
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дослідженням актуальних політичних, соціальних і куль-

турних проблем розвитку посткомуністичних суспільств, 

педагогікою вищої школи. Викладачі кафедри В. С. Голо-

та, Г. Є. Отіна, О. А. Яхно здійснюють наукове керівни-

цтво підготовкою магістерських дисертацій з державного 

управління.

Традиційними стали щорічні студентські науково-

технічні конференції. Шість років кафедра є базовою для 

проведення Всеукраїнських олімпіад з психології. На-

лагоджено співпрацю з факультетом політології Вроц-

лавського університету (Польща), з факультетом соціо-

логії і політології Південного федерального університету 

(м. Ростов-на-Дону, Росія).

Кафедра «Фізичне виховання і спорт»
Кафедра сформувалася ще у гірничому техніку-

мі (1921 р.), коли заняття з фізкультури проводили 

студенти-фронтовики. У 1925 р. уведені обов’язкові за-

няття з фізпідготовки, їх також проводили студенти. На-

прикінці 1928 р. була організована військова кафедра, 

яка здійснювала військово-фізкультурну роботу. У 1931 р. 

її скасували, натомість було сформовано студентській 

батальйон Тсоавіахіму, командиром якого було призна-

чено учасника громадянської війни студента В. В’ялова. 

У батальйоні проводили заняття із стрілецького спорту й 

фізпідготовки.

У 1935 р. було створено кафедру фізвиховання, завіду-

вачем якої став О. І. Безпрозваний, випускник Ленінград-

ського інституту фізкультури, вихованець дитбудинку, він 

загинув у радянсько-фінській війні (1940 р.). У наступні 

роки кафедрою керували: І. І. Патлаховський (1936–1939), 

П. Г. Тесьновський (1939–1941), Т. О. Безпрозвана (1943–

1945), полковник Л. В. Кожеуров (1945–1946, кафедра 

фізвиховання входила до складу військової кафедри), 

В. Я. Бородицький (1946–1956), А. П. Биков (1956–1958), 

В. М. Носов (1958–1962), А. Ф. Капацина (1962–1967), 

Заслужений тренер України, почесний проф. ДонДТУ, 

доц. В. Д. Атаманов (1967–2000), доц., канд. екон. наук 

О. В. Іванов (2000–2008), доц. Ю. К. Удовиченко (2008–

2009). Сьогодні кафедру очолює С. М. Швидкий.

За минулі роки на кафедрі працювало 190 викладачів. 

Серед них — один д-р мед. наук, 2 професори, 10 доцентів, 

один Заслужений тренер СРСР, 18 Заслужених тренерів 

України, 3 майстри спорту міжнародного класу, 69 май-

стрів спорту, 3 судді міжнародної категорії, 16 суддів всесо-

юзної (національної) категорії, 71 суддя республіканської 

категорії, 3 олімпійські арбітри.

У передвоєнні роки заняття з фізвиховання проводи-

лось по 2 години на тиждень на 1–2 курсах, працювали 

спортивні секції з 15 видів спорту. Кафедра мала найкращу 

в місті спортивну базу й викладацький склад. У повоєн-

ні роки, після повернення інституту із евакуації, студенти 

відновлювали спортивну базу та виготовляли спортінвен-

тар. Заняття проводились раз на тиждень, у спортсек-

ціях — тричі на тиждень із 7 видів спорту. Фізвиховання 

і спорт особливо бурхливо розвивались у 1946–1956 рр. 

(зав. каф. В. Я. Бородицький). Великих успіхів було досяг-

нуто у боротьбі, боксі, важкій атлетиці, баскетболі. Пер-

шим майстром спорту з бігу на 100 м став студент гірни-

чого факультету Геннадій Дагман, який установив рекорд 

України (10,6 с).

Постійно вдосконалювалась і покращувалась матері-

альна база кафедри: у 1957 р. був уведений в експлуатацію 

зал акробатики та ігор; у 1967 р. — плавальний басейн; 

у 1972 р. — перший в Україні легкоатлетичний манеж з 

200-метровою біговою доріжкою; у 1964 р. на березі Азов-

ського моря у с. Ялта побудовано спортивно-оздоровчий 

табір. У 70–80-і роки навчальні заняття проводили 

4 години на тиждень на 1–4 курсах. У відділеннях спор-

тивного удосконалення заняття велись з 28 видів спорту 

(6–24 години на тиждень).

На кафедрі виросли відомі в Україні й колишньому 

Союзі заслужені тренери: В. Д. Атаманов, В. Ф. Алек-

сєєв, А. М. Блехерман, Я. Р. Розельфед, В. П. Сер-

дюк, Є. Ф. Шпиньов, А. В. Столяренко, Н. Л. Лапшин, 

В. П. Шкода, С. В. Дубінін, І. М. Сойніков, О. О. Чмутов. 

Відомі своїми тренерськими досягненнями Ю. І. Васи-

льєв, Ю. К. Удовиченко, Г. Г. Біломісний, Г. Є. Жаботин-

ський, Л. О. Горовинкін, Л. Сухарєв, А. І. Галаш та ін.

Інститут був першим у СРСР в організації навчальних 

занять з урахуванням спортивної спеціалізації. Студенти 

мали можливість займатись видами спорту за вибором, що 

істотно підвищувало ефективність занять. Це сприяло під-

готовці великої кількості спортсменів-розрядників.

У 1980 р. було утворено лабораторію «Фізіологія спор-

ту». Проф. В. Д. Атаманов, доц. А. В. Столяренко, викл. 

М. А. Шостак є авторами і співавторами розробки техно-

логії проведення XXII Олімпійських ігор, ігор Доброї волі, 

кубка Європи з легкої атлетики. У 2000 р. на кафедрі була 

створена спеціальність «Спортивний менеджмент», де го-

тували спеціалістів з управління в галузі фізичної культури 

та спорту. За успіхи в роботі кафедра неодноразово удосто-

ювалася високих нагород.

Навчальний процес забезпечується кваліфікованим 

викладацьким корпусом, серед яких 2 Заслужених пра-

цівника фізичної культури і спорту України, 1 почесний 

професор, 5 доцентів, 1 канд. наук, а також 5 заслужених 

тренерів, 4 майстра спорту міжнародного класу і 30 май-

стрів спорту.

Сьогодні провідними викладачами кафедри мож-

на назвати: доц., канд. наук ФВіС, майстра спорту 

Н. І. Фалькову; Заслуженого працівника фізичної куль-

тури і спорту України, почесного проф. ДонНТУ, Заслу-

женого тренера України В. Д. Атаманова, який підготував 

понад 50 кандидатів у майстри і майстрів спорту з легкої 

атлетики; доц., майстра спорту, Заслуженого працівника 

фізичної культури і спорту України, Заслуженого трене-

ра України, ст. тренера збірної України з акробатичних 

184

Донецький національний

технічний університет



стрибків В. Ф. Алексєєва, який підготував чемпіонку сві-

ту О. Чабаненко, 10 майстрів спорту міжнародного класу, 

70 майстрів спорту; доц., Заслуженого тренера України 

А. В. Столяренко, який підготував 10 майстрів спор-

ту з легкої атлетики, чемпіонів і призерів чемпіонатів 

України; ст. викл. Н. Л. Семенову; доц., майстра спорту 

Ю. К. Удовіченко.

Основні досягнення кафедри завжди були пов’язані зі 

спортом. Фахівцями підготовлено 3 заслужених майстрів 

спорту, 30 майстрів спорту міжнародного класу, близько 

400 майстрів спорту, десятки тисяч кандидатів у майстри 

і спортсменів 1-го розряду. Співробітниками кафедри 

створено і тренується 2 команди вищої ліги (американ-

ський футбол і гандбол). Щорічно проводяться внутріш-

ні університетські змагання серед студентів за 10 видами 

спорту, а також міжнародний турнір із дзюдо на призи 

Ю. М. Зусера.

За участі кафедри була відкрита перша в Україні комп-

лексна дитячо-юнацька спортивна школа при ВНЗ. У 

2002 р. на кафедрі була захищена перша в регіоні канди-

датська дисертація на здобування вченого ступеня канд. 

наук з фізичного виховання і спорту (Н. І. Фалькова).

На сьогодні на кафедрі працюють більш ніж 70 викла-

дачів. Видано понад 100 навчальних і методичних посіб-

ників з удосконалення навчально-тренувального процесу, 

організації й проведення спортивних змагань. Викладачі 

кафедри беруть участь у конференціях, семінарах та сим-

позіумах різного рівня. З 32 видів спорту у відділеннях 

спортивної майстерності займаються близько 1000 студен-

тів університету.
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IНСТИТУТ МIЖНАРОДНОГО 
СПIВРОБIТНИЦТВА

ЯЯ
к самостійний підрозділ університету 

інститут був заснований у 1995 р. Але 

його історія починається з 1970 р., коли 

в ДПІ було створено деканат із навчання 

іноземних студентів, кафедру російської 

мови як іноземної і групу зовнішніх 

зв’язків, яку до створення в 1992 р. відпо-

відного відділу очолював В. П. Дубинін. 

Керував цими підрозділами проректор, 

доц. В. Я. Ткач. Начальниками відділу 

зовнішніх зв’язків і зовнішньоеконо-

мічної діяльності працювали доценти 

В. А. Фадєєв (1992–1993), О. C. Киричок 

(1993–1995), В. І. Ігнатов (1995–1999), 

нині відділ очолює доц. С. Г. Джура.

Постійно поширювалися зовніш-

ні зв’язки університету: у 1992 р. було 

створено німецький, у 1993 р. — фран-

цузький, у 1995 р. — англійський техніч-

ні факультети, діяльністю яких керував 

Інститут міжнародного співробітництва.

До його складу входять: факультет із 

навчання іноземних студентів (російською 

та англійською мовами), підготовче відді-

лення для іноземних студентів, німецький 

та французький технічні факультети, поль-

ське відділення, 6 кафедр та відділ зовніш-

ніх зв’язків і зовнішньоекономічної діяль-

ності, Спільний українсько-російський 

університет. Очолює інститут проректор 

із міжнародного співробітництва, проф. 

І. П. Навка, який обіймає одночасно й по-

саду директора. Перший заст. директора — 

проф. кафедри РРКК В. І. Стрельніков.

Основна мета роботи ін-

ституту — інтеграція ДонНТУ 

в міжнародну систему універ-

ситетської технічної освіти. 

Реалізується вона різними 

шляхами в таких напрямках: 

навчання студентів із повним 

або частковим викладанням 

предметів іноземними мо-

вами (навчальні плани від-

повідають або наближені до 

планів закордонних універси-

тетів); поглиблене вивчення 

іноземних мов; включене навчання студентів у закордонних 

університетах; підготовка фахівців для країн далекого зару-

біжжя; співпраця з університетами і науковими центрами 

інших країн у галузі науки, техніки, освіти. Щороку інститут 

навчає близько 300 студентів із країн далекого та близького 

зарубіжжя. Існує підготовче відділення для іноземних грома-

дян, яким завідує доц. Л. В. Шавлак. Студенти-іноземці жи-

вуть у студентському гуртожитку.

За тривалий період часу ІМС здійснив велику роботу з 

удосконалення системи на-

вчання іноземними мовами 

студентів інженерного ВНЗ, 

забезпечив навчальний про-

цес літературою, відео- й ауді-

отехнікою тощо. Щорічно до 

закордонних навчальних за-

кладів на включене навчання 

від’їжджають близько 50 сту-

дентів, у міжнародних кон-

ференціях і семінарах беруть 

участь понад 60 науковців.

І. П. Навка

В. І. Стрельніков

3.
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тів було розпочате будівництво студентського Інтерклубу. 

Навесні 1975 р. Інтерклуб був офіційно відкритий і три-

валий час залишався місцем проведення національних і 

міжнародних свят, центром культури й відпочинку студен-

тів. Як громадська організація студентів він дав багатьом 

із них гарні навички організаційної роботи, що позитивно 

позначилося на подальшому кар’єрному зростанні випус-

кників уже на їхній Батьківщині.

Збільшення кількості іноземних студентів в університеті 

у наступні роки вимагало будівництва нових студентських 

гуртожитків. Так, були зведені гуртожитки № 8 і 9, рекон-

струйований гуртожиток № 1. Поселення іноземних сту-

дентів почали здійснювати за факультетським принципом, 

і у кожнім гуртожитку до складу студентського самовря-

дування входили іноземні студенти. Починаючи з 1975 р., 

найвпливовішим органом студентського самоврядування 

стала Інтеррада — виборний орган, що активно впливав на 

навчальне і громадське життя іноземних студентів. Разом із 

громадськими студентськими організаціями Інтеррада про-

водила заходи з вивчення іноземними студентами життя 

населення України, святкування українських національних 

свят, участі іноземних студентів у громадській діяльності, у 

роботі студентських будівельних загонів. У 1972 р. був ство-

рений інтернаціональний табір праці і відпочинку на базі 

одного з сільгосппідприємств Донецької області.

Зростання чисельності іноземних студентів і необхід-

ність навчання їх російській мові вимагали створення ка-

федри російської мови як іноземної, що за забезпеченням 

викладачами вищої кваліфікації у 1970–1980 рр. була од-

нією з провідних у країні.

Іноземні студенти навчалися згідно з навчальними 

планами і програмами університету, але для них у на-

вчальний план були введені деякі дисципліни, що повинні 

були враховувати умови майбутньої роботи випускників, 

наприклад, були запроваджені курси «Корозія металів в 

умовах тропічного клімату», «Експлуатація електроустат-

кування в умовах тропіків», «Сучасні філософські теорії 

західних країн» та ін.

До розпаду СРСР кількість іноземних студентів універ-

ситету безупинно зростала, заклад іноді не міг прийняти 

всіх охочих. Розпад країни і перехід на платне навчання 

призвів до різкого зниження кількості іноземних студен-

тів. У радянський період на навчання прибували студенти, 

яких відряджала їхня рідна держава, громадські організа-

ції, тобто проводився попередній конкурсний добір. При 

переході на платне навчання в університет прийшли сту-

денти, рівень шкільних знань яких був задовільний, що не 

могло не позначитися на їх успішності.

Зараз університет має у своєму розпорядженні під-

готовче відділення для іноземних громадян, де навча-

ФАКУЛЬТЕТ ІЗ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Факультет було організовано у 1970 р. У різні роки 

деканами були доценти Б. Т. Пономаренко (1970–1972), 

В. І. Стрельніков (1972–1995), С. О. Ковальов (1995–1999), 

В. В. Пашинський (1999–2009). З 2009 р. його очолює доц. 

С. Ф. Суков.

Підготовку інженерів для 

закордонних країн універси-

тет почав із 1954 р. Першими 

студентами були громадяни 

Польщі, Угорщини і Китаю. 

У 1955 р. на навчання при-

були студенти з Чехословач-

чини, у 1959 р. — з Болгарії. 

З 1960 р. університет роз-

почав навчання студентів 

з Куби, у 1961 р. — Монго-

лії, з 1962 р. — В’єтнаму, з 

1969 р. — Німеччини. Сту-

денти з європейських країн 

починали навчання в університетах на Батьківщині, а з дру-

гого (іноді третього) курсу — в Україні. Студенти з Китаю, 

Монголії і Куби навчалися в ДонНТУ вже з першого курсу.

Перші студенти факультету — це одні з найкращих у 

своїх ВНЗ, вони приїжджали на навчання, вже володіючи 

російською мовою, попередньо опанувавши нею на бать-

ківщині. Навчання здійснювалося на умовах міждержав-

ної співпраці. Перший випуск інженерів — 23 особи — від-

бувся в 1956 р.

З 1970 р. університет розпочав навчання студентів 

з країн Азії, Африки і Латинської Америки. Першими 

були студенти з Алжиру, Марокко, Сирії, Ефіопії, Замбії, 

Палестини, Нігерії, Йорданії й Уганди. Всього 14 осіб. 

Перший випуск інженерів для країн, що розвиваються, 

відбувся у 1975 р. У цьому ж році в університеті успішно 

захистили кандидатські дисертації двоє громадян Єгипту.

Іноземні студенти мали однакові з українськими умо-

ви навчання і проживання, за винятком додаткового на-

вчального навантаження — поглибленого вивчення росій-

ської мови.

У 1971 р. всі іноземні студенти були поселені у ново-

му студентському гуртожитку № 4 та залучені до студент-

ського самоврядування в гуртожитку. З цього ж моменту 

в університеті почали створюватися громадські організації 

іноземних студентів — земляцтва. Керівництво і громад-

ські організації університету доклали багато зусиль для 

інтеграції іноземних студентів у громадське життя сту-

дентської молоді університету і населення міста. У період 

студентських канікул їм надавалася можливість відвідати 

з екскурсією інші міста країни, відпочити на березі моря. 

У цей же період силами іноземних і українських студен-

С. Ф. Суков
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ються до 50 осіб, улаштований гуртожиток на 250 місць. 

Іноземні студенти, як правило, навчаються до рівня 

«магістр», що дає їм право практично безперешкодного 

працевлаштування у своїх країнах. На сьогодні в універ-

ситеті підготовлено понад 5000 дипломованих спеціа-

лістів для 85 країн світу.

АНГЛІЙСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

У 1995 р. з метою організації навчання 

студентів англійською мовою було ство-

рено англійський технічний факультет 

(АТФ). Уперше в технічному ВНЗ Украї-

ни викладання всіх дисциплін технічного 

спрямування проводилося англійською 

мовою, що дозволило використовувати 

сучасні виробничі й навчальні технології 

для підготовки інженерів.

Обов’язки декана АТФ виконує доц. 

кафедри ЕОМ С. О. Ковальов. Почесним 

деканом факультету обрано проф. універ-

ситету Монаш (м. Мельбурн, Австралія) 

Зенона Яна Пудловські, який з 1995 р. 

став почесним д-ром ДонНТУ.

У вересні 1995 р. відбувся перший набір 

студентів — 31 особа з Індії, Нігерії та Пакис-

тану. Підготовка здійснювалася за напрямом 

«Комп’ютерна інженерія» (бакалавр наук), 

за фахом «Інтелектуальні і комп’ютерні 

системи і мережі», а з 1997 р. — за фахом 

«Комп’ютерні системи і мережі» (інженер, 

магістр наук). З 1996 р. англійською мовою 

почали навчатися й українські студенти.

У липні 1999 р. на АТФ відбувся пер-

ший випуск бакалаврів наук, якими стали 

27 осіб: 10 громадян України, 10 громадян 

Пакистану, 7 громадян Індії. Того ж року 

на факультеті було підготовлено першого 

магістра наук — О. Е. Етіна.

Випуск магістрів. 2010 р.

С. О. Ковальов
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ФРАНЦУЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

дипломи ПТПП. У рамках Конвенції з ПТПП в ДонНТУ 

функціонує також Центр тестування рівня мовної компе-

тенції (Centre de Testе d’évaluation de français, TEF).

Після створення ФТФ в ДонНТУ сформувався й ак-

тивно розвивається «французький» напрямок міжнарод-

ної діяльності. Факультет працює в тісному контакті із 

Посольством Франції в Україні і заявляє про себе як про 

серйозного партнера в міжнародному співробітництві. 

Встановлені зв’язки з навчальними закладами Франції, 

Бельгії, Росії, Чехії, Польщі, Болгарії, Тунісу. Підписано 

кілька конвенцій та угод про співпрацю. Університет до-

лучився до нового напрямку роботи зі здійснення про-

екту спільної кафедри UNESСО-PRELUDE під егідою 

ЮНЕСКО.

У 2005 р. ДонНТУ першим в Україні став членом Між-

університетської агенції франкофонії (Agence Universitaire 

de la Francophonie (AUF). В листопаді 2006 р. був підпи-

саний єдиний такого роду в Україні Договір між ДонНТУ 

і мережею французьких інженерних вузів «N+i». Для сту-

дентів освіта, отримана в Україні, доповнюється підго-

товкою на протязі 1,5–2 років у Франції в інших галузях 

(мова, культура країни, виробнича діяльність, соціальні та 

технічні дисципліни, менеджмент). Після завершення цієї 

освіти відповідно до рекомендацій комісії із присудження 

звання інженера (Сommission des Titres d’Ingénieurs, CTI) 

українські студенті отримують інженерний диплом фран-

цузького ВНЗ із присвоєнням ступеня магістра — Mastère 

(відповідно до системи LMD Болонського процесу).

Із перших днів факультет запроваджує власні традиції. 

Так, було засновано свято «День французького технічного фа-

культету». У літературних та творчих міжнародних конкурсах 

студенти ФТФ кілька разів ставали переможцями. Створений 

французький театр має власний репертуар і відомий за межа-

ми університету. Студенти заснували також свій друкований 

орган — газету французькою мовою «Sans frontières».

Французький технічний 

факультет (ФТФ) засно-

вано в грудні 1993 р. Це був 

перший факультет такого 

типу в Україні. Незмінним 

його деканом працює проф. 

Г. С. Клягін.

На факультеті навчається 

300 студентів, 30 виклада-

чів — спеціалістів з досві-

дом роботи у франкофонних 

університетах за кордоном. 

Перший випуск спеціалістів 

відбувся у 1998 р.

Факультет не проводить власного набору. До числа 

його студентів зараховуються ті, що вже обрали свій фах 

за напрямками «Електромеханіка, «Електротехніка та 

електротехнології», «Металургія», «Інженерна механіка», 

«Машинобудування» і «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування». Крім 

опанування цього фаху, студенти здобувають поглиблені 

знання з французької мови і вже з 2 курсу слухають цією 

мовою лекції із фундаментальних, загальноінженерних та 

спеціальних дисциплін.

Згодом почали утворюватися групи студентів, для яких 

вивчення французької мови починається практично з 

«нуля». Їхню мовну підготовку було оцінено на всеукраїн-

ських олімпіадах — шість років поспіль студенти ФТФ по-

сідали призові місця. Вони успішно складають міжнародні 

екзамени з французької мови в екзаменаційному центрі, 

що працює в ДонНТУ під егідою Паризької торговельно-

промислової палати (ПТПП). За роки існування 81 канди-

дат (студенти і викладачі) підтвердив свою компетенцію у 

французькій мові наукових і технічних професій, економі-

ки і комерції. Усі вони одержали спеціальні сертифікати і 

Г. С. Клягін

НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Тенденції розвитку інженерної освіти вимагають під-

готовки нового покоління фахівців, які зорієнтовані на 

сучасні досягнення науки і техніки, знайомі з технічним 

рівнем провідних фірм та добре володіють іноземними 

мовами. Усвідомлюючи відповідальність за кадрову під-

тримку реформ України, у ДонНТУ у 1992 р. вперше в 

Україні було створено німецький технічний факультет 

(НТФ). Його відкриття базувалося на багаторічному до-

свіді співробітництва ДонНТУ з Магдебурзьким універси-

тетом ім. Отто фон Геріке та завдяки підтримки німецької 

фірми «Сіменс» і служби академічних обмінів Німеччини 

DAAD. Важливу роль у створенні факультету відіграли 

перший декан НТФ проф. В. І. Калашніков, почесний 

д-р ДонНТУ, керівник департаменту промисловості фір-

ми «Сіменс-Україна» проф. Тессмер Ріхард, почесний д-р 

ДонНТУ, зав. кафедри електроприводу Магдебурзького 

університету проф. Франк Паліс. На цей час НТФ очолює 

проф. І. О. Горобець.
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НТФ об’єднує фундамен-

тальну підготовку в універ-

ситеті з практичним вико-

ристанням досвіду світової 

науки і техніки. На цей час 

факультет на конкурсній 

основі набирає слухачів піс-

ля завершення 1 курсу бака-

лаврського навчання на такі 

(бюджетна форма денного 

навчання) спеціальності та 

спеціалізації: «Системи про-

грамного управління», «Не-

традиційні джерела енергії», 

Враховуючи високий попит на фахівців та багаторіч-

ний досвід успішної роботи кваліфікованих випускників 

НТФ, керівництво компанії «Сіменс-Україна» прийняло 

рішення розширити цю ініціативу в масштабний проект 

«Наука для бізнесу» (S2B), охоплюючи різні регіони Укра-

їни. За підтримки фірми «Сіменс-Україна» в цю програму 

активно включились НТФ Харківського національного 

технічного університету «ХПІ» та Івано-Франківського 

технічного університету нафти і газу.

Таким чином, випускники НТФ отримали можливість 

інженерної роботи з використанням найсучасніших тех-

Колектив викладачів та співробітників НТФ

В. І. Калашніков

І. О. Горобець

Франк Паліс

«Мехатроніка», «Системи 

управління та автоматики», 

«Телекомунікаційні систе-

ми», «Системи програму-

вання», «Комп’ютерні сис-

теми».

Під час навчання студен-

ти за державний кошт інтен-

сивно вивчають німецьку 

(бакалавратура) та англій-

ську (магістратура) мови. За-

гальна інженерна підготовка 

студентів НТФ проводиться 

разом із іншими українськи-

ми студентами. Фахова під-

готовка ведеться німецькою 

мовою з використанням 

німецької літератури та тех-

ніки. Лабораторії факуль-

тету оснащені сучасним об-

ладнанням фірми «Сіменс». 

Зміст навчальних програм 

кореговано відповідно до 

програм німецьких універ-

ситетів (Магдебург, Дрез-

ден). Збіг навчальних про-

грам та уніфікація вимог 

щодо організації навчально-

го процесу забезпечує широ-

ку інтеграцію факультету в німецьку систему спеціальної 

освіти. У навчальному процесі активну участь беруть ви-

кладачі університетів Німеччини. Кращі студенти факуль-

тету проходять включене навчання в магістратурі Магде-

бурзького університету в рамках DAAD-проекту.

Випускники НТФ, крім фахових знань, добре володі-

ють німецькою та англійською мовами. Ці знання нада-

ють змогу бути необхідними не тільки вітчизняним, але й 

спільним та іноземним підприємствам. Виходячи з цього, 

у жовтні 1998 р. на базі випускників НТФ було створено 

філію «Інженерно-технічний центр «Сіменс-Україна».

нологій, підвищення кваліфікації та високу конкуренто-

спроможність на українському та європейському ринках 

праці з високим рівнем заробітної платні та соціальним 

захистом. Українська економіка отримала резерви високо-

кваліфікованої робочої сили та know-how трансфер пере-

дових європейських технологій для модернізації україн-

ських підприємств.

На цей час факультет складається з двох кафедр: «Сис-

теми програмного управління та мехатроніки» (СПУіМ) і 

«Технічна іноземна мова».

Кафедра систем програмного управління
і мехатроніки

Кафедру було створено на НТФ у 1994 р. Першим зав. 

кафедри був проф. В. І. Калашніков, у 2003–2010 рр. ка-

федру очолював доц. С. С. Старостін. З жовтня 2010 р. зав. 

кафедри призначено В. І. Калашнікова.

Передумовою створення 

кафедри було отримання від 

фірми «Сіменс» сучасного 

обладнання на базі мікро-

процесорних контролерів 

для навчального процесу в 

напрямку електромеханіч-

них систем автоматизації 

та електроприводу. Це дало 

змогу оснастити лабораторії 

автоматизації технологічних 

процесів і мікропроцесор-

них систем електропривода, С. С. Старостін
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підготувати методичне забезпечення німецькою мовою з 

урахуванням технічної документації і навчальних матеріа-

лів фірми «Сіменс» і розпочати підготовку кваліфікованих 

фахівців із сучасних систем програмного управління, які 

на високому рівні володіють німецькою мовою.

У подальшому з метою покращення мовної і фахової 

підготовки студентів, а також розвитку наукових дослі-

джень кафедри були поновлені зв’язки з Магдебурзьким 

університетом шляхом взаємодії з Інститутом електричних 

енергосистем (кер. проф. Ф. Паліс). На основі цього було 

розпочато співпрацю з Німецькою службою академіч-

них обмінів (DAAD) у рамках програм «Deutschsprachige 

Studiengänge» і «Ostpartnerschaften», що забезпечило мож-

ливість організації включеного навчання українських сту-

дентів і підготовки магістерських робіт в Магдебурзькому 

університеті. Кращі випускники магістратури кафедри 

беруть участь у наукових дослідженнях Магдебурзького 

університету, що знаходить відображення в їх наукових 

дисертаціях. Шість магістрів — випускників кафедри за-

хистили дисертації й отримали у Німеччині науковий сту-

пінь д-ра-інженера.

Співробітництво з Магдебурзьким університетом до-

зволило реалізувати науково-педагогічне стажування ви-

кладачів кафедри у Німеччині. Це забезпечило вивчення 

досвіду організації навчального процесу та виконання 

наукових досліджень в Магдебурзькому університеті, що 

підвищило рівень навчальної та наукової роботи виклада-

чів кафедри.

У 2006 р. кафедру було реорганізовано в кафедру систем 

програмного управління і мехатроніки (СПУіМ) відповід-

но до тенденцій розвитку електромеханіки у напрямку ви-

рішення задач управління промисловим обладнанням на 

базі систем регульованого електроприводу та програмно-

інформаційних технологій.

Секцію «Мехатроніка» очолив доц. О. В. Деркач, а 

далі — проф. І. О. Горобець (2007–2010 рр.). На секції «Ме-

хатроніка» з’явилися сучасні комп’ютерні системи проек-

тування технічного обладнання CAD/CAM/CAE/PLM на 

базі розробок фірми АСКОН. Студенти кафедри СПУіМ 

дістали змогу працювати над курсовими проектами та 

бакалаврськими та магістерськими роботами в сучасних 

системах КОМПАС-ВЕРТИКАЛЬ-ЛОЦМАН. Вперше в 

Україні в навчальному процесі почав використовуватись 

комплекс сучасних інструментів CALS як технічна части-

на бізнес-процесів підготовки сучасного виробництва.

Останніми роками навчальну базу кафедри було попо-

внено лабораторією альтернативних джерел електроенер-

гії, яка дає можливість здійснювати навчальний процес та 

наукові дослідження у галузі вітрових та сонячних генера-

торних установок, а також водневих паливних елементів. 

За допомогою фірми «Сіменс» модернізовано лабораторію 

автоматизації технологічних процесів, у результаті чого 

охоплено всю гаму програмованих контролерів з реаліза-

цією ієрархічної системи на базі сучасних комунікаційних 

технологій та засобів візуалізації технологічних процесів. 

Лабораторію оснащено сучасними комп’ютерами з від-

повідним програмним забезпеченням для програмування 

контролерів.

За період існування кафедри підготовлено більш 

300 фахівців із електромеханічних систем з програмним 

управлінням та більш 50 — в галузі «Мехатроніка». Захи-

щено дві дисертації на здобуття наукового ступеня канд. 

техн. наук (С. С. Старостін і Є. Г. Скляренко).

Кафедра технічної іноземної мови
Кафедра була створена у 2006 р. Передумовою цього 

була розроблена та втілена у навчальний процес на фа-

культеті принципово нова концепція вивчення німецької 

технічної мови, яка полягає в тісній взаємодії мовної та 

спеціальної підготовки з викладанням німецькою мовою 

фахових дисциплін протягом всього періоду навчання. 

Методика викладання іноземної мови, традиційні та не-

традиційні методи викла-

дання, організація, розробка 

навчальних програм та мате-

ріалів, здатність викладачів 

іноземної мови на високому 

професійному рівні готувати 

сучасних фахівців, які вільно 

володіють двома європей-

ськими мовами — німець-

кою та англійською — все 

це дало можливість створити 

кафедру ТІМ.

Для проведення прак-

тичних занять з німецької 

та англійської мов, органі-

зації практичної підготовки 

студентів на кафедрі розроблено навчально-методичний 

комплекс матеріалів та мультимедійних систем для 

6 спеціальностей факультету: «Електромеханічні сис-

теми автоматизації та електропривод» із спеціалізацією 

«Системи програмного управління технологічними про-

цесами»; «Металообробні станки та інструменти» із спе-

ціалізацією «Мехатроніка»; «Системи управління та ав-

томатики», «Системи програмування» із спеціалізацією 

«Комп’ютерне моделювання складних динамічних сис-

тем»; «Електричні станції» із спеціалізацією «Нетради-

ційні джерела електроенергії», «Комп’ютерні системи» із 

спеціалізацією «FPGA-технології».

Був створений навчальний посібник з німецької мови 

для студентів інженерних спеціальностей, затверджений 

та рекомендований МОН України як навчальний посіб-

ник для технічних ВНЗ України. Цей посібник є прикме-

тою нового часу. Він створений у творчій співдружності 

фахівців інженерних спеціальностей та германістів. Разом 

з Магдебурзьким університетом та фірмою «Сіменс» на 

кафедрі створена мультимедійна лабораторія для занять 

Зав. кафедри ТІМ 
О. Л. Косован
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з іноземної мови з сучасною комп’ютерною технікою та 

лабораторним обладнанням. Викладачі німецької мови 

разом із колегами Мовного центру Магдебурзького уні-

верситету у рамках договору про співробітництво беруть 

участь у міжнародному проекті з створення мультимедій-

них дисків-посібників для самостійного вивчення студен-

тами німецької мови. На сьогоднішній день створено 10 

компакт-дисків.

ПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

У січні 2001 р. розпочало роботу спе-

ціальне польське відділення, де студен-

ти ДонНТУ мають можливість вивчати 

мову, історію і культуру Польщі. З вересня 

2004 р. польський технічний факультет 

(PWT— Polski Wydział Techniczny) пра-

цює як підрозділ Інституту міжнародного 

співробітництва. Метою створення ПТФ 

є поглиблення наукових та культурних 

зв’язків між Україною і Польщею, надан-

ня можливостей студентам технічних ВНЗ 

вивчати польську мову, більше дізнатися 

про польську історію, культуру та науку, 

згідно з Болонською декларацією взяти 

участь у включеному навчанні в польських 

ВНЗ із подібним профілем навчання або 

пройти виробничу практику на польських фірмах.

Реалізувати завдання створення першого серед тех-

нічних вузів України навчального підрозділу, де студен-

ти могли б вивчати польську мову, не будучи філолога-

ми, знайомитися з історією і культурою найближчого 

сусіда України, було доручено колишньому аспіранту 

Шльонської Політехніки, нині професору ДонНТУ 

О. Ю. Макєєву.

До співпраці на ПТФ залучаються викла-

дачі з Польщі. Придбані підручники польської 

мови, словники, відеофільми, аудіокасети і 

комп’ютерні навчальні програми. Польський 

кабінет обладнаний комп’ютерами, телеві-

зором із супутниковою антеною, відеомаг-

нітофоном і DVD-програвачем, бібліотекою 

художньої літератури.

Регулярно на факультеті навчаються 

дві групи студентів: велика група почат-

ківців і ті, хто бажає вдосконалювати мову. 

В рамках післядипломної освіти випускни-

ки ПТФ направляються на наукове стажу-

вання в Польщу, серед них — двоє стипенді-

атів Л. Кіркленда, стипендіати Польського 

уряду та інших польських фундацій.

Влітку групи з десяти студентів щорічно проходять мі-

сячну ознайомлювальну практику в польських ВНЗ, а групи 

польських студентів — двотижневе стажування у Донецьку. 

На сьогодні семеро студентів навчаються в магістратурах 

різних польських університетів, а одна випускниця ПТФ 

після захисту магістерського диплому зі збагачення корис-

них копалин у Краківській гірничо-металургійній академії 

успішно навчається там в аспірантурі.

О. Ю. Макєєв

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Російсько-український університет (РУУ), заснований 

у 1997 р., є структурним підрозділом ДонНТУ і Таганрозь-

кого технологічного інституту Південного федерального 

університету (ТТІ ПФУ, Росія). Він являє собою модель 

міжнародного співробітництва в освітньому просторі Ро-

сії та Україні у формі Асоціації ВНЗ — ТТІ ПФУ і ДонНТУ.

Цілями створення та функціонування РУУ є: інте-

грація ДонНТУ і ТТІ ПФУ в міжнародну систему вищої 

освіти; сприяння зближенню освітнього простору при-

кордонних областей південно-східної частини України 

і південно-західних областей Росії; розвиток російсько-

українських зв’язків в усіх напрямках життєдіяльності ре-

гіонів; забезпечення можливості отримання громадянами 

Росії та Україні освіти за напрямами професійної підго-

товки в ДонНТУ і ТТІ ПФУ.

Загальне керівництво РУУ здійснює виборний пред-

ставницький орган — Адміністративна рада, яку по 

черзі протягом року очолюють ректори університетів-

засновників. Безпосереднє управління РУУ здійснюється 

виконавчими директорами, які призначуються від кожної 

зі сторін. У різні роки виконавчими директорами з україн-

ської сторони були В. Б. Гапєєв та І. О. Горобець.

У теперішній час Адміністративна рада РУУ працює 

в такому складі: від ДонНТУ: голова — ректор О. А. Мі-

наєв; співголова — виконавчий директор Р. М. Грубка; 

члени ради — перший проректор О. А. Троянський; 

проректор із зовнішніх зв’язків і зовнішньоекономічної 

діяльності І. П. Навка; заст. директора ІМС О. М. Ми-

хайлов і О. Я. Анопрієнко; перший заст. директора 

ІМС В. І. Стрельніков; від ТТІ ПФУ: голова — ректор 
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ПФУ В. Г. Захаревич; спів-

голова — виконавчий ди-

ректор А. І. Паничів; чле-

ни ради — керівник ТТІ 

ПФУ О. І. Сухінов; пер-

ший заст. керівника ТТІ 

ПФУ В. І. Обуховець; декан 

факультету природничо-

наукової і гуманітарної осві ти 

В. В. Василовський; голова 

профкому В. С. Клопченко.

За роки свого існуван-

ня досягнення цілей та 

виконання завдань, які 

поставлені перед РУУ, здійснювалося шляхом про-

ведення спільної навчальної, навчально-методичної 

та науково-дослідної роботи, взаємодії в проведенні 

культурних та спортивних заходів, а також популя-

О. Г. Каверіна

Колектив викладачів кафедри англійської мови

Р. М. Грубка

ризації діяльності РУУ в регіональних засобах масо-

вої інформації. Починаючи з 2000 р., щорічно в Та-

ганрозі та Донецьку по черзі проводяться міжнародні 

науково-практичні семінари «Практика і перспекти-

ви розвитку партнерства у сфері вищої школи». Да-

ний форум дає можливість учасникам обмінюватися 

досягненнями у сфері інженерної освіти Росії і Укра-

їні, обговорювати питання, пов’язані зі спільними 

рішеннями проблем впровадження Болонського про-

цесу, а також розробляти спільні наукові програми і 

встановлювати нові ділові контакти між кафедрами 

університетів, обмінюватися науково-технічною ін-

формацією.

За підтримки РУУ, починаючи з 2004 р., проводять-

ся міжнародні студентські науково-технічні конференції 

«Технічна кібернетика, радіоелектроніка і системи управ-

ління» (м. Таганрог) і «Автоматизація, технологія та якість 

у машинобудуванні» (м. Донецьк).

Кафедра іноземних мов
Кафедра створена у 1921 р. До Великої Вітчизняної 

війни нею керувала Є. М. Моне, були створені секції ан-

глійської, німецької та французької мов. У 1943–1951 рр. 

кафедру очолював І. І. Ханлан, у 1951–1961 рр. — 

Л. М. Осипова, у 1961–1967 рр. — М. Я. Чистик. У 1967 р. 

кафедру було розділено на кафедру англійської мови і ка-

федру німецької та французької мов. У 1994 р. було ство-

рено окрему кафедру французької мови.

Кафедра англійської мови
У 1967–1987 рр. кафедрою керував М. Я. Чистик, у 

1987–1997 рр. — А. І. Повірений. У 1997 р. зав. кафедрою 

стала проф. О. Г. Каверіна. У сфері наукових інтересів кафе-

дра орієнтована на підвищення якості підготовки фахівців 

технічного профілю, що знайшло відображення у доктор-

ській дисертації О. Г. Каверіної «Інтегративний підхід до 

формування готовності май-

бутніх інженерів до професій-

ної комунікації».

На кафедрі працюють 

48 викладачів, із них один д-р 

наук і чотири канд. наук. Ка-

федра проводить заняття на 

усіх факультетах ДонНТУ. Ви-

кладачі активно впроваджу-

ють нові технології навчання 

студентів. Науково-ме тодичне 

забезпечення кафед ри відпо-

відає сучасним вимогам під-

готовки фахівців.

Кафедра французької мови
Кафедра, на якій працювало шестеро осіб, була створе-

на в 1994 р. шляхом виділення секції викладачів французь-

кої мови зі складу кафедри німецької і французької мов. 

Із моменту організації обов’язки зав. кафедри виконували 

Р. М. Іванова, А. М. Панченко, Л. Л. Ковальова, Н. П. Вос-

кобойнікова. Кафедра сьогодні — це семеро асистентів, 

двоє ст. викладачів і один доцент — зав. кафедри В. Я. Го-

рін.

Кафедра здійснює мовну підготовку на трьох рівнях 

навчання на всіх факультетах, зокрема і на ФТФ. Викла-

дачі орієнтуються на вимоги французької системи серти-

фікації і сучасні французькі методики навчання. Головне 

завдання полягає в активному засвоєнні комунікативної 

методики.

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ
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Уперше в Україні у тех-

нічному ВНЗ розроблено 

курс інтенсивної мовної 

підготовки, що дозволяє 

студентам ФТФ, які навіть 

раніше не вивчали мову, 

уже з другого курсу слухати 

французькою мовою лекції з 

фундаментальних і загально-

інженерних дисциплін.

Кафедра була визнана 

базовою для проведення що-

річної Всеукраїнської олім-

піади з французької мови се-

ред студентів немовних ВНЗ. 

У квітні 1999 р. проведено першу олімпіаду такого рівня. У 

ній взяли участь 47 студентів із 29 немовних ВНЗ України.

На кафедрі працює екзаменаційний центр із сертифі-

кації знань ділової і фахової французької мови (під егідою 

Паризької торговельно-промислової палати). Налаго-

джено ділові контакти з університетом «Нова Сорбонна», 

спеціальною школою управління, будівництва і про-

мисловості в Парижі, університетом хімічної технології 

і металургії (м. Софія, Болгарія), Вищою комерційною 

школою Компенья (Франція), аудіовізуальним центром 

сучасних іноземних мов м. Віші, французькими культур-

ними центрами в Донецьку, Києві та Харкові, Посоль-

телебачення і використання 

його у навчанні іноземних 

мов. Це десятиліття ознаме-

нувалося захистами канди-

датських дисертацій ст. викл. 

Е. Д. Борченко, ас. Р. М. Іва-

нова.

У 90-х роках на кафедрі 

підвищується рівень розробки 

і створення навчальних посіб-

ників, що були опубліковані 

у видавництві «Вища школа» 

на замовлення МОН Украї-

ни. Співробітництво з універ-

ситетом ім. Отто фон Геріке 

(м. Магдебург, Німеччина) розширюється не лише в лінгвіс-

тичному напрямку, а й у методиці викладання і використан-

ня сучасних технічних комплексів у навчанні німецькій мові 

на основі аудіовізуальних програмованих посібників.

У середині 90-х років на кафедрі відбувається швидке 

омолодження кадрів. З’являються здобувачі, які ведуть до-

слідження в умовах нового часу. Продовжується співробіт-

ництво з Німеччиною в галузі розробки сучасних посібни-

ків із німецької мови для студентів різних спеціальностей: 

механіків, машинобудівників. Болонський процес і Єв-

ропейська мовна політика висунули концепцію рівневого 

навчання й опанування іноземними мовами.

Колектив кафедри працює над дослідженням тео-

ретичних основ і прикладних питань організації, побу-

дови і реалізації кредитно-модульної системи навчання 

німецькій мові в умовах рівневої підготовки студентів. 

Кафедра бере участь у діяльності Ґете-Інституту в пред-

ставництві м. Києва і є членом Союзу германістів вищої 

школи (м. Київ).

Студенти виявляють підвищену зацікавленість до 

вивчення мови і складання іспиту на сертифікат. Це 

зобов’язує до подальшого удосконалення навчально-

методичного забезпечення навчального процесу. Триває 

реформування лінгво-дидактичної системи викладання 

іноземних мов.
Колектив викладачів кафедри французької мови

ством Франції в Україні, Alliance Française у Донецьку, 

Дніпропетровську і Луганську; Уральським державним 

економічним університетом (м. Єкатеринбург), центром 

дистанційного навчання Руану (Франція).

Кафедра 
німецької мови

У 80-х роках на кафедрі визначився новий науково-

методичний напрямок досліджень. Його очолив зав. каф. 

проф. Г. Г. Левченко, який у 1985 р. успішно захистив ди-

сертацію на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за 

фахом «Теорія і методика викладання іноземних мов». Теле-

візійний центр ДПІ став справжнім полігоном для прове-

дення наукових досліджень у галузі розкриття можливостей 

Г. Г. Левченко

Колектив викладачів кафедри німецької мови

В. Я. Горін
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Кафедра української 
і російської мов

Першим викладачем російської мови 

для іноземних студентів була Е. І. Чебанен-

ко. Кількість іноземців поступово збільшу-

валася. У жовтні 1970 р. було створено ка-

федру російської мови. Під керівництвом 

зав. каф. доц. В. Г. Корольова почав фор-

муватися колектив, до якого ввійшло п’ять 

викладачів, у 1971 р. — сім викладачів, які 

успішно опановували методику викладан-

ня російської мови як іноземної, шукали 

ефективні форми навчальної і позааудитор-

ної роботи з іноземними студентами.

У період становлення велику допомогу 

кафедрі надали проректор В. Я. Ткач, дека-

ни Б. Т. Пономаренко і В. І. Стрельніков, які 

багато років присвятили організації роботи 

з іноземними студентами. У 1974 р. колек-

тив кафедри очолила доц. 

Л. П. Семенова. З 2004 р. 

зав. кафедри стала доц. 

Т. О. Мачай.

На кафедрі працюють 

15 викладачів, із них 3 канд. 

наук, 3 особи навчаються в 

денній аспірантурі. Кафедра 

організує проведення занять 

з української і російської мов 

на всіх факультетах ДонНТУ, 

є основою підготовчого від-

ділення для іноземних гро-

мадян.

Викладачі кафедри були 

в тривалих закордонних відрядженнях, де виконували ва-

гому навчальну, методичну і наукову роботу. Географія ка-

федральної діяльності охоплює Францію (Г. П. Кримова), 

Афганістан (Е. І. Чебаненко, В. І. Мозговий, В. М. Ал-

тухов), Кубу (Д. В. Ярембаш), Монголію (Л. П. Семено-

ва, І. Є. Намакштанська), 

Австрію (Е. І. Чебаненко, 

О. Е. Калашникова), Судан 

(Л. К. Лазарева), Німеччину 

(Л. П. Семенова), Камбоджу 

(І. В. Прокоф’єва, Н. П. Ма-

тулевська).

Наукові інтереси кафедри 

сформувалися у сфері про-

блем функціонування і ви-

кладання російської й укра-

їнської мов. Регулярними 

стали студентські науково-

практичні конференції, які 

проводяться спільно з інши-

ми ВНЗ щорічно у травні і за-

вершуються друком апробо-

ваних матеріалів.

Колектив викладачів кафедри української 
та російської мов

Т. О. Мачай
Зав. підготовчого 

відділення 
для іноземців 

доц. Л. В. Шавлак
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АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 
ІНСТИТУТ (м. ГОРЛІВКА)

автомобільних доріг; тран-

спортних технологій; еко-

номіки і управління.

Факультет «Автомобіль-

ний транспорт» — найста-

ріший в інституті. Він був 

утворений у 1966 р. Факуль-

тет випускає фахівців за спе-

ціальністю «Автомобілі й ав-

томобільне господарство». 

Студенти після закінчення 

факультету одержують ди-

пломи інженерів-механіків. 

Випускники працюють на 

авторемонтних заводах, стан-

ціях технічного обслугову-

вання, на автопідприємствах будь-якої форми власності, 

у Державтоінспекції.

Другим традиційним факультетом є факультет «Авто-

мобільні дороги», що був утворений у 1971 р. Він здійснює 

підготовку фахівців за спеціальностями: «Автомобільні 

нститут було створено у 1959 р., і більш 

ніж 50 років він веде підготовку фахівців 

транспортного і дорожньо-будівельного 

комплексів. За цей час підготовлено 

декілька тисяч інженерів. Інститут на-

лежить до Регіонального технічного 

навчального комплексу, створеного на 

базі ДонНТУ.

Загальна чисельність студентів авто-

дорожнього інституту за усіма форма-

ми навчання перевищує 3,5 тис. осіб. 

Навчальний процес ведуть 18 кафедр, 

на яких працюють 235 кваліфікованих 

викладачів, у тому числі 10 професо-

рів, 8 д-рів наук, 71 канд. наук, доценти. 

Постійно розширюється матеріально-

технічна база інституту. У комп’ютерних 

класах є більше 300 персональних 

комп’ютерів, що мають вихід в Інтер-

нет. Особливою гордістю інституту є 

бібліотека, у фондах якої нараховується 

близько 252 тис. томів навчальної і на-

укової літератури.

На високому рівні знаходиться в 

інституті і спортивна робота. Сильні 

футбольна і баскетбольна команди є 

лідерами в спортивному студентському 

русі. Активно функціонує студентський 

клуб, є гуртки художньої самодіяльно сті 

і прикладної творчості. У курортному 

Святогір’ї інститут має базу практики і 

відпочинку. Усі іногородні студенти за-

безпечуються гуртожитком. Інститут 

має 4 факультети: автотранспортний; 
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дороги та аеродроми», «Екологія і охорона навколишньо-

го середовища».

Після закінчення навчання за спеціальністю «Авто-

мобільні дороги й аеродроми» випускники отримують 

дипломи інженерів-будівельників. Сьогодні інженери-

будівельники успішно працюють на керівних посадах 

управлінського персоналу в проектних, будівельних, 

ремонтно-будівельних, експлуатаційних і виробничих 

об’єднаннях і організаціях різних форм власності.

Факультет «Автомобільні дороги» готує також фахівців 

в галузі екології й охорони навколишнього середовища, 

тобто інженерів-екологів. Майбутні екологи вирішують 

складні завдання підвищення екологічної безпеки підпри-

ємств, опановують знання природоохоронної діяльності, 

виробничої санітарії, захисту повітряних і водних басейнів 

від шкідливих викидів. До сфери їхньої діяльності входять 

охорона земних надр, утилізація відходів промислових ви-

робництв, охорона і рекультивація земель. Випускники 

інституту можуть працювати на посадах інженера-еколога 

або інспектора в екологічних службах різноманітного рів-

ня підприємств будь-якої форми власності, у санітарно-

епідеміологічних лабораторіях і інспекціях.

У 2005 р. було організовано факультет «Транспортні 

технології», що веде підготовку за фахом «Організація і ре-

гулювання дорожнього руху». У межах цього фаху укладені 

договори з Державтоінспекцією МВС України на щорічну 

підготовку фахівців для Донецької і Луганської областей. 

Студенти після закінчення 

навчання одержують диплом 

інженера транспортних тех-

нологій за фахом «Організа-

ція і регулювання дорожньо-

го руху».

На факультеті також ве-

деться підготовка спеціаліс-

тів за фахом «Організація 

перевезень і управління на 

транспорті». Сфера профе-

сійної діяльності інженерів 

транспортних технологій — 

це автотранспортні підпри-

ємства, виробничі органі-

зації, підприємства різних 

форм власності, маркетинго-

ві служби, підприємства ін-

формаційного забезпечення транспортно-технологічних 

систем.

У 2005 р. було організовано факультет «Економіка 

і управління». Одна з найбільш популярних спеціаль-

ностей цього факультету — «Менеджмент організацій». 

Менеджери-економісти — 

це фахівці, що мають не 

тільки високий професійно-

освітній рівень, але і значні 

навички і знання в галузі 

комп’ютерних технологій, 

теорії фінансових потоків, 

науковій організації пра-

ці, діловій юриспруденції, 

раціо нальних формах оплати 

праці, бухгалтерському облі-

ку й аудиту, маркетингу.

Факультет також готує 

фахівців за спеціальністю 

«Економічна кібернетика». 

Випускники цього фаху — 

економісти-кібернетики з 

економічних інформаційних систем, тобто фахівці в різ-

них галузях економіки і підприємництва, що об’єднують 

у своїй професійній діяльності математичні дослідження 

і комп’ютерне моделювання економічних систем і проце-

сів. Сфера їх діяльності — аналітичні й економічні служби, 

бухгалтерії, відділи маркетингу, зовнішньоекономічна ді-

яльність підприємств, фірм, банків різних форм власності.Лабораторія діагностики

Декан факультету 
«Автомобільні дороги» 

В. В. Пархоменко

Декан факультету 
«Автомобільний 

транспорт» В. Г. Цокур

Декан факультету 
«Транспортні 
технології» 

В. М. Сокирко

Декан факультету 
«Економіка і 

управління» Л. П. Вовк
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КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

матеріальної бази НКП надали трести «Красноармійськ-

шахтобуд» та «Красноармійськвугілля», які безкоштовно 

передали велику кількість новітнього шахтного обладнан-

ня у вигляді технічної допомоги.

У 1961 р. Красноармійський НКП отримав статус за-

гальнотехнічного факультету (ЗТФ). Першим деканом фа-

культету було обрано М. В. Маріщенка, який незадовго до 

цього захистив кандидатську дисертацію. Поступово фа-

культет поповнювався досвідченими викладачами. На по-

чатку 60-х років уже більшу частину навчальних курсів ви-

кладали штатні викладачі, які були прикріплені до кафедр 

базового інституту відповідного профілю, їх запрошували 

на засідання базових кафедр, вони отримували відповідну 

методичну допомогу у створенні лабораторій і навчальних 

кабінетів.

У 1963 р. чисельність студентів на ЗТФ вже переви-

щила 1000 осіб, а штат викладачів — 30. Керувати таким 

колективом із Дніпропетровська ставало вже складніше, 

расноармійський індустріальний інсти-

тут заснований у 1959 р. як опорний На-

вчально-консультаційний пункт (НКП) 

Дніпропетровського гірничого інститу-

ту. У цей час ВНЗ технічного профілю 

почали відкривати НКП у невеликих 

містах промислових регіонів із метою 

створення максимально зручних умов 

для отримання вищої технічної освіти 

без відриву від виробництва.

У НКП передбачалося запроваджен-

ня комбінованої (денної та вечірньої), 

вечірньої та заочної форм навчання. 

Для студентів денного відділення за 

спеціальностями «гірничі інженери-

електрики» та «розробники корисних 

копалин підземним способом», які пра-

цювали на шахтах Красноармійського 

промислового району та Західного Дон-

басу (Павлоград), заняття планувалося 

проводити за вечірньою формою на-

вчання. Однак основними формами на-

вчання стали вечірня та заочна.

Восени 1959 р. відбувався перший 

набір студентів: серед 52 перших сту-

дентів вечірнього відділення — 27 на-

вчались за спеціальністю «Гірнича 

електромеханіка», 25 — за спеціальніс-

тю «Розробка корисних копалин». По-

ступово відбувалося введення та осна-

щення нових аудиторій та лабораторій. 

Багато приладів та обладнання були 

передані підприємствами м. Дніпропе-

тровська, суттєвий внесок у формування 

КК

Головний корпус інституту

5.

198

Донецький національний

технічний університет



шин, деталей машин, технології матеріалів — все це давало 

змогу ставити питання про підвищення статусу навчаль-

ного закладу. У травні 1966 р. ЗТФ був реорганізований у 

Красноармійську філію (КФ) у складі двох факультетів: 

вечірнього і загальнотехнічного. Водночас місцеві пар-

тійні і державні органи порушують питання про перепо-

рядкування філії Донецькому політехнічному інституту. У 

червні 1966 р. наказом міністра вищої і середньої освіти 

України КФ Дніпропетровського гірничого інституту під-

порядкувалася ДПІ.

На початку 70-х років ХХ ст. КФ була досить потужною 

відокремленою структурою ДПІ. У 1971 р. чисельність сту-

дентів досягла 1165 осіб. Підготовка фахівців проводилася 

на двох факультетах: вечірньому та загальнотехнічному. 

Вечірній факультет (декан ст. викл. А. Г. Дейнека) готу-

вав фахівців за спеціальностями: «Технологія 

і комплексна механізація підземної розробки 

корисних копалин», «Гірнича електромехані-

ка та маркшейдерська справа». Щорічно ве-

чірній факультет випускав понад 100 гірничих 

інженерів.

На ЗТФ (декан доц. В. І. Безкровний) сту-

денти навчалися за спеціальностями: «Роз-

робка родовищ корисних копалин», «Енерге-

тика машинобудування і приладобудування», 

«Електронна техніка», «Електроприладобуду-

вання і автоматика», «Технологія продоволь-

чих продуктів», «Будівництво», «Транспорт», 

«Економіка». ЗТФ здійснював підготовку сту-

дентів лише на 1–3 курсах, після чого вони 

продовжували навчання в інших ВНЗ відпо-

відно до профілю обраної спеціальності.

Майбутнім фахівцям на ЗТФ передавали 

знання 44 викладачі, в тому числі 12 доцентів 

і канд. наук. Багато випускників, що одержа-

ли дипломи інженерів, продовжували успіш-

но працювати на підприємствах регіону. На-

приклад, колишній студент філії Є. Лабзін очолив перше 

Викладачі КФ ДПІ. 1973 р.

Один із перших випусків КФ ДПІ. 1971 р.

Студенти та викладачі ЗТФ. 1964 р.

у зв’язку із цим наприкінці 1963 р. на Красноармійсько-

му ЗТФ було створено дві кафедри: загально-інженерних 

дисциплін та загальнонаукових дисциплін. Завідувачами 

цих кафедр були призначені викладачі Дніпропетровсько-

го гірничого інституту канд. тех. наук. В. Ю. Чудновський 

і канд. фіз.-мат. наук А. Д. Сорокін. Із березня 1964 р. 

обов’язки декана тимчасово виконував ст. викл. Б. П. Гу-

банов, а наприкінці року на цю посаду був призначений ст. 

наук. співробітник науково-дослідного відділу ДГУ, канд. 

техн. наук В. В. Куліков.

У цей час на факультеті відбуваються суттєві якісні 

зміни не тільки у викладацькому складі, а й у подальшо-

му розширенні навчально-лабораторної бази. Факультет 

придбав необхідне верстатне і лабораторне обладнання, 

вимірювальні й контрольні прилади, фотообладнання, ла-

бораторні установки, моделі, реманент. У короткий термін 

були створені лабораторні класи теорії механізмів і ма-
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управління тресту «Красноармійськшахтобуд», а П. Педик 

став гол. інженером 6-го будівельного управління цього ж 

тресту. Вечірній факультет закінчив відомий усій країні 

бригадир комплексної бригади шахти № 1 «Родинська», 

Герой Соціалістичної Праці В. Юрков.

Особливість філії полягала в тому, що в ній була відсут-

ня стаціонарна форма навчання, оскільки заняття на обох 

факультетах велися за вечірньою формою, це давало змогу 

студентам продовжувати виробничу діяльність. У той час 

держава всіляко стимулювала абітурієнтів, що навчалися 

за спеціальністю, яка відповідала характеру їх роботи в на-

родному господарстві, або мали направлення від підпри-

ємств, радгоспів чи колгоспів.

Із 1970 р. КФ займалася довузівською підготовкою 

слухачів для ДПІ. Було споруджено навчальний корпус і 

гуртожиток для студентів стаціонарного підготовчого від-

ділення. У 1970 р. на підготовче відділення було прийнято 

175 слухачів, у подальшому кількість їх постійно зростала.

Основу викладацького колективу філії в цей час скла-

дали викладачі двох кафедр: «Технології гірничого вироб-

ництва» та «Гірничої електромеханіки». Серед них було 

11 доцентів і канд. наук. Крім штатних викладачів, до на-

вчального процесу залучалися висококваліфіковані спеці-

алісти із виробництва: гол. геолог тресту «Красноармійськ-

вугілля» О. І. Зінченко, маркшейдер шахти «Центральна» 

Б. І. Додін, гол. інженер ЦЕММ В. А. Лесін, начальник 

відділу праці і заробітної плати тресту «Красноармійськ-

житлобуд» Ф. Г. Яременко.

У 1975 р. на базі кафедри загальнонаукових дисци-

плін утворюється кафедра «Загальноінженерні дисциплі-

ни», яку очолив директор філії доц. В. Д. Мороз, а також 

кафедра «Фізика і електромеханіка» під керівництвом 

В. В. Вознесенського. У 

1978 р. у зв’язку з переходом 

на роботу до базового інсти-

туту В. Д. Мороза директо-

ром був призначений доц. 

М. П. Бобрик.

У 1994 р. КФ одержа-

ла ліцензію на підготовку 

фахівців із семи спеціаль-

ностей і спеціалізацій як 

за денною, так і заочною 

формами навчання: «Роз-

робка родовищ корисних 

копалин», «Охорона праці 

у гірничій промисловос-

ті», «Гірниче обладнання», «Економіка підприємства», 

«Менеджмент організацій», «Облік та аудит», «Електро-

механічне обладнання енергоємних виробництв».

У 1999 р. на базі КФ розпочато роботу відділення 

Центру підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, 

працюють підготовчі курси з математики, обчислюваль-

ної техніки. З 2002 р. інститут розпочав прискорену під-

готовку фахівців за спеціальностями: «Розробка родовищ 

корисних копалин» і «Гірниче обладнання». Відкриті опо-

рні пункти інституту на вугільних підприємствах регіону з 

підвищення кваліфікації.

М. М. Следь

О. К. НосачМ. П. Бобрик

Викладачі кафедри ГЕМ у лабораторії

В. Д. Мороз

Саме в цей час великий внесок в розвиток філії вне-

сли доц. М. П. Бобрик, який працював директором у 

1978–1986 рр., та канд. техн. наук, доц. О. К. Носач, який 

обіймав посаду директора на протязі 1986–2004 рр. Дирек-

тором філії у 2004–2007 рр. був обраний М. М. Следь.

Ураховуючи потужну матеріально-технічну базу філії, 

досвідчений професорсько-викладацький склад, значне 

розміщення контингенту 

сту дентів, у лютому 2005 р. 

КФ ДонНТУ була перетво-

рена в Красноармійський 

індустріальний інститут 

ДонНТУ. У червні 2005 р. 

була проведена реорганізація 

структури інституту: на базі 

гірничотехнічного факульте-

ту був створений факультет 

«Технологія і організація ви-

робництва» у складі семи ка-

федр, деканом було обрано 
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доц., канд. пед. наук Л. Г. Сергієнко. У лютому 2008 р. на 

базі факультету технології і організації виробництва ство-

рено факультет дистантного і заочного навчання, деканом 

якого стала доц., канд. хім. наук С. П. Придатько. З січня 

2008 р. КІІ ВДНЗ ДонНТУ очолює доц., канд. техн. наук 

Я. О. Ляшок.

ренціях, з них 11 — у виданнях, визнаних ВАК фаховими. 

Видано 17 методичних вказівок до дисциплін, що викла-

даються на кафедрі, а також один навчальний посібник.

С. П. Придатько

Л. Г. Сергієнко

У регіоні існує стійкий по-

пит на інженерів, що отрима-

ли підготовку в КІІ ДонНТУ. 

Випускники філії працюють 

на державних підприємст-

вах   «Красноармійськвугілля», 

«Се лидіввугілля», «Добро-

піллявугілля», «Павлоградву-

гілля», вугільних компаній 

«Шахта «Красноармійська-

Західна № 1» і «Шахта «Крас-

нолиманська», на Красноар-

мійському машинобудівному 

заводі, заводі «Електродви-

гун» та інших підприємствах регіону.

Кафедра геотехнологій і охорони праці
Створена 23 червня 2005 р. Зав. кафедри — доц., канд. 

техн. наук Я. О. Ляшок.

Кафедра здійснює підготовку і випуск бакалаврів, спе-

ціалістів і магістрів за спеціальністю «Розробка родовищ 

корисних копалин» із спеціалізацією «Охорона праці в гір-

ничому виробництві». Перший випуск бакалаврів денної 

форми навчання кафедра здійснила у 2006 р., спеціалістів 

та магістрів — у 2007 р. У 2009 р. випуск спеціалістів за спе-

ціалізацією ОПГ склав понад 80 осіб.

На момент заснування на кафедрі працювало 8 спів-

робітників, з них 7 викладачів. Зараз у штаті кафедри 16 

співробітників: професорсько-викладацький склад — 14 

осіб, в тому числі 7 — доценти, канд. наук; зав. лаб. та ст. 

лаборант.

У 2005–2008 рр. співробітниками кафедри опубліко-

вано понад 50 наукових статей та доповідей на конфе-

Співробітники кафедри РПР

Співробітники кафедри геотехнологій 
і охорони праці

Кафедра розробки пластових родовищ
Створена у 1990 р. на базі кафедри загальноінженер-

них дисциплін. Кафедру очолює доц., канд. техн. наук. 

О. К. Носач.

Кафедра веде підготовку фахівців за спеціальністю 

«Розробка родовищ корисних копалин» зі спеціалізацією 

«Підземна розробка корисних копалин» за заочною, та — з 

1994 р. — за денною формою навчання; із 2002 р. відкрита 

прискорена підготовка за заочною формою навчання.

На кафедрі працює 7 осіб: 5 канд. техн. наук, доцен-

тів, ст. викл. та зав. лаб. Викладачі кафедри займаються 

проблемами фізики гірничих порід і процесів, вдоскона-

лення технології робіт на сполученнях лав з прилеглими 

виробками, безпечної відробки пластів, небезпечних за 

раптовими викидами вугілля, породи і газу. З 1999р. ка-

федра РПР спільно з кафедрами ЕіМ, ПН, ЕМА видала 

7 навчальних посібників з грифом МОН України.

Кафедра електромеханіки і автоматики
Створена 23 червня 2005 р. на базі кафедри гірни-

чої електромеханіки з функціональним призначенням із 

Я. О. Ляшок
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підготовки фахівців за напрямом «Інженерна механіка», 

спеціалізація «Енергомеханічні комплекси гірничого і 

гірничо-збагачувального обладнання», а також за напря-

мом «Електромеханіка» за спеціалізацією «Електромеха-

нічне обладнання енергоєм-

них виробництв». Кафедру 

очолює доц., канд. техн. наук 

О. В. Сименко.

Навчальний процес на 

кафедрі ведуть 11 виклада-

чів. Серед них 4 доценти, 

канд. техн. наук, 6 ст. викла-

дачів і 1 асистент. Навчально-

допоміжний персонал скла-

дається з двох зав. лаборато-

рій та ст. лаборанта.

За кафедрою закріплено 

10 спеціалізованих і пред-

метних аудиторій, вико-

ристовується навчальний полігон площею 875 кв. м, на 

якому зосереджені гідромеханізовані очисні комплек-

си, вугільні і прохідницькі комбайни, різні типи кон-

веєрів.

6 асистентів, 2 інженери і ст. 

лаборант.

Наукова робота на кафе-

дрі зосереджена на розроб-

ці таких державних тем НДР, 

як «Обґрунтування прийомів 

економічного аналізу при ви-

вченні й оцінюванні конку-

рентоздатності підприємства» 

та «Проблеми регіонального 

соціально-економічного роз-

витку».

Співробітники кафедри ЕіМ

О. В. Сименко

Співробітники кафедри ЕМА

За останні роки викладачами кафедри розроблено і ви-

дано 11 методичних вказівок і посібників з вивчення кон-

струкцій гірничих машин і механізмів, один підручник з 

грифом МОН України.

Кафедра економіки і менеджменту
Створена у 1997 р. на базі кафедри суспільних наук та 

отримала назву «Економіка і управління підприємством». 

Після утворення КІІ перейменована в кафедру економіки і 

менеджменту, яку очолює доц., канд. екон. наук С. М. Ли-

сенко.

Кафедра є випусковою: готує фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «ма-

гістр» таких ліцензованих напрямів підготовки, як 

«Менеджмент» та «Економіка підприємства» (за спе-

ціалізаціями «Економіка добувної галузі», «Облік і ау-

дит»). На кафедрі працюють: 4 доценти, 6 ст. викладачів, 

С. М. Лисенко

Кафедра 
природничих наук

З початку існування інституту (1959 р.) була створена 

кафедра «Загально-інженерні дисципліни». На протязі 

років вона реорганізовува-

лась декілька разів та мала 

назви: кафедра «Фізика та 

електротехніка», «Фізика», 

«Математика та фізика». З 

червня 2005 р. переймено-

вана в кафедру природни-

чих наук. Очолює її д-р техн. 

наук В. Б. Гого.

Професорсько-викла-

дацький склад кафедри: 

1 професор, 1 доцент, 3 ст. 

ви кладачі, 2 асистенти; на-

вчально-допоміжний персо-

нал — ст. лаборант.

На кафедрі викладаються дисципліни: вища мате-

матика, математичний аналіз, спеціальні розділи мате-

матики, теорія ймовірностей і математична статистика, 

диференційні рівняння, математичне програмування, 

В. Б. Гого
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На кафедрі працюють 11 осіб: 2 доценти, 6 ст. викла-

дачів, 3 асистенти та лаборант, викладаються дисципліни: 

іноземні мови, українська мова, історія України, філосо-

фія, соціологія, правознавство та цикл правових дисци-

плін, історія економіки, культурологія, основи психології 

та педагогіки, політологія, філософія науки, техніки і осві-

ти, релігієзнавство, етика і естетика.

Кафедра 
інженерної механіки

У 1965 р. на Красноармійському ЗТФ було органі-

зовано кафедру загально-інженерних дисциплін, яку в 

1967 р. було перетворено на кафедру теоретичної та при-

кладної механіки, а у 2006 р. 

перейменовано на кафедру 

інженерної механіки. Очо-

лює її доц., канд. техн. наук 

С. О. Вірич.

На кафедрі працюють: 

два доценти, ст. викладач, 

2 асистенти, зав. лабора-

торією та 2 лаборанти, ви-

кладаються дисципліни: на-

рисна геометрія, інженерна 

та комп’ютерна графіка, 

системи автоматизованого 

проектування, теоретична 

механіка, прикладна меха-

ніка, теорія механізмів і ма-

шин, деталі машин, опір матеріалів, матеріалознавство, 

технологія конструкційних матеріалів; взаємозамінність, 

стандартизація та технічні вимірювання; метрологія, сер-

тифікація та управління якістю; механіка рідини та газу.

Співробітники кафедри ПН

фізика, термодинаміка, інформатика, обчислювальна тех-

ніка та програмування, інформатика і комп’ютерна тех-

ніка, комп’ютерні мережі та телекомунікації, економічна 

інформатика.

Кафедра 
соціально-гуманітарної 

підготовки
Кафедра була створена 

з метою поліпшення науко-

вої, кадрової та педагогічної 

роботи у 2006 р. До її складу 

ввійшли: кафедра «Загально-

наукові дисципліни» і секція 

суспільствознавства кафедри 

«Економіка і менеджмент». 

Очолює кафедру доц., канд. 

іст. наук Н. І. Дяченко.
Н. І. Дяченко

Співробітники кафедри СГП

С. О. Вірич 

Співробітники кафедри ІМ
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ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

викладачів Донецького політехнічного інституту захища-

ли випускні роботи на актуальні для своїх підприємств і 

науково-дослідних інститутів теми і отримували дипломи 

організатора промислового виробництва або організато-

ра наукових досліджень та дослідно-конструкторських 

розробок до 200 слухачів. Загалом за роки існування фа-

культету було підготовлено більше 2000 керівників для 

багатьох технічних і наукових галузей всього Радянського 

Союзу.

У 1991 році відповідно до рішення Ради інституту на 

базі ФОПВіБ було створено Центр підвищення квалі-

фікації і перепідготовки кадрів (ЦПКіПК), структурни-

ми підрозділами якого стали факультет перепідготовки 

кадрів — ФПК (перший декан — канд. техн. наук, доц. 

В. М. Сноведський), факультет організаторів промис-

лового виробництва й управління — ФОПВіУ (деканом 

залишився канд. техн. наук, доц. В. П. Лисяков), підго-

товчі курси, які існували у ДПІ з 1961 року як окремий 

підрозділ (у різні роки курси очолювали Ф. Ф. Стифєєв, 

нститут післядипломної освіти Доне-

цького національного технічного уні-

верситету є визнаним лідером на ринку 

навчальних послуг не тільки у нашому 

регіоні, а й на усьому сході України.

Історія створення цього інституту 

сягає в далекий 1972 рік, коли в Доне-

цькому політехнічному інституті було 

створено факультет з підготовки органі-

заторів промислового виробництва і бу-

дівництва (ФОПВіБ), першим деканом 

якого став д-р техн. наук, проф. Микола 

Ілліч Жизлов.

Завданням цього факультету було 

навчання керівників та провідних спе-

ціалістів гірничої, шахтобудівельної 

та машинобудівельної промисловості, 

а з 1974 року — і спеціалістів науково-

дослідних інститутів новітнім техно-

логіям виробництва та наукових дослі-

джень.

Під керівництвом проф. В. С. Ду-

ліна, який став деканом ФОПВіБ у 

1974 році, факультет набув загально-

союзного значення — тут отримували 

знання і підвищували кваліфікацію 

не тільки зазначені вище спеціалісти, 

а і працівники оборонної, нафтопе-

реробної, золото- і газодобувної, вер-

статобудівельної та енергетичної про-

мисловості. З 1980 року факультетом 

керував доцент кафедри економіки та 

маркетингу Володимир Пилипович 

Лисяков. Щорічно під керівництвом 

ІІ

В. С. Дулін В. П. Лисяков

6.
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Ю. П. Пащенко, І. Я. Черме-

ньов; у 1991 році завідувачем 

курсів був В. Т. Тукалов). Ке-

рівником Центру став Іван 

Григорович Ворхлик.

Віктор Євгенович Семе-

нов працював директором 

ЦПКіПК з 1993 по 2004 р. р. 

Під його керівництвом було 

впроваджено проект отри-

мання другої вищої освіти 

за спеціальностями еконо-

мічного і комп’ютерного на-

прямів на факультеті пере-

підготовки кадрів, деканом 

якого з 1994 року став доцент кафедри теоретичної меха-

ніки Микола Іванович Шилінговський. Кількість слухачів 

ЦПКіПК за цей період збільшилась зі 150 осіб до 997.

У жовтні 1996 року при Центрі підвищення кваліфі-

кації і перепідготовки кадрів почала діяти магістратура 

державного управління. Головним завданням нового 

підрозділу стала організація удосконалення та набуття 

нових знань і обмін практичним досвідом для праців-

ників виконавчої влади і органів місцевого самовряду-

вання Донецької, Запорізької, Херсонської, Микола-

ївської, Луганської областей та Автономної республіки 

Крим. Функції координатора програми підготовки ма-

гістрів державного управління спочатку виконував нині 

перший проректор ДонНТУ професор О. А. Троян-

ський, а у подальшому — доц. В. М. Сноведський і доц. 

В. Г. Адамов.

У 2005 році на базі ЦПК і ПК було створено Інсти-

тут післядипломної освіти 

(ІПО), директором якого 

став канд. техн. наук, доцент 

Віктор Юрійович Черніков.

З метою покращення 

якості перепідготовки спе-

ціалістів та підвищення ква-

ліфікації кадрів, в тому числі 

з використанням системи 

дистанційного навчання, з 

01.10.09. було реорганізова-

но існуючу структуру ІПО:

1. Магістратура держав-

ного управління (координа-

тор — д-р техн. наук, проф. 

В. М. Сафонов, завідувач — канд. техн. наук, доц. І. Ю. 

Мачикіна).

2. Факультет перепідготовки кадрів (декан — канд. 

техн. наук, доц. В. А. Молібожко).

3. Центр підвищення кваліфікації кадрів (керівник 

Центру — заступник директора ІПО, канд. техн. наук, доц. 

А. Д. Коломитцев).

В. Ю. Черніков

4. Центр довузівської підготовки (завідувач — доц. 

М. П. Васильєв).

5. Центр дистанційного навчання (завідувач — канд. 

техн. наук, доц. Н. М. Дацун).

Магістратура державного управління 
Сучасні програми навчання за спеціальністю «Дер-

жавна служба» (спеціалізації «Економіка» й «Адмі-

ністративний менеджмент») базуються на широкому 

спектрі набуття знань з питань адміністративного ме-

неджменту, економіки, юридичної справи, а також зі 

сфери психології стосунків державних службовців, їх 

В. Є. Семенов

Співробітники магістратури державного управління, 
зліво направо, верхній ряд: координатор магістратури 

В. М. Сафонов, завідувач магістратури 
І. Ю. Мачикіна. Нижній ряд: А. С. Армен, 

Я. Є. Гурієнко, О. А. Андрієнко, К. В. Полонська 

етики і ділових якостей. Велика увага приділяється ви-

вченню іноземної мови.

Постійно діючий інформаційний портал магістра-

тури державного управління на сайті ДонНТУ дозволяє 

слухачам отримувати поточну інформацію. Впроваджу-

ється дистанційна форма навчання. Магістратура дер-

жавного управління ІПО виграла у конкурсі на отри-

мання права створення підручників з іноземної мови та 

ділової української мови. Теми магістерських робіт, що 

є актуальними для вирішення проблем регіону та Украї-

ни в цілому, узгоджуються на робочих місцях магістран-

тів. Магістратурі державного управління ІПО належить 

перша заявка на написання та захист магістерської ро-

боти іноземною мовою. Були проведені захисти магіс-

терських робіт французькою, англійською та німецькою 

мовами.

За 14 років діяльності магістратури звання «Магістр 

державної служби» здобули понад 1142 працівника органів 

державної влади, місцевого самоврядування, контрольно-

ревізійної і податкової служб, управління державного каз-

начейства, митних органів тощо з різних міст України та 

Автономної республіки Крим.
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Основним напрямом діяльності ФПК є перепідготовка 

спеціалістів. Традиційно прийом студентів для навчання 

на ФПК здійснюється за напрямами підготовки «Еконо-

міка і підприємництво», «Менеджмент», «Комп’ютерні 

науки». Була відкрита перепідготовка за інженерною спе-

ціальністю «Електричні системи та мережі», на якій навча-

ються працівники підприємств ВАТ «Донецькобленерго». 

За останні роки кількість спеціальностей та спеціалізацій 

зросла до 10, а кількість слухачів, які щорічно приходять 

навчатися для отримання другої вищої освіти на перепід-

готовку спеціалістів, виросла до 260–300 осіб.

Заняття за очно-заочною формою навчання прово-

дяться у вихідні дні, що дозволяє слухачам отримувати 

більш глибокі знання, ніж при звичайній заочній формі. 

До 40 % слухачів з перепідготовки спеціалістів є студента-

ми ДонНТУ.

Підготовку студентів і слухачів на ФПК проводять 

понад 100 викладачів, які є представниками 21 кафедри 

ДонНТУ та інших ВНЗ м. Донецька. З метою підвищен-

ня якості підготовки студентів та поліпшення системи 

відбору викладачів для роботи на факультеті у 2010 році 

створено кафедру загальнонаукових дисциплін, яку 

очолив канд. техн. наук, доцент І. В. Качан. За роки іс-

нування факультету другу вищу освіту отримали понад 

3000 осіб.

Планування й організацію навчального процесу на 

факультеті перепідготовки кадрів забезпечує навчальний 

відділ. Для забезпечення навчального процесу на ФПК 

всією необхідною методичною літературою (навчально-

методичними посібниками, завданнями та рекомен-

даціями до виконання курсових та дипломної робіт, 

проведення практичних занять, переддипломної практи-

ки — не тільки на паперових, а й на електронних носіях) 

створено методичний кабінет, який також має у своєму 

фонді близько п’ятисот українських, російських та пере-

кладних видань з провідних навчальних дисциплін, а та-

кож надає слухачам можливість працювати із сучасними 

періодичними виданнями.

Центр підвищення кваліфікації кадрів 
Основними напрямами діяльності ЦПКК у даний час 

є організація підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу ДонНТУ та викладачів інших на-

Колектив факультету перепідготовки кадрів, зліва 
направо, перший ряд: Л. С. Орда, Т. В. Скориніна,
В. В. Петраченко, Л. І. Щербакова, Л. І. Кізяєва,

Л. С. Герасименко. Другий ряд: О. М. Орда, 
заступник декана І. В. Качан, Н. І. Баранова, 

декан В. А. Молібожко

Працівники навчального відділу ІПО, зліва направо: 
О. І. Дудко, С. Г. Крюкова, начальник відділу 

О. М. Куракалов, Л. В. Таніч, Н. О. Чередніченко, 
А. Г. Янєва

Співробітники Центру підвищення кваліфікації 
кадрів. Зліва направо: Л. П. Труш, заступник 

директора інституту А. Д. Коломитцев, 
Л. О. Горбовська, А. О. Кривонос

вчальних закладів Донецької області, а також фахівців 

підприємств, установ, організацій та окремих фізичних 

осіб і незайнятого населення Донецької області; профе-

сійна підготовка оцінювачів земельних ділянок і нерухо-

мого майна.

Факультет перепідготовки кадрів
Факультет здійснює підготовку студентів за двома 

формами навчання: перепідготовка осіб, які мають вищу 

освіту, та підготовка студентів для отримання другої вищої 

освіти згідно з освітньо-професійними програмами «Ба-

калавр» і «Спеціаліст».
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Щорічно більше ніж 300 викладачів університету про-

ходять підвищення кваліфікації у ЦПКК на курсах підви-

щення кваліфікації або шляхом проходження стажування 

на підприємствах, установах, організаціях й у вищих на-

вчальних закладах України і за кордоном.

З метою створення у ДонНТУ належних умов для опа-

нування науково-педагогічними працівниками новітніх 

технологій навчання профілюючими кафедрами універ-

ситету розроблені програми курсів у напрямах педагогіч-

ної майстерності, іноземних мов, комп’ютерних наук. З 

2010 року у ДонНТУ впроваджується багаторівнева сис-

тема підвищення кваліфікації з комп’ютерної підготовки, 

починаючи з комп’ютерної грамотності до розробки дис-

танційних курсів на базі платформи «MOODLE».

Постійно проводиться і робота з організації курсів підви-

щення кваліфікації на договірній основі для фахівців підпри-

ємств, установ і організацій Донецького регіону. За останні три 

роки більше ніж 400 фахівців пройшли підвищення кваліфі-

кації за напрямами «Гірництво», «Металургія», «Електротех-

ніка», «Енергетичний менеджмент», «Електромеханіка».

Формування програм і розробка навчального плану 

занять проводиться спільно з підприємствами з урахуван-

ням питань енергозберігаючих технологій, екології, інно-

ваційного менеджменту.

ДонНТУ постійно бере участь у вирішенні соціальних 

проблем нашого регіону. В рамках договору між універси-

тетом та Обласним центром зайнятості у ЦПКК розробле-

но 17 програм курсів підвищення кваліфікації для неза-

йнятого населення за такими напрямами, як комп’ютерні 

науки, основи підприємницької діяльності, економіка 

підприємства, менеджмент та інші.

Згідно з угодами, які підписані ДонНТУ з Державним 

комітетом України із земельних ресурсів та Фондом дер-

жавного майна України, з 2008 року близько 200 осіб про-

йшли у ЦПКК курси професійної підготовки оцінювачів 

за напрямами «Експертна грошова оцінка земельних діля-

нок», «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».

Центр довузівської підготовки 
Підготовка абітурієнтів до відповідальної події — 

вступних іспитів (незалежного тестування) — шляхом сис-

тематизації і поглиблення знань з навчальних предметів, 

удосконалення навичок роботи з тестовими завданнями, 

а також адаптація до подальшого навчання в ДонНТУ — 

основне завдання Центру довузівської підготовки.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України 

визначають роботу Центру і необхідність постійно вноси-

ти корективи у навчальний процес. За останні роки поши-

рився перелік дисциплін підготовки: математика, фізика, 

хімія, українська мова і література, історія України, гео-

графія, інформатика.

За останні роки у Центрі щорічно навчалося понад 

1000 слухачів і більшість з них стали студентами.

Центр 
дистанційного навчання 

Центр створено у жовтні 2009 р. Він виконує функції 

забезпечення технічного, технологічного і інформаційно-

го супроводу дистанційного навчання в ІПО ДонНТУ із 

застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, задоволення потреб співробітників і викла-

дачів курсів у підвищенні рівня підготовки у сфері вико-

Колектив Центру довузівської підготовки. 
Зліва направо: Т. В. Андрійко, завідувач центру 

М. П. Васильєв, Ю. С. Білоусова

Колектив центру дистанційного навчання. 
Зліва направо: співробітники центру К. А. Дацун, 

Н. М. Дацун (завідувач центру), В. В. Нор, 
О. В. Решетюк

ристання сучасних технічних засобів підтримки дистан-

ційного навчання і методики викладання дистанційних 

курсів. Центр сприяє впровадженню елементів дистан-

ційного навчання в різні форми освітнього процесу в 

ІПО ДонНТУ.

Основним принципом діяльності Інституту післяди-

пломної освіти є створення умов для реалізації концепції 

«Освіта протягом всього життя» для кожного громадянина 

України.
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ІНСТИТУТ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА

кону України «Про вищу освіту», впровадження ступе-

невої підготовки фахівців за наскрізними навчальними 

планами та програмами, ефективного використання 

науково-педагогічних кадрів, навчальної, лабораторної 

та виробничої бази, організації підвищення кваліфікації 

викладачів, спільної апробації та використання резуль-

татів наукових досліджень, підготовки наукових кадрів, 

розробки та впровадження навчально-методичного 

забезпечення, покращення соціального становища 

професорсько-викладацького складу.

онецький інститут підприємництва 

(ДІП) юридично сформовано в січні 

1992 р. як ВНЗ освіти з колективною 

формою власності. Його засновниками 

були доценти ДонДТУ В. М. Богати-

рьов, І. М. Мінаєва, О. А. Троянський 

та С. В. Устименко. Ректором нового 

інституту призначено доц. С. В. Усти-

менка.

У липні 1993 р. ДІП вперше отримав 

ліцензію на право здійснення освітньої 

діяльності, пов’язаної з наданням ви-

щої освіти на рівні кваліфікаційних ви-

мог до спеціаліста за спеціальностями 

«Фінанси і кредит», «Менеджмент у 

виробничій сфері». Сьогодні ДІП надає 

освітні послуги, пов’язані з одержанням 

вищої освіти на рівні державних квалі-

фікаційних вимог до бакалавра і спеці-

аліста за спеціальностями: «Економіка 

підприємства», «Менеджмент органі-

зацій». Випускники ДІП, починаючи з 

1995 р., отримують дипломи державно-

го зразка.

У грудні 1997 р. ДІП офіційно вве-

дено до складу Навчального комп-

лексу економіки і менеджменту при 

ДонНТУ. Комплекс створено з метою 

підвищення рівня підготовки націо-

нальних кадрів України за рахунок 

координації спільної діяльності на-

вчальних закладів державної та не-

державної форми власності, різних 

рівнів акредитації щодо реалізації За-

ДД

В бібліотеці ДІП

В інституті діють три факультети: економіки та ме-

неджменту, заочний, прискореної підготовки та пере-

підготовки фахівців. Педагогічний процес здійснюють 

викладачі п’яти кафедр: гуманітарних дисциплін, ма-

тематики та інформатики, фінансів, менеджменту та 

економіко-правового забезпечення підприємницької ді-

яльності. Останні три кафедри є випусковими відповідно 

за спеціальностями: «Фінанси», «Менеджмент організа-

цій», «Економіка підприємства».
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ДІП здійснює свою освітню діяльність згідно з роз-

робленими концепціями Підготовки фахівців за цими 

спеціальностями та перспективами розвитку Донецького 

інституту підприємництва. Згідно із цими документами 

майбутній розвиток інституту передбачається здійснювати 

у наступних стратегічних напрямках.

З підготовки та перепідготовки спе-

ціалістів ДІП має: організувати спеці-

альні курси з підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців із питань сучас-

них форм бізнесу, особливостей функ-

ціонування підприємств різних форм 

власності, інноваційно-інвестиційної 

діяльності, фінансового менеджменту 

та аудиту, фондового ринку; залучати 

діючих керівників бізнесу, економіс-

тів, закордонних викладачів і фахівців, 

представників фірм і компаній з метою 

забезпечення науково-методичної ді-

яльності як викладачів, консультантів, 

наукових керівників; співпрацювати з 

провідними закордонними та вітчиз-

няними ВНЗ, науково-дослідними та 

академічними інститутами у галузі наукової, методичної, 

навчальної діяльності, обміну студентами і викладачами, 

у тому числі з метою впровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу згідно з прин-

ципами і вимогами Болонського процесу; здійснювати 

маркетингові і консалтингові роботи з вивчення ринкової 

кон’юнктури на регіональному та українському ринках; 

проводити роботу з підготовки до відкриття нових та пер-

спективних для сучасних економіко-політичних умов спе-

ціальностей та спеціалізацій.

З удосконалення моделі співпраці ВНЗ освіти з різни-

ми формами власності необхідно: вирішувати спільні за-

вдання і створювати сприятливі умови для найбільш ефек-

тивного використання наявного науково-педагогічного 

потенціалу та матеріально-технічної бази Донецького 

навчального комплексу економіки і менеджменту; від-

працювати модель функціонування малого приватного 

закладу освіти у складі державного університету (в рамках 

існуючого комплексу).

Для підтримки та становлення підприємницького 

середо вища в Донецькому регіоні треба: постійно прово-

дити анкетування підприємств щодо їх потреби у фахів-

цях; організовувати участь делегацій приватних ВНЗ До-

нецької області у форумах, конференціях, симпозіумах, 

виставках із проблем підприємництва; забезпечувати ви-

конання програми працевлаштування та створення нових 

робочих місць в межах діяльності Асоціації приватних на-

вчальних закладів освіти України; розширити підготовку 

фахівців для підприємницького середовища без відриву 

від виробництва як найбільш ефективну форму навчання 

для виконання зазначеної мети.

ДІП декілька років брав участь у заходах міжнародної 

освітньої організації CEUME — Консорціуму для вдоско-

налення менеджмент-освіти в Україні (США, Польща, 

Україна). Він є одним із засновників Української Асоціації 

з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО).

За роки свого існування ДІП підготував 2007 фахівців, 

у тому числі: 883 бакалавра, 869 спеціалістів. 255 фахівців 

з вищою освітою пройшли перепідготовку спеціалістів. 

Традиційними є зібрання випускників ДІП, а також спіл-

кування в Інтернеті на сайтах соціальних мереж.

Професорсько-викладацьким складом ДІП викона-

ний великий обсяг НДР, опубліковано 15 монографій, 

33 навчальні посібники та підручники, з них 18 — з грифом 

МОН України. Розвиваючи співробітництво з академічни-

ми і галузевими НДІ, вчені ДІП і сьогодні працюють над 

найбільш актуальними проблемами регіону й України. У 

партнерстві з Донецьким регіональним Фондом підтрим-

ки підприємництва ДІП щорічно допомагає студентам у 

розробці бізнес-планів власної справи, що гарантує їм за-

йнятість після закінчення вищого навчального закладу.

Традиційне зібрання випускників першого набору
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металург, визнаний фахівець у галузі сталеплавильного 

виробництва, доц., канд. техн. наук М. М. Стрілець. У 

наступні роки факультет 

очолювали професори: д-р 

техн. наук В. М. Клименко 

(1965–1968), В. Я. Сєдуш 

(1969–1971), А. Й. Іванов 

(1971–1977), О. А. Мінаєв 

(1977–1985), О. А. Троян-

ський (1985–1992), В. С. Са-

піро (1992–1995), М. Т. Єго-

ров (1995–2006); з 2006 р. 

факультетом керує проф., д-р 

техн. наук С. М. Саф’янц.

На факультеті в різний 

час працювали видатні вче-

ні, академіки й професори, 

які зробили великий внесок у розвиток металургії і ши-

роко відомі не тільки в колишньому СРСР, але й далеко 

за його межами: П. Г. Рубін, К. В. Месерле, В. О. Соро-

кін, Н. І. Красавцев, А. П. Виноградов, Н. С. Щиренко, 

І. Е. Брайнін, В. М. Клименко, А. П. Чекмарьов, Д. І. Стар-

сторія фізико-металургійного факуль-

тету розпочинається з моменту ство-

рення в 1924 р. при ДГІ вечірнього ме-

талургійного технікуму, що в 1929 р. був 

реорганізований у Донецький металур-

гійний інститут ім. Фрунзе. Інститут пе-

ребував у підпорядкуванні об’єднання 

«Сталь» і готував інженерно-технічні 

кадри для доменного, мартенівського й 

прокатного виробництв. Перший набір 

студентів-металургів складав 50 осіб.

У 1930 р. у ДМІ навчалося 250 сту-

дентів, були створені кафедри «Ме-

талургія сталі», «Металознавство і 

термічна обробка металів», в 1931 р. — 

«Металургія чавуну» і «Прокатне ви-

робництво». При інституті були орга-

нізовані й успішно працювали вечірнє 

й заочне відділення, ВІК, а також філії 

при металургійних заводах у м. Сталіно, 

Макіївка, Алчевськ.

У 1935 р. на базі металургійного й 

гірничого інститутів був створений ДІІ 

(пізніше ДПІ). У цей час на металургій-

ному факультеті навчалося 578 студен-

тів. Підготовка інженерів-металургів 

велася за чотирма спеціальностями: 

«Металургія чорних металів», «Обробка 

металів тиском», «Металознавство, об-

ладнання й технологія термічної оброб-

ки металів», «Механічне обладнання за-

водів чорної металургії».

Першим деканом металургійно-

го факультету був відомий учений-

ІІ

Штаб ФМФ: деканат і студентське самоврядування

С. М. Саф’янц
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ченко, В. А. Каменський, С. І. Сапіро, І. І. Борнацький, 

В. І. Мачикін, В. С. Сапіро та ін.

У довоєнні роки металургійний факультет був осно-

вним центром підготовки інженерних кадрів для мета-

лургії Донбасу. У роки війни у м. Прокоп’євську факультет 

готував кадри для Сибіру й Далекого Сходу. У 1943 р. (піс-

ля повернення інституту в Донецьк) факультет продовжив 

підготовку інженерів для металургійної галузі, зміцнюючи 

й розвиваючи традиції й методологію інженерної підго-

товки, створюючи наукові школи за найважливішими на-

прямами металургійної науки, відкриваючи нові напрями 

підготовки фахівців.

У 1972 р. на факультеті організована кафедра «Газопіч-

на теплотехніка», у 1974 р. — «Електрометалургія сталі і 

феросплавів». У 1993 р. факультет був перейменований у 

фізико-металургійний, що більш точно й повно відобра-

жає сформовану систему підготовки фахівців у галузях ме-

талургії, фізичного матеріалознавства й теплотехнологій.

За минулі роки для підприємств і організацій металур-

гійної галузі підготовлено близько 10000 інженерів, серед 

них більше 300 випускників — громадяни 15 іноземних 

держав. Багато випускників факультету стали керівни-

ками й провідними спеціалістами великих промислових 

підприємств, академічних і галузевих інститутів, ВНЗ, ві-

домими вченими й педагогами. Перерахувати всіх випус-

кників немає можливості. Проте можна виділити наступ-

них відомих випускників: В. В. Клочай — віце-губернатор 

Нижегородської області РФ; В. П. Настіч — ген. директор 

Новоліпецького меткомбінату; В. В. Моїсєєв — керуючий 

директор ВАТ «Іжсталь»; О. Л. Неустроєв — колишній мі-

ністр промислової політики України; О. М. Риженков — 

ген. директор ЗАТ «Донецьксталь» — металургійний за-

вод»; О. А. Мінаєв — д-р техн. наук, проф., член-кор. НАН 

України, ректор ДонНТУ; С. Т. Пліскановський — д-р 

техн. наук, ректор Державного інституту підготовки і пе-

репідготовки кадрів промисловості (м. Дніпропетровськ), 

колишній перший заст. міністра чорної металургії УРСР; 

А. Г. Косторнов — д-р техн. наук, проф., акад. НАН Украї-

ни, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Дер-

жавної премії України в галузі науки і техніки, керівник 

відділу матеріалознавства порошкових і композиційних 

матеріалів і покриттів інституту проблем матеріалознав-

ства ім. Францевича (м. Київ).

Сьогодні факультет є одним з найбільших і провідних 

в ДонНТУ. До його складу входять 9 кафедр, на яких пра-

5-й навчальний корпус

Заняття у лабораторії кафедри фізичного 
матеріалознавства

На зустрічі з видатними випускниками 1960 р. 
(у нижньому ряду другий зліва — А. Г. Косторнов). 

2010 р.

цюють 26 професорів, д-рів наук і більше ніж 90 доцентів, 

канд. наук. Є серед них лауреати Державних премій, заслу-

жені діячі науки й техніки України, члени міжнародних, 

українських і галузевих академій. Є докторантура й аспі-

рантура, успішно працює спеціалізована Рада з захисту 

докторських і кандидатських дисертацій.

На факультеті щорічно навчається більше ніж 1300 сту-

дентів. Підготовка бакалаврів, інженерів і магістрів здій-

снюється за наступними спеціальностями: «Металургія 

чорних металів», «Обробка металів тиском», «Метало-

знавство», «Прикладне матеріалознавство», «Термічна 

обробка металів», «Промислова теплотехніка», «Теплові 

електричні станції», «Теплоенергетика», «Енергетичний 

менеджмент».

211

ФІЗИКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ



Факультет має у своєму розпорядженні сучасну 

матеріально-технічну базу для навчальних занять і наукових 

досліджень. Усі випускові кафедри оснащені комп’ютерними 

класами, які підключені до мережі Інтернет, що відкриває 

широкий доступ студентам і співробітникам до світових ін-

формаційних технологій. Випускники факультету мають 

фундаментальну підготовку з економіки, основ менедж-

менту й маркетингу. Дипломні проекти студентами розро-

бляються за завданням підприємств і виконуються у вигляді 

бізнес-планів, які в умовах ринкової економіки є одним з 

найважливіших елементів організації конкурентодіючого 

виробництва. Велика увага приділяється освоєнню студен-

тами комп’ютерної техніки й іноземних мов. Щорічно із сту-

дентів факультету формуються спеціалізовані групи, у яких 

викладання фундаментальних, загальнотехнічних і деяких 

спеціальних дисциплін проводиться англійською і фран-

цузькою мовою, що дозволяє випускникам одержувати по-

глиблену підготовку й навички технічного перекладу й зна-

чно розширює можливість їх працевлаштування не тільки в 

Україні й СНД, але і в країнах далекого зарубіжжя.

Факультет підтримує наукові й ділові зв’язки із про-

мисловими підприємствами, академічними й галузевими 

інститутами, ВНЗ України, Росії, Білорусі й Молдови. 

Успішно розвивається співробітництво факультету з ря-

дом закордонних університетів, інститутів і фірм США, 

Англії, Німеччини, Японії, Австрії, Польщі, Нігерії, Пор-

тугалії, Іспанії. У 2000 р. укладений договір про творче 

співробітництво з факультетом матеріалознавства й мета-

лургії Остравського технічного університету (Чехія).

Кафедра рудотермічних процесів 
і маловідходних технологій

Кафедра створена у 1931 р. і до 1992 р. мала назву «Ме-

талургія чавуну». Засновником її був проф. П. Г. Рубін, що 

працював у той час у Дніпропетровському металургійно-

му інституті професором кафедри «Металургія чавуну». 

У різні роки кафедру очолю-

вали: проф. К. В. Мессерле 

(1934–1941), доц. Б. М. Но-

совицький (1944–1947), проф.

В. О. Сорокін (1947–1977), 

проф. А. Й. Іванов (1977–

1986), проф. В. М. Андро-

нов (1986–1992), проф. 

Г. С. Клягін (1992–2004); з 

2005 р. — доц., канд. техн. 

наук В. В. Кочура.

У довоєнний період ка-

федра проводила досліджен-

ня складу й температури газу 

в шахті доменної печі й у 

горні на рівні фурм (Ф. В. Булгаков, Б. М. Носовицький, 

І. Д. Балон) і дослідження з десульфурації чавуну поза до-

менною піччю (Н. Б. Арутюнов).

У липні 1947 р. кафедру очолив проф., д-р техн. наук 

В. О. Сорокін — відомий учений і автор декількох великих 

монографій: «Пристрій, обладнання й експлуатація до-

менних печей» (3 томи якої видано у 1937, 1939 і 1944 рр.), 

«Одержання деревинного ву-

гілля в пересипних печах» 

(1942 р.) та ін. У 50-і роки 

під його керівництвом роз-

роблена модель доменного 

процесу, на основі якої був 

створений і, уперше у світо-

вій практиці, випробуваний 

на меткомбінаті «Азовсталь» 

комплекс обчислювальних 

пристроїв автоматичного 

контролю й регулювання те-

плового режиму плавки. На 

ДМЗ більше 20 років успіш-

но експлуатується локальна 

система АСУ нагріванням горна доменної печі. Це резуль-

тат розвитку робіт галузевої лабораторії доменного вироб-

ництва в галузі автоматизації (наук. кер. проф. В. О. Со-

рокін, зав. лаб. канд. техн. наук І. М. Гриненко).

Велике значення для металургії мали результати дослі-

джень способів поліпшення якості агломерату й освоєння 

роботи доменних печей на агломераті (доц. Б. М. Носо-

вицький). У післявоєнні роки найбільш вагомим внеском 

кафедри в розвиток теорії та практики агломераційного й 

доменного виробництва стали наукові дослідження проф. 

В. О. Сорокіна і доц. Б. М. Носовицького з впровадження 

технології виробництва офлюсованого агломерату й збіль-

шення потужності ексгаустерів агломашин за рахунок по-

ліпшення конструкції ротора й паралельне підключення 

додаткового ексгаустера до групи основних ексгаустерів 

агломашин (1958–1963). Це дозволило збільшити про-

дуктивність агломашин на 30 %. У 60-і роки широке по-

ширення на аглофабриках 

одержали розробки кафедри 

з використання руд Курської 

магнітної аномалії, які іс-

тотно поліпшили показники 

доменної плавки в умовах 

Макіївського меткомбінату 

ім. Кірова.

Дослідження з автомати-

зації агломераційного про-

цесу (проф. А. Й. Іванов і 

В. В. Кравцов, доц. Т. Т. Не-

стеренко) і пропозиції зі 

створення агломераційної ма-

шини карусельного типу 

(проф. В. О. Сорокін) були поштовхом для розвитку но-

вих напрямів з інтенсифікації аглопроцесу й поліпшення 

якості агломерату.

В. О. Сорокін

В. В. Кочура А. Й. Іванов
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Відомі розробки кафедри з вдосконалювання кон-

струкцій і обладнання доменних печей: збільшення стій-

кості вогнетривів (Ф. В. Булгаков), удосконалювання 

систем охолодження шахт печей (проф. В. О. Сорокін). 

Розроблені вертикально-горизонтальні холодильники 

були встановлені на десятках доменних печей. Конструк-

ції повітряно-розвантажувального клапана холодного 

дуття, прийняті як типові, використовуються в усіх но-

вих проектах і експлуатуються в багатьох доменних цехах 

(проф. Г. С. Клягін).

Розпочаті наприкінці 60-х років дослідження зі ство-

рення металургійних виробництв із повною й комплек-

сною утилізацією залізовмісних відходів виробництва 

привели до організації при кафедрі галузевої науково-

дослідної лабораторії «Підготовка й утилізація залізо-

вмісних відходів металургійного виробництва», що була 

єдиною в СРСР (наук. кер. доц. В. І. Ростовський, зав. 

лаб. — доц. М. М. Перістий). Розробки лабораторії стали 

основою для проектування, будівництва й реконструк-

ції об’єктів підготовки й утилізації відходів виробництва. 

Так, на меткомбінаті ім. Дзержинського (м. Дніпродзер-

жинськ) з 1983 р. працює комплекс підготовки пилу і шла-

мів конвертерного виробництва. Багато металургійних 

підприємств утилізують поточні й заскладовані шлами за 

розробленою на кафедрі технологією.

Розроблені й випробувані в промисловості високо-

продуктивні ланцюгові роторні дезінтегратори-змішувачі 

аглошихти, що дозволяють інтенсифікувати аглопроцес за 

рахунок гомогенізації аглошихти (роботи проф. Г. С. Кля-

гіна, В. І. Ростовського і М. М. Перістого).

Окремим напрямком кафедри були роботи із сушіння 

дрібнодисперсних матеріалів і магнетизуючий випал руд у 

киплячому шарі (проф. А. Й. Іванов). Великий обсяг до-

сліджень проведений з розробки технології прямого одер-

жання заліза з використанням твердого відновника (проф. 

А. Й. Іванов і С. М. Саф’янц). Використання великоваго-

вих залізогубчаcтих заготовок дозволяє одержувати висо-

коякісні сталі для різних галузей народного господарства.

Значний внесок у розвиток теоретичних основ домен-

ної плавки на комбінованому дутті зробив проф. В. М. Ан-

дронов, який у своїх роботах 

обґрунтував методи пропо-

рційності витрат відновлю-

вальних газів і технологіч-

ного кисню, максимальної 

економії коксу при роботі 

групи доменних печей; роз-

рахунку коефіцієнта заміни 

коксу під час вдування до-

даткового палива.

За розробку й розвиток 

технології вдування пило-

вугільного палива (ПВП) 

у горно доменних печей 

учені кафедри визнані гід-

ними Державної премії України в галузі науки й техніки 

(С. Л. Ярошевський, В. І. Мачикін, Є. М. Складановський 

та ін.). Розроблений і освоєний метод комплексної компен-

сації порушень технологічного режиму доменної плавки під 

час вдування ПВП забезпечує практично лінійне зниження 

витрати коксу і скорочення загальної витрати палива.

Зараз на кафедрі функціонує наукова школа «Техноло-

гія доменної плавки з використанням комбінованого дуття 

високих параметрів» (кер. — Акад. інженерної АН України, 

проф., д-р техн. наук С. Л. Ярошевський). Під керівни-

цтвом проф. С. Л. Ярошев-

ського проводяться НДР за 

напрямами: розробка тех-

нології доменної плавки із 

заміною пиловугільним па-

ливом природного газу й 30–

50 % металургійного коксу; 

підвищення ефективності 

використання металургійно-

го коксу в доменній плавці; 

дослідження і оптимізація 

шлакового режиму домен-

ної плавки та десульфурації 

чавуну; аналіз сучасного за-

кордонного і вітчизняного 

досвіду вдосконалювання та підвищення ефективності 

доменної технології.

Також на кафедрі ведуться дослідні розробки за напря-

мами: розробка технології виробництва високоякісної за-

Г. С. КлягінВ. І. Ростовський

Для безпилового вивантаження й підготовки до ути-

лізації технологічного і аспіраційного пилу розроблені 

ефективна технологія й обладнання (проф. Г. С. Клягін 

і В. І. Ростовський, доц. М. М. Перістий, ст. наук. спів-

роб. С. І. Фоменко) з використанням спеціальних вібра-

ційних змішувачів-зволожувачів, які включені в проекти 

об’єктів підготовки відходів металургійних підприємств 

України й поставлені на закордонні об’єкти (Індія, 

Югославія).

В. М. Андронов

С. Л. Ярошевський
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лізорудної сировини для чорної металургії (доц. І. М. Мі-

щенко); розробка сучасних систем контролю та керування 

під час підготовки шихтових матеріалів (доц. А. С. Бон-

дар); розробка енерго- і ресурсозберігаючих технологій 

у металургійному виробництві (проф. Г. С. Клягін, доц. 

В. В. Кочура і М. М. Перістий, ас. О. В. Кравченко); роз-

робка технології та устаткування щодо утилізації промис-

лових відходів (проф. Г. С. Клягін, доц. М. М. Перістий і 

Г. М. Сидоренко, ас. О. В. Кравченко); розробка матема-

тичних моделей для оптимізації технологічних процесів і 

прогнозування екологічної безпеки (доц. Г. М. Сидорен-

ко, ас. О. В. Кравченко); розробка заходів щодо забезпе-

чення екологічної та технічної безпеки в металургії (доц. 

В. А. Темнохуд).

Результати досліджень кафедри, у тому числі й студен-

тів, опубліковані в 10 монографіях і більш ніж 1000 статей у 

вітчизняних і закордонних наукових виданнях. Розробле-

но близько 50 методичних посібників зі спеціальних на-

вчальних курсів. Випускниками кафедри захищено 6 док-

торських і більше 30 кандидатських дисертацій. Більшість 

з них займають керівні посади в міністерствах і відомствах; 

у їх числі 8 гол. інженерів, 28 нач. цехів і лабораторій.

технічних і спеціальних дисциплін ведеться іноземними 

мовами, що дозволяє випускникам одержати поглиблену 

підготовку і навички технічного перекладу, значно розши-

рює можливість їх працевлаштування не тільки в Україні, 

але і за її межами.

Кафедра «Металургія сталі»
Була створена в 1930 р. і до 1972 р. мала назву «Мета-

лургія сталі й металургійні печі». Першим завідувачем ка-

федри став проф. В. А. Каменський. Перший набір склав 

50 осіб. У червні 1934 р. вперше пройшов публічний за-

хист дипломних проектів студентами-металургами. У 

1935–1941 рр. кафедрою керував проф. П. М. Іванов, який 

зробив знач ний внесок у навчальний процес і теорію ви-

робництва сталі і видав популярний для свого часу під-

ручник «Основи динаміки мартенівського виробництва». 

У цей період разом з підготовкою висококваліфікованих 

інженерів-металургів викладачі і співробітники кафедри 

вирішували наукові і практичні проблеми сталеливарної 

галузі для заводів Південного Сходу України.

У роки ВВВ кафедра у складі ДІІ була евакуйована в 

м. Прокоп’євськ. З 1942 по 1943 рр. зав. кафедри був проф. 

С. І. Сапіро, під керівництвом якого в цей важкий період 

зусилля кафедри були спрямовані на задоволення потреб 

підприємств, що працювали на оборону, а потім — на від-

новлення народного господарства. У 1944–1947 рр., після 

повернення інституту до Донецька, кафедра продовжила 

підготовку інженерів для металургійної галузі України під 

керівництвом М. Л. Халіфа. Всебічне відновлення й ін-

тенсивний розвиток кафедри відбулися в післявоєнний 

період, коли на протязі 25 років (1947–1972) кафедрою 

завідував доц., канд. техн. наук М. М. Стрілець. У міні-

мальні терміни був сформований працездатний творчий 

колектив і оснащені необхідним устаткуванням навчальні 

лабораторії. Саме в цей період учені і викладачі кафедри в 

тісній співпраці із сталеплавильниками Донбасу створили 

науково-виробничу школу, яка мала широку популярність 

і авторитет далеко за межами України.

З 1972 по 1989 рр. кафедру «Металургія сталі» очолю-

вав видатний вчений і організатор, Заслужений діяч науки 

УРСР, проф., д-р техн. наук І. І. Борнацький. У ці роки про-

довжувалося вдосконалення навчального процесу і його 

методичного забезпечення, модернізувалася навчально-

матеріальна база кафедри, продовжувалося зростання кіль-

кості викладацьких кадрів вищої кваліфікації.

У 1989–1996 рр. кафедру очолював талановитий орга-

нізатор і вчений, Заслужений діяч науки і техніки України, 

лауреат Державної премії України, проф., д-р техн. наук 

Д. О. Дюдкин, який перейшов в університет з посади ди-

ректора ДонНДІЧормет. Досвід його роботи на ДМЗ і в га-

лузевому НДІ, глибоке розуміння того, які вимоги ставить 

виробництво до підготовки фахівців-металургів, а також 

широкі знання в галузі позапічної обробки і розливання 

сталі дозволили Д. О. Дюдкину в короткий термін істот-

Колектив кафедри РТП

Кафедра має плідні зв’язки з металургійними і гірни-

чорудними підприємствами, навчальними і проектними 

інститутами більшості країн СНД, а також з навчальни-

ми і дослідними центрами, інститутами, металургійними 

фірмами Польщі, Чехії, Словакії, Югославії, Німеччини, 

Франції, Китаю, Індії, Нігерії, Японії, Іспанії, Португалії, 

Великобританії, США.

Кафедра готує бакалаврів, фахівців і магістрів за на-

прямами підготовки «Металургія» (спеціальність «Ме-

талургія чорних металів», спеціалізація «Металургія ча-

вуну») і «Екологія» (спеціальність «Екологія та охорона 

навколишнього середовища», спеціалізація «Екологія 

металургії»). Щорічний випуск фахівців становить 25–

30 чоловік. Велика увага на кафедрі приділяється вивчен-

ню іноземних мов. Щорічно формуються спеціалізовані 

групи, у яких викладання фундаментальних, загально-
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ним чином змінити навчальний 

процес і наукову роботу на кафедрі. 

Результати наукових розробок, ви-

конаних під керівництвом проф. 

Д. О. Дюдкина, виявилися основою 

для захисту декількох кандидат-

ських дисертацій, була розроблена 

модель явища збудження електрич-

ного струму в провіднику, що руха-

ється в електростатичному полі, яку 

згодом Міжнародна академія авто-

рів наукових відкриттів і винаходів 

зареєструвала як наукове відкриття.

У 1996 р. кафедра металургії 

сталі ввійшла до складу об’єднаної 

кафедри «Електрометалургія і конвертерне виробни-

цтво сталі», а її керівником став проф., канд. техн. наук 

О. А. Троянський, якому 

вдалося консолідувати зу-

силля вчених і педагогів в 

непростих економічних умо-

вах роботи університету.

1 лютого 2005 р. від-

повідно до наказу ректора 

ДонНТУ проф. О. А. Міна-

єва знов була утворена ка-

федра «Металургія сталі», а 

її завідувачем призначений 

Заслужений діяч науки і 

техніки України, проф., д-р 

техн. наук О. М. Смірнов, 

який раніше працював про-

фесором кафедри «Кольорова металургія і конструкційні 

матеріали». Проф. О. М. Смірнов є відомим у світі ученим 

в галузі позапічної обробки і розливання сталі, його робо-

ти знайшли широке впровадження на металургійних під-

приємствах України, Росії, Білорусі і Казахстану. Наукові 

досягнення О. М. Смірнова в 2002 р. відзначені Держав-

ною премією України в галузі науки і техніки. Він автор 

двох наукових відкриттів, опублікував понад 500 наукових 

праць, серед яких 14 монографій і навчальних посібників, 

76 авторських свідоцтв і патентів.

Сьогодні зусилля кафедри спрямовані на підвищення 

рівня викладання спеціальних курсів для студентів напря-

му «Металургія чорних металів» в умовах трансформації 

і модернізації систем металургійних технологій, а також 

гармонізації навчального процесу відповідно до вимог 

Болонського процесу й інших європейських концепцій. 

Проводиться велика робота щодо підвищення кваліфіка-

ції кадрів, у тому числі шляхом навчання в аспірантурі й 

докторантурі.

Кафедра «Електрометалургія»
Створена у 1974 р. шляхом виділення частини викла-

дачів із складу кафедри «Металургія сталі». Ідея органі-

зації підготовки інженерів у галузі спеціальної електро-

металургії, зокрема електрошлакового переплаву, для 

підприємств Донбасу була висунута у 1970 р. зав. кафедри 

«Металургія сталі» М. М. Стрільцем і доцентом цієї ж ка-

федри Ю. С. Вільським. Вже у 1971 р. два випускники цієї 

кафедри — Б. В. Дегтярьов і О. А. Троянський захистили 

дипломні проекти з організації виробництва зливків елек-

трошлакового переплаву в умовах НКМЗ.

У 1972 р. за активної підтримки Донецького обласного 

комітету КПУ, зокрема його першого секретаря В. І. Дег-

тярьова, почато будівництво навчально-лабораторного 

корпусу на території ДПІ. Організацію підготовки кадрів із 

цього напряму та створення спеціальної лабораторії підтри-

мали Президент НАН України, директор Інституту елек-

трозварювання (ІЕС) ім. Є. О. Патона акад. Б. Є. Патон і 

акад. НАН України Б. І. Медовар. За їх участі вже у 1971 р. 

О. М. Смірнов проводить заняття на діючій моделі 
конвертерного цеху

О. М. Смірнов
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в інституті була відкрита аспірантура в галузі спеціальної 

електрометалургії. ЇЇ першими аспірантами стали Б. В. Дег-

тярьов, О. А. Троянський, В. М. Радченко і А. М. Казими-

ров, які згодом очолили ряд наукових напрямів кафедри.

У 1973 р. закінчилося будівництво навчально-

лабораторного корпусу, сформовано перший науково-

педагогічний колектив, і вже у січні 1974 р. наказом Мі-

ністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР в 

ДПІ організована кафедра «Електрометалургія сталі та фе-

росплавів», а 4 лютого 1974 р. Постановою Ради Міністрів 

УРСР на її базі створена Проблемна лабораторія спеціаль-

ної електрометалургії (ПНДЛ СЕМ). Першими виклада-

чами кафедри стали доценти, канд. техн. наук Ю. С. Віль-

ський, Г. О. Дорофєєв і В. С. Сапіро, ас., канд. техн. наук 

О. А. Троянський, доц., канд. хім. наук М. Н. Верховець. 

Проблемну лабораторію очолив канд. техн. наук Б. В. Дег-

тярьов.

У різні періоди діяльності кафедра змінювала свою 

назву. Так, у 1996 р. у зв’язку із включенням до її складу 

раніше існуючої в ДонДТУ кафедри «Металургія сталі» 

вона була перейменована в кафедру «Електрометалургія та 

конвертерне виробництво сталі». У 2005 р. кафедра «Мета-

лургія сталі» була організована знову, а кафедра «Електро-

металургія та конвертерне виробництво сталі» переймено-

вана в кафедру «Електрометалургія».

У різні часи кафедрою керували: доц., канд. техн. наук 

Г. О. Дорофєєв (1974–1979), проф., д-р техн. наук В. С. Са-

піро (1979–1980), проф., д-р техн. наук О. Г. Пономаренко 

(1980–1995), які одночасно були і науковими керівника-

ми Проблемної лабораторії спецелектрометалургії. ПНДЛ 

СЕМ очолювали Б. В. Дегтярьов, А. М. Казимиров, 

А. Д. Рябцев.

З 1995 р. і по теперішній час кафедрою керує проф., д-р 

техн. наук О. А. Троянський. Уся його трудова діяльність 

пов’язана з ДонНТУ. Закінчивши у 1971 р. металургійний 

факультет ДПІ, він пройшов шлях від асистента до пер-

шого проректора ДонНТУ. Сьогодні О. А. Троянський 

відомий фахівець в галузі металургії, автор більше 200 на-

укових публікацій і патентів. У 2007 р. він став лауреатом 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Заслу-

жений працівник народної освіти України О. А. Троян-

ський підготував 6 канд. техн. наук.

За 35-річний період існування кафедри було підго-

товлено понад 1000 фахівців і магістрів, захищено чотири 

докторські та 44 кандидатські дисертаційні роботи. Тільки 

за останні 10 років співробітниками кафедри видано 6 мо-

нографій і підручників, опубліковано більше 250 статей, 

отримано 80 авторських посвідчень та 7 закордонних па-

тентів.

На кафедрі працювали, а деякі й нині продовжують 

працювати, понад 60 викладачів. Серед нинішніх викла-

дачів кафедри більшу частину складають її випускники: 

проф., д-ри техн. наук О. А. Троянський і А. Д. Рябцев, 

доц., канд. техн. наук С. М. Тимошенко, Є. Л. Корзун, 

Ю. В. Костецький і С. О. Храпко, ас. С. М. Ратієв.

Великий внесок у розвиток та становлення кафедри 

зробив В. С. Сапіро, який, на жаль, рано пішов з жит-

тя. Його роботи поклали початок новому науковому на-

пряму — створення теоретичних і технологічних основ 

розкислення металу монолітним вуглецем. На підставі 

теоретичних розрахунків уперше у світовій практиці була 

розроблена технологія використання монолітного вугле-

цю для позапічної обробки сталі, що дала добрі результати 

з дегазації металу без використання дорогого та дефіцит-

ного вакуумного устаткування. Технологія знайшла ши-

роке практичне застосування на меткомбінатах ім. Ілліча 

та «Азовсталь», Магнітогорському меткомбінаті та заводі 

«Амурсталь».

Тривалий час кафедру очолював О. Г. Пономаренко, 

видатний вчений, відомий фахівець в галузі теорії мета-

лургійних процесів. Ним створена модель шлакових роз-

плавів з урахуванням їх електронної будови, яка має назву 

«модель колективізованих електронів». Алгоритм роз-

рахунку активності компонентів у шлаку за розробленою 

моделлю давно вже використовується в металургійній 

літературі за назвою «метод Пономаренка». Під його ке-

рівництвом розроблено і впроваджено ряд нових техно-

логічних процесів, таких як технологія прямого легування 

сталі марганцем з оксидних матеріалів; зроблений істот-

ний внесок у розвиток теорії та технології електрошлако-

вого переплаву, розроблені і впроваджені у навчальний 

процес комп’ютерні програми моделювання технології 

сталеплавильних процесів. З кінця 80-х років і по тепе-

рішній час О. Г. Пономаренко веде активні дослідження 

з розробки та промислового впровадження інтелектуаль-

них систем комп’ютерного проектування і управління 

сталеплавильними технологіями — ОРАКУЛ, ГИББС®. 

Проф. О. Г. Пономаренко опублікував більше 220 науко-

вих праць, присвячених питанням теорії металургійних 

процесів і технології виробництва сталі і феросплавів. Він 

автор більше 85 авторських посвідчень і патентів, спів-

автор книги «Теоретичні основи електросталеплавиль-О. А. Троянський
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них процесів», що знайшла широке визнання інженерів-

металургів. Під його керівництвом підготовлено 22 канд. і 

один д-р техн. наук.

За останні роки співробітниками кафедри на осно-

ві теоретичних, лабораторних і промислових досліджень 

розв’язано ряд важливих проблем металургійного вироб-

ництва. Зокрема, уперше у світовій практиці на основі 

електрошлакового переплаву під глибоко розкисленими 

шлаковими системами розроблена технологія виробни-

цтва компактних заготовок хрому та титану високої чи-

стоти. Матеріали, отримані за такою технологією, зна-

ходять застосування в електроніці, приладобудуванні, 

медицині, ядерній енергетиці, машинобудуванні та ін. 

Технологія впроваджена в НВО «Тулачормет» (Росія) і була 

підготовлена для впровадження на Донецькому хіміко-

металургійному заводі, Узбецькому комбінаті тугоплавких 

і жароміцних матеріалів, Ключевському феросплавному 

заводі (Росія). Технологія рафінування титану і його спла-

вів від збагачених азотом включень розроблена в рамках 

міжнародної програми «Наступні кроки до ринку» разом 

з компанією «Дженерал Електрик» (США). Результати ви-

пробувань металу, виконані у США, підтвердили високу 

ефективність технології. Це дозволило фірмі «Дженерал 

Електрик» запропонувати нову схему виробництва тита-

нових зливків і рекомендувати її для промислового випро-

бування на ряді підприємств США та Західної Європи.

Розроблені загальні положення побудови динамічної 

моделі сталеплавильного процесу, що базуються на тер-

модинамічних розрахунках (моделі ОРАКУЛ, ГИББС® 

та ін.) і адаптивний облік кінетичних запізнень. Ведення 

плавки в автоматичному режимі за допомогою динамічної 

моделі дозволяє знизити витрати матеріалів та енергоносі-

їв, а також стабілізувати якість продукції за рахунок більш 

чіткого дотримання технологічних режимів. Запропоно-

вана концепція впроваджена на високопотужних дугових 

печах Білоруського та Молдавського заводів і ВАТ «Амур-

метал», а також прийнята до впровадження у ряді про-

ектів зі створення нових печей (ДСП-50 ВАТ «НКМЗ»). 

Технологія прямого легування сталі марганцем, що має 

велике значення в умовах постійного зростання дефіци-

ту високоякісних марганцевих феросплавів, впроваджена 

на меткомбінаті «Азовсталь», за якою виплавлено більше 

2 млн. т сталі.

Розробки кафедри впроваджені на меткомбінатах і за-

водах: «Азовсталь», ім. Ілліча, Карагандинському, Маг-

нітогорському, «Електросталь», НВО «Тулачормет», Че-

лябінському, Західно-Сибірському, «Серп і молот»; на 

машинобудівних підприємствах: ВАТ «НКМЗ», ВО «Ма-

ріупольтяжмаш», ВО «Іжорський завод», Харцизький 

сталедрітно-канатний та ін.

Сьогодні кафедра співпрацює з Донецьким електроме-

талургійним заводом, ВАТ «Донецьксталь», КП «Запорізь-

кий титано-магнієвий комбінат», з-дом «Електросталь», 

ВАТ «Енергомашспецсталь», ВАТ «НКМЗ», «Азовмаш», 

«Азовсталь» і багатьма металургійними підприємствами 

Росії.

Пріоритетні наукові напрямки кафедри: створення 

теоретичних основ і технології виробництва особливо 

чистих металів у зливках, а також сталей і сплавів з осо-

бливо низьким і керованим рівнем домішок; розробка 

нових процесів електрошлакової технології; розробка 

комп’ютерних систем керування процесами виплавки ста-

лі; розробка нових принципів виплавки сталей масового 

сортаменту на основі прямого легування з метою скоро-

чення втрат легуючих.

Кафедра підтримує тісні творчі зв’язки із провідними 

науково-дослідними та навчальними інститутами: ІЕЗ 

ім. Є. О. Патона НАН України, Фізико-технологічним 

інститутом НАНУ, Інститутом проблем матеріало-

знавства НАНУ, Інститутом чорної металургії, Фізико-

механічним інститутом, Фізико-технічним інститутом 

(м. Харків), Інститутом фізичної та органічної вуглехімії 

НАНУ (м. Донецьк), ДонНДІчормет, Інститутом мета-

лургії ім. Байкова АН РФ, УкрНДІспецсталь (м. Запоріж-

жя), НДІ (м. Челябінськ), Механобрутчормет (м. Кривий 

Ріг), ЦНДІчормет ім. І. П. Бардіна, Трубним інститутом 
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(м. Дніпропетровськ), НВО «Тулачормет», Національною 

металургійною академією (м. Дніпропетровськ), Москов-

вчальні майстерні. Студенти одержали можливість про-

ходити навчальну практику за слюсарною, ковальською, 

зварювальною і ливарною технологіями, освоїти роботу на 

різних металорізальних верстатах. На наявній матеріаль-

ній базі було розгорнуте виконання наукових досліджень, 

які велися стосовно до металургійної та гірничо-добувної 

галузей промисловості. За результатами цих досліджень 

А. Я. Смоляницький, В. Т. Піскун, А. Я. Шварцер і 

В. М. Іващенко захистили кандидатські дисертації.

У 1958 р. у складі кафедри створено лабораторію зва-

рювання й зносостійкого наплавлення. Її засновником і 

науковим керівником багато років був доц. А. Я. Шварцер, 

відзначений почесним званням «Заслужений винахідник 

України». Основним напрямом наукових досліджень ла-

бораторії було відновлення й зміцнення швидкозношува-

них деталей методом електрошлакового наплавлення. Цю 

роботу продовжили учні А. Я. Шварцера: канд. техн. наук 

В. П. Пономаренко, К. А. Валіц, С. Ю. Пасічник та ін.

З 1964 по 1975 рр. кафедру очолював доц. В. Т. Піскун. 

У цей час тривало вдосконалювання навчального процесу, 

модернізувалася матеріальна база. Кафедра поповнювала-

ся кваліфікованими викладачами (захистили кандидатські 

дисертації Н. І. Каплій, В. П. Помаренко, Є. К. Сазонов, 

Ю. А. Сапронов, Г. Г. Корицький, Л. В. Самійленко та ін.).

У 1980–1985 рр. кафедрою завідував проф., д-р техн. 

наук В. І. Мачикін, відзначений за свої наукові розробки 

званням лауреата Державної премії СРСР, талановитий ор-

ганізатор і педагог. Його робота пов’язана з розвитком на-

укових досліджень, підвищенням рівня навчальної роботи, 

оснащенням аудиторій і лабораторій сучасними технічни-

ми засобами навчання. На кафедрі була сформована науко-

ва школа з позапічної обробки металу, що включає десуль-

фурацію чавуну і сталі, керування процесами кристалізації 

металу внаслідок накладення зовнішніх впливів, мікроле-

гування сплавів поверхнево-активними елементами.

У різні роки зав. кафедри 

працювали проф., д-ри техн. 

наук М. Г. Морозов, В. Л. Пи-

люшенко, Ю. Б. Бичков. 

З 1992 по 2002 рр. кафедру очо-

лював доц., канд. техн. наук 

В. І. Гребенніков. У зв’язку з 

перебудовою навчального про-

цесу в цей період приділяється 

велика увага широкому комп-

лексу навчально-методичної 

роботи й збереженню матері-

альної бази кафедри.

До 2005 р. на кафедрі пра-

цював відомий фахівець в 

галузі сучасних технологій 

позапічної обробки й безпе-

рервного розливання сталі, За-

служений діяч науки й техніки, 

Лабораторія зварювання

ським інститутом сталі і сплавів, Челябінським південно-

уральським державним університетом та ін.

Співробітники кафедри активно співпрацюють із закор-

донними університетами: Аахенським технічним універси-

тетом (Німеччина), Остравським технічним університетом 

(Чехія), університетом Нансі (Франція), Клемсонським 

університетом (США).

Кафедра «Кольорова металургія 
і конструкційні матеріали»

Кафедра створена у 1927 р. і спочатку називалася «Тех-

нологія металів», а потім «Технологія конструкційних 

матеріалів» (ТКМ). Основне становлення й розвиток її 

відбулися в післявоєнний період, коли на протязі 1944–

1964 рр. кафедрою завідував доц. Я. А. Смоляницький. У 

короткий період було сформовано працездатний колектив 

і оснащено необхідним устаткуванням лабораторії та на-

Колектив кафедри кольорової металургії 
і конструкційних матеріалів
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лауреат Державної премії 

України в галузі науки й тех-

ніки, д-р техн. наук, проф. 

О. М. Смірнов, який сьогод-

ні очолює кафедру «Мета-

лургія сталі». З 2002 р. кафе-

дру очолює проф., д-р техн. 

наук М. О. Маняк — відомий 

фахівець в галузі рафінуван-

ня й модифікування сплавів 

спеціального призначення.

У 2004 р. ДонНТУ одер-

жав ліцензію з надання 

освітніх послуг підготовки 

фахівців із спеціальнос-

ті «Металургія кольорових металів». Підготовка фахівців 

була доручена кафедрі ТКМ. Тому кафедра з розряду загаль-

ноосвітніх була перепрофільована у випускову й одержала 

назву «Кольорова металургія і конструкційні матеріали». У 

зв’язку з цим була проведена масштабна науково-методична 

робота. Тільки за цей період співробітниками кафедри опу-

бліковано 4 монографії, 2 навчальні посібники із грифом 

МОН України, 30 статей, отримано 3 патенти.

На сьогодні за результатами наукових досліджень опу-

бліковано 28 монографій, понад 400 статей у періодичних 

виданнях, отримано близько 220 авторських свідоцтв і 

патентів. Наукові розробки кафедри були представлені 

на багатьох науково-технічних конференціях і симпозі-

умах. Співробітниками кафедри захищено 4 докторські 

(В. І. Мачикін, О. М. Зборщик, О. М. Смирнов, М. О. Ма-

няк) і близько 40 кандидатських дисертацій.

У наукових дослідженнях кафедри активну участь беруть 

студенти. Вони разом з викладачами опублікували 28 науко-

вих статей, одержали 18 авторських свідоцтв на винаходи.

Кафедра «Обробка металів тиском»
Кафедра, у складі тоді ще вечірнього металургійного 

технікуму, створена в 1931 р. Її організував видатний про-

катник, фахівець у галузі калібрування прокатних валків 

проф. А. П. Виноградов. У на-

ступні роки кафедрою завід-

ували проф., д-р техн. наук 

Д. І. Старченко (з 1933 р.) — 

автор всесвітньо відомого 

методу «розгорнутого калі-

брування фланцевих профі-

лів», за сумісництвом, проф., 

д-р техн. наук О. П. Чекма-

рьов (1945–1948 рр.), який 

пізніше став акад. АН СРСР і 

АН України. У 1952–1964 рр. 

кафедрою завідував доц., 

канд. техн. наук В. М. Заруєв. 

На кафедрі вели досліджен-

ня з вивчення розширення при прокатці із примусовим 

завданням металу у валки, зусиль волочіння та ін.

Переломний етап у роботі кафедри пов’язаний із при-

ходом на посаду завідувача відомого вченого, проф., д-ра 

техн. наук, Заслуженого діяча науки України В. М. Кли-

менка (1964–1992 рр.). Під його керівництвом створений 

великий науковий колектив, здатний на високому рів-

ні вирішувати завдання підготовки інженерів за фахом 

«Обробка металів тиском» і наукові проблеми технології 

й обладнання прокатного виробництва. Була створена 

науково-дослідна лабораторія, оснащена сучасними на-

півпромисловими станами: безперервним триклітинним 

сортопрокатним 300, листовим універсальним дуо-кварто, 

сортовим одноклітинним 250, волочильним, на яких мож-

на було проводити унікальні дослідження.

М. О. Маняк

А. П. Виноградов

Д. І. Старченко

В. М. КлименкоВ. М. Заруєв

О. П. Чекмарьов

На початок 70-х років на кафедрі працювали: проф. 

В. М. Клименко, доценти Ю. М. Чуманов, О. М. Оніщен-

ко, О. А. Мінаєв, В. М. Шаповал, Л. Н. Лесік, П. В. Фір-

сов, ст. викл. В. К. Проурзін, ас. В. В. Бєлосвєтов і більше 

10 наук. співробітників. Традицією стало регулярне (один 

раз на 2 тижні) проведення наукових семінарів із проблем 

обробки металів тиском. У семінарах брали участь співро-

бітники прокатних відділів Донецького інституту чорної 

металургії, Донецької філії інституту Гіпросталь, інженери 

219

ФІЗИКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ



ДМЗ й інших організацій і підприємств. Обговорювалися 

завершені кандидатські й докторські дисертації, результа-

ти держбюджетних НДР, нові наукові публікації, підсумки 

закордонних наукових відряджень і т. п. Нерідко на семі-

нарі з доповідями виступали здобувачі наукових ступенів 

ВНЗ Москви, Липецька, Магнітогорська, Дніпропетров-

ська, Запоріжжя та ін. Відкриття на металургійному фа-

культеті Ради з захисту кандидатських, а потім і доктор-

ських дисертацій стало закономірним етапом формування 

кафедри як одного з наукових центрів в галузі обробки 

металів тиском.

Поступово на кафедрі формувалися наукові групи за 

широким спектром досліджень в галузі сортової й листо-

вої прокатки, процесів виробництва дроту, розвивалися 

перспективні напрями з поліпшення якості продукції, 

принципово нових технологій, устаткування, приладів і 

пристроїв для контролю й автоматизації процесів прокат-

ки й волочіння. Установилося науково-технічне співробіт-

ництво з багатьма металургійними заводами («Азовсталь», 

Маріупольський ім. Ілліча, Донецький, Магнітогорський 

і Липецький меткомбінати, ВО «Іжорський завод» та ін.). 

Масштабні й комплексні проблеми розвитку прокатного 

виробництва вирішувалися в тісному зв’язку із провідни-

ми НДІ країни: ВНДІМЕТМАШ, ЦНДІчормет, ДонНДІ-

Чормет, Київським інститутом автоматики й ін.

До початку 80-х років викладацький склад кафедри 

включав молодих учених, що пройшли наукову шко-

лу проф. В. М. Клименка (доц. О. А. Мінаєв, Л. Н. Лесік, 

Е. Л. Філіппов, В. С. Солод, Ю. І. Юрченко, Г. М. Шульгін, 

В. М. Кашаєв, В. В. Бєлосвєтов, В. М. Богатирьов). Штат 

кафедри збільшився до 50 чоловік, більше половини з них 

канд. техн. наук. Кафедра стала колективом однодумців, 

що прагнуть виховувати майбутніх інженерів, захоплених 

пошуковою, винахідницькою й дослідницькою діяльністю.

Кафедрою видано 8 підручників і навчальних посіб-

ників, більше 100 методичних розробок, серед них «Тео-

рія прокатки» (В. М. Клименко, О. М. Оніщенко). У ній 

уперше дані методи розрахунку енергосилових параметрів 

прокатки з урахуванням впливу «защемлення» металу в 

калібрах, сили прокатки при «дресируванні» листового 

прокату, максимального й обмеженого розширення. Це 

принципово новий і оригінальний матеріал, що не знай-

шов відображення в інших підручниках і навчальних по-

сібниках із теорії прокатки. В усіх навчальних виданнях 

використані результати наукових досягнень й нові при-

кладні розробки колективу кафедри.

На кафедрі сформувалася наукова школа «Розроб-

ка й освоєння ресурсозберігаючих технологій виробни-

цтва листового й сортового прокату» (В. М. Клименко, 

О. А. Мінаєв). У рамках цієї школи був створений ряд 

творчих груп з окремих напрямів прокатного виробни-

цтва: обтискного, сортового, листового і т. ін.

Творчий колектив під керівництвом проф. О. А. Мі-

наєва виконав цикл робіт з розробки, обґрунтування й 

освоєння в промислових умовах нових технологічних 

схем термомеханічної обробки (контрольованої прокатки 

сортових профілів). За результатами робіт було опубліко-

вано 2 монографії, близько 100 статей і отримано більше 

100 авторських свідоцтв на винаходи. Багато виконав-

ців цієї розробки захистили кандидатські, а її керівник 

О. А. Мінаєв — докторську дисертацію.

Розробку наукових і технологічних основ прокатки сор-

тового прокату з розділенням протягом багатьох років вів 

колектив під керівництвом — на початку — доц. Ю. М. Чу-

манова, а пізніше — проф., д-р техн. наук Г. М. Шульгіна. 

За результатами цієї роботи спільна із НВО «ДОНІКС» і 

меткомбінатом «Криворіжсталь» впроваджена техноло-

гія двострумкової прокатки-розділення арматурної сталі 

№ 8, 10, 12. Прокатано більше 3 млн.  т арматурної сталі. 

Питома витрата енергії при прокатці знижена на 15–20 %, 

годинна продуктивність збільшена на 30–35 %, вихід при-

датного збільшений на 2–3 кг на тонну прокату.

Створенням технології контрольованої прокатки тов-

стих листів разом зі ЦНДІчормет, прокаткою товстих лис-

тів і плит з литої заготовки з інтенсифікацією пластичної 

деформації «пухкої» осьової зони зливка займався колек-

тив під керівництвом проф. В. М. Клименка. Ця техноло-

гія дозволила виключити брамну межу, зменшити витрату 

металу й заощадити енергоресурси.

Великі дослідження в галузі прокатки смуг і товстих 

листів проведені під керівництвом проф., д-р техн. наук 

Ю. В. Коновалова. Це створення ливарно-прокатних мо-

дулів, що дозволяють об’єднати в єдиний комплекс лиття 

заготовки й прокатку. При цьому досягається економія 

металу й енергоресурсів.

Прикладні результати досліджень захищені більше 

20 патентами, продані ліцензії Англії, Швеції, Німеччині, 

Франції, Чехії, США, Японії та іншим країнам. Отримано 

більше 200 авторських свідоцтв на винаходи, опублікова-

но 6 монографій, захищено 4 докторські й 65 кандидат-

ських дисертацій.

Кафедра широко залучає студентів до виконання НДР. 

Багато хто з них захистили дисертації після закінчення на-

В. К. ПроурзінП. В. Фірсов
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вчання й стали викладачами або науковими співробітни-

ками кафедри. У 1986–1987 рр. для навчальної лабораторії 

кафедри студенти спроектували дві діючі моделі прокат-

них станів (дуо-кварто й кліть із вертикальними валками; 

кер. проф. В. М. Клименко і доц. Ю. І. Юрченко).

З 1992 р. кафедру очолює член-кор. НАН України, 

проф., д-р техн. наук О. А. Мінаєв. Він, зберігаючи кращі 

традиції свого вчителя — проф. В. М. Клименка, продо-

вжує активно нарощувати науковий потенціал кафедри, 

удосконалювати її матеріально-технічну базу. Зокрема, 

створено комп’ютерний клас і велику бібліотеку програм-

ного забезпечення. Розроблені нові методичні посібники 

для швидкої адаптації студентів у сучасній економіці й 

конкурентній боротьбі (виконання дипломного проекту у 

формі бізнес-плану, творчої дипломної роботи та ін.).

штатні співробітники Фізико-технічного інституту НАН 

України, які працюють за сумісництвом. Вони істотно під-

вищили рівень викладання курсів «Теорія обробки мета-

лів тиском» і «Теорія й технологія пресування» та сприяли 

розширенню тематики кандидатських дисертацій.

Учені кафедри активно розробляють стратегію розви-

тку металургії України, брали участь у створенні Націо-

нальної програми розвитку до 2010 р. Під керівництвом 

проф. О. А. Мінаєва і Ю. В. Коновалова розробляється 

програма реструктуризації підприємств чорної металургії 

Донбасу, ведуться роботи зі створення замкнутого циклу 

виробництва алюмінієвого листа та фольги.

Кафедра «Фізичне матеріалознавство»
Створена в 1930 р. До 1993 р. вона мала назву «Метало-

знавство і термічна обробка металів». Її засновником був 

відомий вчений-металург проф. Й. Ю. Брайнін, який ке-

рував кафедрою до 1966 р. У наступні роки кафедрою за-

відували: доц., канд. техн. наук Н. В. Губенко (1966–1974), 

проф., д-р техн. наук О. О. Баранов (1974–1994). З 1994 р. 

кафедру очолює доц., канд. техн. наук, член-кор. Академії 

гірничих наук України М. Т. Єгоров.

Й. Ю. Брайнін

О. А. Мінаєв

У 1998 р. захистили докторські дисертації доц. 

Г. М. Шульгін і О. В. Яковченко, а в наступні роки під-

готована та захищена докторська робота доц. Є. О. Руден-

ко. Для проведення занять запрошуються відомі науков-

ці, зокрема, проф. В. З. Спусканюк і Я. Ю. Бейгельзимер, 

Колектив кафедри ОМТ

М. Т. Єгоров

Перший випуск інженерів-металознавців 

відбувся в 1939 р. і склав 28 осіб. За весь час 

свого існування кафедрою підготовлено біль-

ше 2500 інженерів для різних підприємств і 

організацій металургійної і машинобудівної 

галузей промисловості, в тому числі 20 випус-

кників — громадяни країн далекого зарубіжжя. 

Серед випускників кафедри — член-кор. НАН 

України, 10 д-рів і більше 100 канд. техн. наук, 

багато з них стали керівниками і провідними 

фахівцями наукових організацій і промисло-

вих підприємств.

На кафедрі в різні роки працювали ви-

датні вчені і педагоги: проф. Й. Ю. Брайнін, 

О. О. Баранов, В. І. Зайцев, В. Ю. Слюсарєв, 

О. Л. Геллер, С. І. Шаповалов; доц. Є. С. Тов-

пенець, П. І. Кулешов, П. І. Шкуратов, 
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А. В. Турсунов, Н. В. Губенко, В. А. Харченко, В. П. Гашу-

тін, А. Ф. Котухов, В. М. Іващенко, І. В. Лейріх. Сьогодні 

на кафедрі працює 15 викладачів, всі вони мають наукові 

ступені і вчені звання.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і 

магістрів за освітньо-професійними напрямами «Інженер-

не матеріалознавство» і «Металургія» за спеціальностями: 

«Металознавство», «Прикладне матеріалознавство» і «Тер-

мічна обробка металів», за якими сьогодні навчаються 

228 студентів. Щорічний план прийому за держзамовленням 

складає 48 осіб, ліцензований обсяг підготовки — 80 осіб.

За ініціативою кафедри вперше в Україні і країнах 

СНД з 1994 р. почалась підготовка фахівців з освітньо-

професійного напряму «Інженерне матеріалознавство». 

Кафедра визначена головною організацією з підготовки 

Галузевого стандарту вищої освіти за цим напрямом, який 

було розроблено і введено в дію у 2004 р. На базі кафедри 

працює науково-методична комісія МОН України з на-

пряму «Інженерне матеріалознавство».

му впливі; розробка теоретичних основ та технологічних 

методів термомеханічного зміцнення прокату і деформо-

ваних заготовок, заснованих на цілеспрямованому вико-

ристанні недосконалостей кристалічної будови, внесених 

деформацією; розробка та комп’ютерне моделювання 

комплекснолегованих сталей, високоміцних сплавів і по-

рошкових матеріалів для роботи в умовах комбінованого, 

циклічного, механічного та термічного навантаження, 

створення ефективних технологій їх термічної і хіміко-

термічної обробок; розвиток теоретичних та технологіч-

них основ створення металевих та металокерамічних ма-

теріалів і методів їх обробки для підвищення службових 

властивостей; структуроутворення та технології зміцнен-

ня металовиробів при використанні низькотемпературної 

плазми.

Вченими кафедри розроблені нові технології і облад-

нання для термозміцнення прокату, сорбітизації, термо-

механічної, механо-термічної обробки катанки і дроту на 

Донецькому, Єнакіївському, Макіївському меткомбіна-

тах, ВАТ «Сілур». Впроваджено у виробництво інтенсивні 

технології термічної та деформаційно-термічної обробки 

товстолистового прокату на Маріупольських меткомбі-

натах «Азовсталь», ім. Ілліча, ВАТ «Северсталь», «Носта», 

«Амурсталь», а також технологія та устаткування для гар-

тування листового прокату з високоміцних сталей на ме-

талургійному комбінаті «Сталева Воля» (Польща).

Викладачі кафедри «Фізичне матеріалознавство»

На кафедрі сформована наукова школа з розробки 

теоретичних і технологічних основ сполучених процесів 

деформаційно-термічної обробки залізовуглецевих спла-

вів з використанням явищ спадкоємності при фазових 

перетвореннях. Засновник наукової школи — відомий 

вчений-матеріалознавець проф., д-р техн. наук, акад. АН 

ВШ України О. О. Баранов, керівники — проф., д-ри техн. 

наук В. І. Алімов і В. П. Горбатенко.

Основні наукові напрями роботи кафедри: теоретичні 

й експериментальні дослідження фазових перетворень в 

сталях і чавунах під час нагрівання, охолодження, дефор-

маційного впливу і термоциклічної обробки; розробка ре-

сурсозберігаючих технологій і устаткування для зміцню-

ючої деформаційно-термічної обробки сталевих виробів, 

заснованих на використанні металогенетичної спадкоєм-

ності та різних способів формоутворення; розвиток теоре-

тичних основ і розробка інтенсивних енерго- і ресурсозбе-

рігаючих технологій термічної та деформаційно-термічної 

обробок товстолистової сталі в потоці та поза потоком 

прокатних станів з використанням явищ спадкоємності 

при структурно-фазових перетвореннях та деформаційно-

В лабораторії дослідження мікроструктури 
і властивостей металів

За результатами досліджень співробітниками кафедри 

захищено 6 докторських та 20 кандидатських дисертацій, 

видано 10 монографій, 3 підручники, опубліковано більш 

4000 науково-технічних статей, отримано близько 200 па-

тентів і авторських посвідчень на винаходи. Міжнародне 

визнання наукових досягнень вчених кафедри підтвер-

джується присудженням їм спеціального Диплома Центру 

інформації з матеріалознавства США.

Кафедра підтримує наукові зв’язки із закордонними на-

вчальними закладами, університетами, фірмами: Острав-

ським технічним університетом (Чехія), Технічним універси-
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тетом м. Кошиця (Словакія), Гонконгським політехнічним 

університетом, Центром досліджень фірми «Дженерал Елек-

трік». Викладачі кафедри в різні часи передавали свій науко-

вий і педагогічний досвід в Алжирі, Єгипті, Афганістані.

Кафедра «Технічна теплофізика»
Зародження основ для створення кафедри відносить-

ся до 1972 р., коли зі складу кафедри «Металургія сталі й 

металургійні печі» була ви-

ділена частина викладачів і 

організована нова кафедра 

газопічної теплотехніки, за-

відувачем якої був призна-

чений проф., д-р техн. наук 

Є. І. Казанцев.

Цього ж ріку здійсне-

но перший прийом групи 

студентів (31 особа) за спе-

ціалізацією «Газопічна теп-

лотехніка». Згодом за цією 

спеціальністю прийом сту-

дентів був збільшений до двох 

навчальних груп (50 осіб), а з 

1981 р. розпочато підготовку їх за двома спеціалізаціями: 

«Промислова вогнетехніка» і «Промислові теплоенерге-

тичні установки й енергозбереження».

У складі кафедри газопічної теплотехніки було 5 до-

центів, канд. техн. наук, 3 ст. викладачі й один асистент. 

У 1973–1976 рр. кафедра поповнилася ще 6 кандидатами 

техн. наук. Задіяні більше 20 штатних виконавців у вико-

нанні держдоговірних НДР, більшість з них отримали сту-

пінь кандидата техн. наук та стали викладачами.

У серпні 1981 р. з ка-

федри «Газопічна тепло-

техніка» були створені дві 

кафедри: «Промислова вог-

нетехніка» і «Промислова 

теплоенергетика».

Кафедру «Промислова 

вогнетехніка» очолив За-

служений діяч науки й тех-

ніки України, д-р техн. наук, 

проф. Є. І. Казанцев. У 1983–

1991 рр. кафедрою керував 

доц., канд. техн. наук А. І. Ту-

яхов, у 1991–2002 рр. — член-

кор. Академії гірничих наук 

України, д-р техн. наук, проф. В. В. Кравцов.

У 1994 р. кафедра «Промислова вогнетехніка» була 

перейменована в кафедру «Технічна теплофізика». 

З 2002 р. до 2005 р. кафедру очолював проф., д-р техн. наук 

В. І. Шелудченко, водночас він був і головою правління 

ВАТ «Донецькоблгаз». З 2005 р. кафедрою керує проф. 

В. В. Кравцов.

За час існування в на-

вчальному процесі кафедри 

відбулося кілька ключових 

подій. У 1983 р. кафедрою 

була організована виставка 

дипломних проектів і ро-

біт, у якій взяли участь про-

відні ВНЗ України, що 

випускають інженерів-пром-

теплоенергетиків. У 1997 р. 

вперше в ДонНТУ кафедра 

«Технічна теплофізика» від-

крила нову спеціальність 

«Промислова теплоенерге-

тика й менеджмент» зі стро-

ком підготовки 5,5 років і одержанням двох дипломів, а 

також організувала набір студентів на заочну прискорену 

форму навчання за фахом «Промислова теплоенергетика» 

зі строком навчання 3,5 роки. Через рік кафедра відкрила 

ще одну нову спеціальність металургійного профілю — 

«Промислова теплотехніка».

Завдяки спонсорській допомозі ВАТ «Донецькоблгаз» 

у 1997 р. на кафедрі створений і обладнаний дисплейний 

клас на 7 робочих місць із виходом в Інтернет (вперше на 

ФМФ), створено навчально-методичний фонд спеціаль-

ної літератури з програмування й менеджменту у вироб-

ничій сфері.

Є. І. Казанцев

А. І. Туяхов

В. В. Кравцов

Викладачі кафедри «Технічна теплофізика»

Сьогодні на кафедрі сумлінно працюють 14 викладачів, 

з них 7 професорів. За останні 4 роки на кафедрі було вида-

но 5 монографій і 25 навчальних посібників із грифом МОН 

України, отримано близько 100 патентів та винаходів.

Колектив кафедри працює в наступних наукових на-

прямках: внутрішньоциклові газогенератори для заміни 

мазуту з метою «підсвічування» на ТЕС; газогенератори 

синтез-газу для виробництва замінника природного газу 

і для виробництва метанолу та бензину; печі рідкофаз-

ного відновлення; перспективні напрямки в галузі без-

перервного розливання сталі; оптимізація засобів проти-
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флокенної обробки сталі; комп’ютерні системи керування 

блоком «Сталь-Прокат»; обробка сталей синтетичними 

шлаками; моделювання на ПЕОМ енергоресурсозберіга-

ючих режимів теплотехнологій промисловості; розробка 

раціональних схем використання первинних та вторинних 

енергоресурсів у різноманітних процесах нагріву металу. 

Укладено договір «Про міжнародне співробітництво» в 

галузі розробки наукових і навчальних напрямків у складі 

загального договору ФМФ з Вищою школою Банська VSB 

(м. Острава, Чехія).

Кафедра проводить підготовку бакалаврів, фахівців 

і магістрів за спеціальностями: «Теплоенергетика» (за-

очна форма навчання), «Теплоенергетика й менеджмент 

організацій», «Промислова теплотехніка» (денні форми 

навчання). Відгуки керівників підприємств, на яких пра-

цюють випускники кафедри «Технічна теплофізика», свід-

чать про високий рівень їх підготовки.

Кафедра «Промислова теплоенергетика»
Перший прийом 25 студентів за фахом «Промислова 

теплоенергетика» зі спеціалізації «Промислова вогнетех-

ніка» здійснений в 1970–1971 навчальному році. З 1972 р. 

план прийому студентів на стаціонар був збільшений до 

50 осіб. З того часу випуск здійснювався за двома спеці-

алізаціями: «Промислова вогнетехніка» і «Промислові 

теплоенергетичні установки й теплоенергопостачання». 

Підготовку фахівців здійснювала кафедра «Газопічна те-

плотехніка» (зав. кафедри — Заслужений діяч науки, 

проф., д-р техн. наук Є. І. Казанцев). Кафедра була укомп-

лектована висококваліфікованими кадрами, що мали ба-

зову теплотехнічну освіту й захистили кандидатські дис-

ертації з теплотехнічних питань.

Розподіл молодих фахівців свідчить, що понад 80 % ви-

пускників зі спеціалізації «Промислові теплоенергетичні 

установки і теплоенергопостачання» працювали у Доне-

цькому й інших регіонах колишнього СРСР. Ця тенденція 

збереглася дотепер. У зв’язку з цим для подальшого поліп-

шення підготовки фахівців у серпні 1981 р. були створені 

дві кафедри: «Промислова вогнетехніка» і «Промислова 

теплоенергетика». Спочатку кафедра «Промислова те-

плоенергетика» забезпечувала підготовку лише фахівців 

спеціальності «Теплоенергетика», а з 1993 р. ще ведеть-

ся навчання студентів спеціальності «Теплові електричні 

станції».

З перших днів існування кафедра особливу увагу при-

діляла зміцненню матеріальної бази для проведення на-

вчальних занять, створення нових лабораторних робіт і 

установок, розширенню зв’язків із промисловими під-

приємствами, збільшенню обсягу НДР. Найбільший 

внесок у цю роботу зробили перший зав. кафедри доц., 

канд. техн. наук М. Г. Земляной (1981–1986), доценти 

О. С. Носков, М. І. Бугашев, В. Т. Грицак, В. В. Канталин-

ський, В. Л. Кондрацький, О. Д. Маркін, Н. Г. Николенко, 

Ф. А. Овенко, Д. М. Пархоменко, ст. інж. Н. Ф. Жидкова, 

В. Д. Фомиченко, ас. В. О. Яковлєва.

У 1986–1997 рр. кафедрою керував проф., д-р техн. наук 

А. Й. Іванов, з 1997 р. по теперішній час — проф., д-р техн. 

наук С. М. Саф’янц (з 2006 р. — декан ФМФ ДонНТУ). 

С. М. Саф’янц — член президії науково-методичної комі-

сії з енергетики МОН Украї-

ни, член науково-мето дичної 

ра ди МОН України (секція 

«Енер гетика та енергозбере-

ження») та Коорди наційної 

ради з проблем енергозбе-

реження, а також член ре-

дакційних колегій фахових 

наукових журналів «Наукові 

праці ДонНТУ» й «Енерго-

збереження».

Перший період у роботі 

кафедри (1981–1986 рр.) — 

це створення матеріальної 

бази, методичного забез-

печення, відпрацьовування курсів лекцій, що читаються, 

практичних і лабораторних робіт, тематики курсових і ди-

пломних проектів, тобто завершення становлення кафе-

дри як навчального підрозділу. Другий період (з 1987 р.) — 

вдосконалення навчального процесу, 

зміцнення і розширення тематики й гео-

графії науково-дослідної роботи й під-

вищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу кафедри. За 

минулі роки на кафедрі підготовлено та 

захищено 3 докторські та 7 кандидат-

ських дисертацій.

Результати наукової праці співробіт-

ників кафедри використовуються на під-

приємствах багатьох галузей промисло-

вості, отримано близько 200 авторських 

свідоцтв на винаходи. Серед наукових 

розробок — принципово нові агрегати 

для сушіння полідисперсних матеріалів Викладачі кафедри «Промислова теплоенергетика»

С. М. Саф’янц
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(зокрема зерна), що відрізняються високою продуктив-

ністю й економічністю; розробка теоретичних основ гази-

фікації вугілля з низькою реакційною здатністю з метою 

переходу котлоагрегатів на генераторний газ; розробка 

без- й маловідходних технологій для підвищення строку 

дії та ефективності пристроїв для згоряння палива та ге-

нерації тепла. Побудовано установку прямого одержання 

заліза на Макіївському меткомбінаті, а плавки в стотон-

них електродугових печах підтвердили доцільність вироб-

ництва збагаченої металізованої сировини для виплавки 

високоякісної сталі. У повному обсязі вирішене питання 

комплексної автоматизації аглопроцесу (здійснена успішна 

апробація на Єнакіївському меткомбінаті, з-ді ім. Ілліча й 

Алчевському меткомбінаті). У цілому сформувався важли-

вий науковий напрям «Тепломасообмінні основи підготов-

ки сировини до металургійних переділів і вдосконалювання 

теплової роботи промислових установок і агрегатів».

За останні п’ять років співробітниками кафедри опу-

бліковано більше 175 наукових робіт, у тому числі одер-

жано 12 авторських свідоцтв на винаходи, 94 навчально-

методичні роботи та посібники українською, російською, 

чеською, англійською та французькою мовами. Опубліко-

вано 4 монографії, підручник «Промислова теплоенерге-

тика» та навчальний посібник «Вимірювання в енергети-

ці» (українською та російською мовами).

й охорони навколишнього середовища). Наказом МОН 

України з 1999 р. на кафедру покладена відповідальність за 

роботу в галузі енергозбереження в державних навчальних 

закладах регіону, створена спеціалізована група з енерге-

тичних обстежень. Щорічно кафедра проводить семінари 

з питань енергозбереження для представників навчальних 

закладів і інших організацій регіону. Наукові розробки ка-

федри включені до програми науково-технічного розвитку 

регіону «Донбас-2020».

Кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів і ма-

гістрів зі спеціальностей «Теплоенергетика» й «Теплові 

електричні станції». Відгуки підприємств, на яких працю-

ють її випускники, свідчать про високий рівень підготов-

ки. На кафедрі також здійснюється підготовка докторан-

тів та аспірантів з очною і заочною формами навчання за 

науковою спеціальністю «Промислова теплоенергетика та 

технічна теплофізика».

У 2002 р. на кафедрі здійснено перший прийом сту-

дентів за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». 

Кафедра є єдиною в регіоні, яка навчає фахівців даного 

профілю. У 2007 та 2009 рр. ця спеціальність успішно про-

йшла акредитаційну та ліцензійну експертизи, на цей час 

за цією спеціальністю навчається більш ніж 120 студентів 

денної форми навчання.

Студентами кафедри отримано більш 65 дипломів пе-

реможців і призерів республіканських і міжвузівських 

олімпіад та конкурсів. На кафедрі кожний рік проводиться 

студентська наукова конференція «День науки» у двох сек-

ціях, відповідно до основних наукових напрямів. Студен-

ти кафедри також беруть участь у конкурсі студентських 

наукових робіт у секції «Теплоенергетика», яка щорічно 

проводиться на ФМФ та в обласному конкурсі на кращу 

студентську роботу з проблем енергозбереження, що про-

водиться з 2001 р., відповідно до рішення Донецької обл-

держадміністрації. Кращі роботи направляються на все-

українські конкурси студентських наукових робіт.

Кафедра фізики
Заснована в 1934 р. За минулі роки кафедра фізики 

сформувалася як великий науково-педагогічний центр, 

широко відомий своїми досягненнями в Україні й країнах 

близького й далекого зарубіжжя. Становлення кафедри й 

формування науково-педагогічних традицій проходило 

під керівництвом її завідувачів, великих педагогів і вче-

них: ас. Я. І. Морозова (1947–1948), доц. І. Н. Кардаша 

(1949–1951), проф. А. С. Скублевського (1951–1953), ас. 

І. А. Дніпровського (1953–1954), доц. Е. В. Рузіна (1955–

1973).

З 1973 р. кафедрою керує В. О. Гольцов — інженер-

металург, металофізик і матеріалознавець, учений зі сві-

товим ім’ям, д-р техн. наук, проф., акад. Міжнародної 

інженерної академії й Міжнародної академії інформатиза-

ції, член Ради директорів Міжнародної асоціації водневої 

енергетики. 

Підготовка нової лабораторної роботи до спецкурсу

З 1996 р. на базі кафедри працює Центр енергоменедж-

менту, який має комплект сучасних приладів і устаткуван-

ня, що забезпечують високоякісне проведення енерге-

тичного аудиту на підприємствах і видачу рекомендацій з 

енергозбереження й нових технологій.

Кафедрою укладено 11 угод із зарубіжними навчальни-

ми закладами та асоціаціями, підтримуються тісні зв’язки 

з відомими університетами і фірмами США, Великобри-

танії, Чехії, Сирійської Арабської Республіки та інших 

країн. У рамках проектів Європейської Ради й Міністер-

ства енергетики США вона веде роботу з удосконалення 

викладання існуючих і розробки нових навчальних дис-

циплін (наприклад, в галузі енергетичного менеджменту 
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У 60-і роки на кафедрі 

була створена радіохіміч-

на лабораторія, що успіш-

но розвивала дослідження в 

дифузії. За результатами цих 

досліджень викладачі кафе-

дри захистили кандидатські 

дисертації.

У 1977 р. рішенням ДКНТ 

СРСР і Ради Міністрів УРСР 

на базі кафедри була ство-

рена Проблемна науково-

дослідна лабораторія вза-

ємодії водню з металами й 

водневими технологіями (ПЛВМВТ) (наук. кер. проф. 

В. О. Гольцов). З цього часу кафедра і ПЛВМВТ стали роз-

виватися як єдиний науково-педагогічний центр, що посів 

провідне місце у вирішенні важливої й сучасної проблеми 

«Фізика й техніка взаємодії водню з матеріалами для тер-

моядерної й водневої енергетики, хімії й металургії».

Співробітниками кафедри є висококваліфіковані фа-

хівці в галузі фізики й матеріалознавства (більше 40 осіб). 

Кафедра має навчальні лабораторії, у яких щороку біль-

ше 4000 студентів з України й багатьох інших країн ви-

вчають курс фізики для інженерів і виконують практичні, 

лабораторні роботи. У ПЛВМВТ аспіранти й здобувачі 

виконують свої дисертаційні роботи. За останні 20 років 

на кафедрі було підготовлено й захищено 2 докторські і 

18 кандидатських дисертацій.

Кафедра має багаторічний досвід наукових і техноло-

гічних робіт з великомасштабних програм: матеріали для 

водневої енергетики й технології, матеріали для термо-

ядерних реакторів, паладійові мембрани для виробництва 

й виділення водню.

На кафедрі працюють 30 викладачів: один профе-

сор, д-р техн. наук; 11 доцентів, канд. техн., фіз.-мат. і 

пед. наук; 12 ст. викладачів; 6 асистентів. У штаті кафе-

дри також працюють 2 наук. співробітники, 3 аспіранти й 

12 співробітників інженерно-технічного персоналу. 

У цей час на кафедрі склався свій, відповідний тра-

диціям університету, повноцінний курс загальної фізи-

ки, що читається лекторами вищої кваліфікації. Він за-

безпечений сучасною навчально-лабораторною базою й 

необхідною методичною літературою (більш 350 лабора-

торних робіт, включаючи сучасні комп’ютерні завдання). 

Паралельно з курсом лекцій студенти виконують лабо-

раторні роботи з усіх розділів курсу фізики й вирішують 

фізичні завдання.

Викладачами кафедри ведеться активна навчально-

методична робота, результати якої представлені у виданих 

методичних посібниках, підручниках і колективних моно-

графіях:  навчальний посібник для студентів інженерно-

технічних спеціальностей «Курс фізики» в 2 томах (доц. 

О. Ф. Волков і ст. викл. Т. П. Лумпієва), колективна мо-

нографія «Формування системного мислення в навчанні» 

(співавт. доц. О. М. Логінова) та ін. Електронні варіанти 

виданих в останні роки методичних посібників виставлені 

на сайті в Інтернеті.

Кафедра щорічно проводить Дні науки й студентські 

олімпіади з фізики. Їх призери потім захищають честь 

ДонНТУ на всеукраїнських олімпіадах з фізики.

У цей час кафедра фізики й ПЛВМВТ — це єдиний на-

уковий колектив, добре відомий в Україні, Росії, країнах 

СНД і у світовому «водневому співтоваристві». Наукові до-

сягнення школи проф. В. О. Гольцова за три десятиліття 

характеризуються масштабністю охвату водневої енергети-

ки — світової екологічної, технічної й наукової проблеми.

Співробітниками кафедри в рамках договірних про-

ектів виконано комплекс наукометричних і аналітичних 

досліджень світового розвитку водневої енергетики, роз-

роблено нову концепцію про майбутній перехід людства 

в еру водневої цивілізації. Концепція прийнята Радою 

директорів Міжнародної асоціації водневої енергетики 

(МАВЕ) як Концепція про рух людства по екологічно чи-

стому вектору «Воднева енергетика — Воднева економіка  

Воднева цивілізація».

Відповідно до Договорів з МАВЕ й Міжнародним цен-

тром водневих енергетичних технологій при Організації 

індустріального розвитку ООН (UNIDO-ICHET) ДонНТУ 

й кафедра видають журнал «Вісник водневої економі-

ки й екології», покликаний систематично інформувати 

промислово-фінансову, управлінську, науково-технічну 

еліту й широку громадськість Донбасу й 

інших промислових мегаполісів країн СНД 

про рух людства до водневої економіки й 

потім до водневої цивілізації.

У процесі досліджень, проведених на 

кафедрі, виявлені й експериментально ви-

вчені нові явища в системах метал-водень: 

дифузійно-кооперативні перетворення й 

водневофазовий наклеп, що ведуть до зміц-

нення металів, їх пластифікування, рекрис-

талізації; індуковані воднем високотемпе-

ратурні дифузійні фазові перетворення в 

сплавах, що ведуть до поліпшення їх маг-

В. О. Гольцов
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нітних властивостей; явище 

водневої пружності, що обу-

мовлює зворотна й незворот-

на формозміна металів. Роз-

роблено наукові основи нової 

галузі фізичного матеріало-

знавства, що одержало назву 

«воднева обробка матеріа-

лів», мета якої — поліпшен-

ня структури й властивостей 

матеріалів шляхом впливу на 

них розчиненим воднем.

Проф. В. О. Гольцов роз-

робив наукові основи вод-

невої мембранної техноло-

гії й спеціальні паладійові 

сплави для водневих філь-

трів і накопичувачів ізото-

пів водню в термоядерних 

реакторах, лазерах й іншій електрофізичній апаратурі. 

Наукова розробка «Воднева мембранна технологія» була 

визнана гідною Золотої медалі на Міжнародному Лейп-

цизькому ярмарку у 1988 р. За видатний внесок у розвиток 

водневої енергетики й водневої обробки матеріалів проф. 

В. О. Гольцов відзначено багатьма міжнародними нагоро-

дами.

Колективом кафедри опубліковано більше 400 науко-

вих праць у вітчизняних й міжнародних наукових жур-

налах. Основні досягнення узагальнені в колективній 

монографії англійською мовою, написаній за редакцією 

проф. В. О. Гольцова вченими з 10 країн світу: «Progress 

in Hydrogen Treatment of Materials». Лекції з водневої об-

робки матеріалів були прочитані проф. В. О. Гольцовим у 

Росії, США, Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії, 

Швейцарії, Японії, Китаї, Чехії, Польщі та інших країнах.

Кафедра фізики веде велику науково-організаційну 

роботу, систематично проводить міжнародні конференції 

«Благородні й рідкісні метали» і міжнародні конференції 

«Воднева обробка матеріалів». В останній із цієї серії кон-

ференцій ВОМ-2007 взяли участь більше 130 учених, інже-

нерів, експертів, виробничників з 28 країн. Під час роботи 

конференції був обговорений і прийнятий Меморандум 

«Нова концепція МАВЕ про водневу цивілізацію майбут-

нього: історичні аспекти й нові завдання сучасності», що 

був опублікований у ряді наукових журналів.

У 1997 р. під егідою Міжнародної асоціації водневої 

енергетики був створений Постійно діючий міжнародний 

науковий комітет з водневої обробки матеріалів (ПДМНК 

ВОМ). Штаб-квартира ПДМНК ВОМ базується на кафе-

дрі фізики. ПДМНК ВОМ відкритий для всіх фахівців, хто 

активно працює у водневому співтоваристві й світовому 

водневому русі. Комітет проводить міжнародні конфе-

ренції в цій галузі науки один раз у 3 роки на базі кафедри 

фізики й ПЛВМВТ ДонНТУ. Одне із завдань Комітету, 

розв’язуваних разом з кафедрою фізики, — сприяти про-

гнозуванню й проведенню конкретної роботи в Донбасі в 

напрямку використання екологічно чистих енергоносіїв і 

матеріалів.

У НДР, проведеній на кафедрі, завжди брали активну 

участь студенти. Починаючи з 2002 р., щорічно кафедра 

проводить міжвузівську студентську наукову конферен-

цію «Фізика й науково-технічний прогрес». У конферен-

ціях традиційно беруть участь не тільки студенти ДонНТУ, 

але також ДНУ, ДонНАБА, донецьких ліцеїв «Інтелект» і 

«Ерудит» і Краснолиманського ліцею. З листопада 2008 р. 

почала свою роботу ще одна міжвузівська студентська кон-

ференція «Історія й сучасність фізики», на якій розгляда-

ється історія фізичних відкриттів, сучасні досягнення на-

уки, боротьба наукових ідей, наукові біографії знаменитих 

учених. Ця конференція також планується як щорічна.

Урочисте відкриття 
Міжнародної конференції ВОМ-2007

Підписання Договору про міжнародне 
співробітництво МАВЕ

Виступ 
проф. В. О. Гольцова 

на Міжнародному 
конгресі з водневої 

енергетики (Туреччина)
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льєв, В. І. Коробчанський, 

В. С. Масляєв, В. Г. Пугач, 

О. С. Парфенюк. З 2010 р. 

деканом факультету є зав. 

кафедри природоохоронної 

діяльності, проф., д-р техн. 

наук В. К. Костенко.

Факультет співпрацює з 

низ кою закордонних під-

приємств і організацій: Маг-

дебурзьким університетом, 

Гамбурзьким технічним 

уні верситетом і Боннським 

уні верситетом (Німеччина), 

Ост равським технічним університетом (Чехія), Силезь-

ким технологічним університетом та Інститутом вуглехі-

мії (Польща), Інститутом органічної хімії (Болгарія) та 

ін. Давні творчі наукові зв’язки факультет підтримує з 

Московським державним університетом інженерної еко-

логії, що закріплено відповідним договором про співро-

бітництво. Разом з російським ВНЗ Росії і Авдіївським 

КХЗ ДонНТУ щорічно проводять міжнародні науково-

практичні конференції «Екологічні проблеми індустрі-

альних мегаполісів».

На протязі трьох останніх десятиріч факультет займає 

провідні позиції не лише в ДонНТУ, а й серед аналогіч-

них факультетів технічних ВНЗ України в галузі науково-

технічної творчості молоді, про що свідчать численні на-

городи і загальні результати на олімпіадах, конкурсах, 

конференціях, виставках, а також отримані гранти та 

премії. Лише за 2008–2009 навчальний рік було визнано 

переможцями всеукраїнських і міжнародних олімпіад і 

конкурсів з хімії, екології, хімічної технології та інженерії 

більше 20 студентів і молодих вчених факультету.

акультет екології і хімічної технології 

(ФЕХТ), який раніше мав назву хіміко-

технологічного (ХТФ), був створений у 

1928 р. і є одним з найстаріших факуль-

тетів ДонНТУ. ФЕХТ має багаті традиції 

та широко відомий не тільки в Донбасі 

та Україні, а й у ближньому та дальньо-

му зарубіжжі. Він є провідним центром 

підготовки висококваліфікованих ін-

женерних кадрів для хімічної та інших 

базових галузей промисловості країни.

Кафедри факультету мають філії на 

Авдіївському КХЗ, ДНТЦ «Реактив-

електрон», у Державному управлінні 

охорони навколишнього природно-

го середовища в Донецькій області, а 

також навчально-науково-виробничі 

комплекси: «Технологія переробки ву-

гілля» (з Донецьким КХЗ та Інститу-

том фізико-органічної хімії та вуг-

лехімії НАН України)) та «Енергія» з 

Донецьким казенним заводом хімічних 

виробів, «Силікатник» з Артемівським, 

Костянтинівським і Амвросіївським ін-

дустріальними технікумами та підпри-

ємствами вогнетривкої і скляної про-

мисловості.

Факультет сьогодні нараховує по-

над 100 викладачів і співробітників, які 

працюють на п’яти кафедрах. За роки 

його існування було підготовлено по-

над 10 тис. фахівців-хіміків. Деканами 

факультету у різні роки були А. А. Аг-

роскін, А. С. Носков, Д. І. Ожере-

ФФ

В. К. Костенко

9.
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Випускники ФЕХТ завжди затребувані і працюють на 

керівних інженерних посадах промислових підприємств, 

в проектних, конструкторських, науково-дослідних, мон-

тажних і ремонтних організаціях, в екологічних службах, 

санітарно-епідеміологічних лабораторіях та інспекціях. 

Саме вони найчастіше впроваджують у виробництво без-

відходні технології, установки для очищення газових ви-

кидів і стічних вод, вирішують питання утилізації промис-

лових і побутових відходів.

Серед випускників факультету — видатні вчені і ке-

рівники високих рангів: д-р техн. наук В. Е. Привалов — 

директор УХІНа; Г. К. Талалаєв — начальник Главкок-

са СРСР; А. І. Коломійченко — директор Макіївського 

КХЗ; О. Н. Літвінов — директор Маріупольського КХЗ; 

Д. Д. Воробйов — директор Авдіївського КХЗ, Герой Со-

ціалістичної Праці; Г. А. Власов — д-р техн. наук, дирек-

тор Авдіївського КХЗ; І. І. Збиковський — директор До-

нецького КХЗ; В. І. Пшеничний — директор Горлівського 

хім. заводу; В. І. Чаленко — директор Ясинівського КХЗ; 

Б. О. Сумський — директор «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»; Ю. Я. Фі-

лоненко — ректор Липецького еколого-гуманітарного 

університету (Росія); А. Е. Мадар — директор Єнакіїв-

ського КХЗ; П. В. Бондарен-

ко — директор «МАРКОХІМа»; 

О. А. Чернишев — директор «Під-

земгаз» (м. Ангрен, Узбекистан); 

В. В. Орлов — директор Харків-

ського КХЗ; О. Ю. Лисенко — ген. 

директор казенного підприємства 

«Кіровгеологія», радник міністра 

екології та охорони навколиш-

нього природного середовища; 

В. В. Афанасьєв — директор НПЦ 

«Ферит»; П. В. Рядченко — гол. ін-

женер ВАТ «Кераміка»; В. Н. Дер-

лименко та В. В. Махоткін — заст. 

директора Красноармійського 

динасового заводу; Д. В. Мархай-

чук — гол. технолог ВАТ «Фагот»; 

С. В. Поль та О. О. Суворова — 

начальники відділів Державного 

управління охорони навколиш-

нього середовища у Донецький 

області та багато ін.

За останні 20 років факульте-

том випущено понад 150 ма гістрів, 

аспірантами захищено більше 

20 кандидатських дисертацій під 

керівництвом Л. Ф. Бутузової, 

В. І. Коробчанського, П. Л. Но-

вицького, О. С. Парфенюка, 

В. В. Приседського, В. І. Саран-

чука, В. В. Шаповалова, Д. М. Па-

ладе, В. К. Костенка.

Факультет пройшов довгий творчий шлях понад 

восьми десятиріч. На всіх етапах співробітники факуль-

тету вважали своїми основними завданнями забезпечен-

ня висококваліфікованими кадрами найважливіших га-

лузей промисловості, прискорення науково-технічного 

прогресу в хімічному і коксохімічному виробництві, 

Магістри з екології та охорони навколишнього 
середовища 2010 р. з викладачами: заст. декана 

С. О. Сьомченко, доценти О. А. Трошина,
І. В. Бєляєва, В. В. Мнускіна

Колектив викладачів та співробітників ФЕХТ. 2008 р.

Керівники підрозділів ФЕХТ з ректором О. А. Мінаєвим 
у дні святкування 80-річчя факультету
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вирішення проблем екологічної безпеки Донбасу і всієї 

України.

Кафедра хімічної технології палива
Заснована кафедра в 1930 р. У її витоків стояли ви-

датні вчені: проф. В. С. Крим і А. І. Тулпаров, член-кор. 

АН СРСР, проф. А. А. Агроскін, член-кор. УРСР, проф. 

І. Є. Коробчанський. Пізніше кафедру очолювали проф. 

М. Д. Кузнєцов, доц. О. Ф. Гребенюк, П. Л. Новицький, 

Є. І. Збиковський. Сьогодні кафедрою керує проф., д-р 

хім. наук Л. Ф. Бутузова.

величезним попитом серед студентів, аспірантів, 

наукових працівників, співробітників проектних 

організацій та інженерно-технічних працівників за-

водів. У 2002 р. доц. А. Ф. Гребенюк і проф. В. І. Ко-

робчанський. спільно з Г. А. Власовим і С. І. Ка-

уфманом видали 2-томний навчальний посібник 

«Уловлювання хімічних продуктів коксування», 

який отримав миттєве визнання у студентів і фахів-

ців коксохімічного виробництва не тільки України, 

а й країн СНД. За численними заявками готується 

нове видання посібника «Основи переробки горю-

чих копалин» (В. І. Саранчук, Є. І. Збиковський, 

Г. А. Власов), а також підручник «Фізика і хімія го-

рючих копалин» (В. І. Саранчук, В. В. Ошовський, 

Г. А. Власов).

Під керівництвом Є. І. Коробчанського була розро-

блена технологія підземної газифікації вугілля безшах-

тним способом, яка стала основою для створення доку-

ментації у 1982 р., та була продана за ліцензійною угодою 

фірмі «Техас Ютілітіс» (США). Дослідження в галузі під-

готовки вугілля до коксування шляхом виборчого та ди-

ференційованого дроблення вели доц. О. Ф. Гребенюк, 

П. Л. Новицький, Є. І. Збиковський, в галузі збагачення 

вугілля у важких органічних середовищах, використання 

твердого теплоносія для сушіння та напівкоксування ву-

гілля, газифікації вугілля — проф. В. І. Коробчанський. 

Вивчення динаміки процесів низькотемпературного 

окиснення вугілля вели П. Л. Новицький, Б. Я. Чехов-

ськой, В. Ф. Горюшкін, Є. І. Збиковський і продовжу-

ють А. І. Збиковський, В. В. Ошовський. У вивчення 

теоретичних основ і методів розрахунку процесів улов-

лювання та переробки хімічних продуктів коксування 

зробили свій вклад О. Ф. Гребенюк, С. С. Гребеннікова, 

В. Г. Пугач, Л. М. Акімова, Б. Я. Чеховськой. Розроблені 

апарати зі спрямованим переміщенням киплячого шару 

для термічної обробки зернистих матеріалів й апарати 

для гідравлічної класифікації вугілля, які впроваджені 

на КХЗ України.

Лабораторні роботи з загальної хімічної технології

І. Є. КоробчанськийВ. С. Крим

Свій внесок у розвиток кафедри зробили проф. 

Н. А. Нікольський, Г. І. Дешаліт, Я. М. Обухівський, 

доц. М. І. Кочергін, Є. Я. Ейдельман, М. Г. Рєзнік, 

І. Л. Непомнящий, В. М. Леонєнко, О. Є. Сагаловській, 

З. Г. Лянная, В. Г. Пугач, Б. Я. Чеховськой, С. С. Гребєн-

нікова, Л. М. Акімова, Н. М. Кочергіна, проф. В. І. Са-

ранчук, Т. М. Празднікова.

Багатьом поколінням хіміків-технологів відомі на-

вчальні посібники проф. І. Є. Коробчанського і М. Д. Куз-

нєцова «Розрахунки апаратури для уловлювання хіміч-

них продуктів коксування», проф. В. І. Коробчанського 

«Технологічні схеми уловлювання та переробки хімічних 

продуктів коксування», доц. Є. Я. Ейдельмана «Основи 

технології коксування вугілля». Особливо плідно пра-

цюють викладачі кафедри над виданням навчаль-

ної та наукової літератури. Проф. В. І. Саранчук 

спільно з проф. Л. Ф. Бутузовою та болгарською 

вченою В. Н. Мінковою у 1993 р. опублікували ві-

дому у світі монографію «Термохімічна деструкція 

бурого вугілля». В останні роки проф. В. І. Саран-

чук разом з вченими Болгарії та Росії опублікував 

монографії «Системи боротьби з пилом на про-

мислових підприємствах», «Окислення і самозай-

мання твердого палива».

У 2001 р. проф. В. І. Саранчук і доц. В. В. Ошов-

ський спільно з В. Г. Власовим видали фундамен-

тальну монографію «Фізико-механічні основи 

переробки горючих копалин», яка користується 
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На кафедрі під керівництвом доцента кафедри, канд. 

техн. наук, ст. наук. співроб. І. Г. Крутько  було створе-

но проблемну науково-дослідну лабораторію ресурсо- та 

енергозаощаджувальних екологічно безпечних технологій 

переробки горючих копалин. Результатом теоретичних та 

експериментальних досліджень І. Г. Крутько стали захи-

щені патентами та впроваджені у виробництво нові тех-

нології: спосіб очищення вод від домішок смол та масел 

з використанням коалесцуючих матеріалів; технологія 

виробництва концентрату германію зі стічних аміачних 

вод; способи утилізації вмістких накопичувачів рідких від-

ходів коксохімічного виробництва; технологія отримання 

газодефіцитного пігменту-біоциду — роданіду міді — для 

протиобростаючих емалей шляхом переробки стічних вод 

сіркоочищення коксового газу.

Наукову школу кафедри ХТП сьогодні очолює проф., 

д-р хім. наук Л. Ф. Бутузова — фахівець в галузі структури та 

реакційної здатності вугілля. 

В її дослідженнях розвинені 

уявлення щодо хімії процесів 

окісної, термічної та термо-

хімічної деструкції вугілля, 

що лежать в основі практично 

всіх процесів його переробки. 

Запропонована нова концеп-

ція про провідну роль ефірних 

груп у структурно-хімічних 

перетвореннях, що відбува-

ються при термодеструкції 

молодого вугілля. Розробле-

но наукові основи керування 

процесами термічної пере-

робки вугілля шляхом спрямованого впливу на кисеньвмісні 

групи і парамагнітні центри органічної маси вугілля.

Запропоновані практичні рекомендації і методи, що 

дозволяють змінювати якісний і кількісний склад про-

дуктів: збільшувати вихід рідких продуктів гідрогенізації 

і піролізу; одержувати біологічно активні гумати і дешеві 

адсорбенти з напівкоксу окисного піролізу; згрудковане 

бездимне тверде паливо з буровугільного пилу, якісний 

кокс із шихт з добавками компонентів, що не спікаються, 

та ін. Вирішена фундаментальна проблема вуглехімії — 

вперше у світі виявлено ряд показників, що характеризу-

ють генетичний тип за підновленістю (один з найважли-

віших показників якості) вугілля. Запропоновано методи 

термохімічної активації процесів знесірчування вугілля, 

які дозволяють перевести до 70 % сірки в газ напівкоксу-

вання і використовувати довгополум’яне вугілля віднов-

леного типу як добавку до коксової шихти. Результати цих 

досліджень опубліковано у провідних світових виданнях: 

«Fuel», «Fuel Processing Technology», «Acta Universitatis 

Carolinae-Geological», «Acta Montana IRSM AS CR», 

«Oxidation Communication», «Věstnik Českého geologického 

ústavu», «Bulletin of geosciences», «Geolines» та ін.

Кафедра має значні досягнення у проведен-

ні НДРС. Неодноразово наукові роботи студентів 

хіміків-технологів нагороджувалися золотими меда-

лями АН УРСР, дипломами переможців Всеукраїн-

ського конкурсу науково-дослідних робіт студентів 

та ін. На Авдіївському КХЗ відкрито філію кафе-

дри, а на базі Донецького КХЗ, ІНФОВ НАН Укра-

їни і ПКБ Укркоксу створено навчально-науково-

виробничий комплекс (ННВК). У 1999 р. на базі 

кафедри та Донецького казенного заводу хімічних 

виробів створено ННВК «Енергія». Відомі фахівці 

підприємства та ІНФОВ НАН України проводять 

Комп’ютерні класи кафедри ХТП

Л. Ф. Бутузова

Колектив кафедри ХТП

навчальні заняття зі студента-

ми, починаючи з другого курсу, 

допомагають у підготовці аспі-

рантів і підвищенні кваліфіка-

ції викладачів кафедри.

Робота кафедри спрямована на 

підвищення якості коксу та хіміч-

них продуктів коксування, вдо-

сконалення технології переробки 

палива, напівкоксування і газифі-

кації палива та дослідження струк-

тури і процесів термічної деструк-

ції вугілля.
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Кафедра загальної хімії
Це одна з найстаріших кафедр в університеті, вона 

була створена в 1924 р. на базі хімічної лабораторії проф. 

А. І. Тулпарова, роботи якого мали велике значення для 

відновлення промисловості Донбасу після громадянської 

війни. Ним були досліджені ґрунтові води Донбасу, що до-

зволило спроектувати і побудувати перший в м. Сталіно 

водопровід. Він автор відомих книг «Технологія води та 

палива», «Хімія циклічних компонентів кам’яновугільної 

смоли».

У довоєнні роки і відразу після війни кафедру очолювали 

відомі вчені і педагоги: проф. М. М. Платонов і І. А. Пьян-

ков, доц. Д. С. Дорофєєв. У 1954–1973 рр. кафедрою керу-

вав доц. Д. І. Ожерельєв. Закладені ним традиції сумлінного 

підходу до методики викладання, що традиційно станов-

лять одну із найсильніших сторін діяльності кафедри.

У 1973 р. кафедру очолила проф., д-р хім. наук Р. В. Ві-

згерт. Під її керівництвом були розпочаті роботи з хімії 

сіркоорганічних сполук, синтезу і реакційної здатності 

похідних сульфокислот. За наукові заслуги проф. Р. В. Ві-

згерт була удостоєна звання лауреата премії АН України 

ім. А. Писаржевського, а з 1995 р. — професора фонду Со-

роса. Сьогодні на кафедрі продовжують активну роботу її 

учні  — доц. М. М. Максименко, М. П. Міхєєва, Л. І. Руб-

льова, С. Г. Шейко.

Одним із напрямів наукового дослідження кафедри 

були роботи з хімії неводних розчинів, які очолював д-р 

хім. наук Ю. О. Лисенко. Під його керівництвом було під-

готовлено 11 канд. наук, за наукові дослідження Ю. О. Ли-

сенко нагороджено грамотами Всесоюзного хімічного то-

вариства та медаллю ВДНГ СРСР.

З 1989 р. кафедру загальної хімії очолює проф., д-р хім. 

наук В. В. Приседський — член-кор. Петровської акаде-

мії наук і мистецтв у Санкт-

Петербурзі, член Американ-

ського хімічного товариства. 

Створена ним наукова шко-

ла підготувала 14 канд. наук. 

Під його керівництвом про-

водяться дослідження в галу-

зі хімії твердого тіла і нових 

оксидних неорганічних ма-

теріалів.

На кафедрі сформульо-

вана загальна концепція 

викладання хімії в інженер-

ному ВНЗ не тільки як фун-

даментальної наукової дисципліни, але і як наукової осно-

ви інженерного матеріалознавства, теорії технологічних 

процесів, природоохоронної науки і діяльності. Першою 

в університеті кафедра почала розробку навчального паке-

ту для самостійної підготовки студентів з хімічних дисци-

плін, а з 1993 р. за бажанням студентів ведеться викладан-

ня англійською мовою.

На базі кафедри організована Школа юного хіміка, яка 

відіграє важливу роль у залученні та підготовці майбутніх 

абітурієнтів факультету.

Кафедра фізичної і органічної хімії
ЇЇ було засновано у 1980 р. на базі двох кафедр — кафе-

дри фізичної і колоїдної хімії (ФКХ) і кафедри аналітичної 

і органічної хімії (АОХ).

В. В. Приседський

Лабораторія кафедри ФОХ

Кафедру ФКХ було організовано в ДВХІ в 1930 р., пер-

шим її завідувачем до 1939 р. був проф. В. С. Крим. У перед-

воєнні і воєнні роки кафе-

дрою завідували В. Я. Вовків 

(1939–1941) і М. Д. Кузнє-

цов (1942–1944). З 1945 по 

1968 рр. зав. кафедри був 

доц. Ф. А. Санталов, на про-

тязі 1968–1980 рр. — видат-

ний учений у галузі хімічної 

термодинаміки, проф., д-р 

хім. наук М. Л. Ярим-Агаєв. 

Заснована ним фізико-

хімічна школа з науковим 

напрямом «Термодинаміка 

фазових рівноваг» існує вже 

понад 50 років. За ці роки 

М. Л. Ярим-Агаєвим і його учнями розроблений опис фазо-

вої рівноваги рідини-пару у дво- і багатокомпонентних сис-

темах для широкого класу таких систем (з хімічною взаємо-

дією, асоціацією компонентів в газовій фазі, з ідеальною і 

неідеальною паровою фазою, системах домішкового типу 

та ін.). Піонерськими були роботи у галузі вивчення елек-

тропровідності насиченої пари галогенідів лужних металів. 

Результати цих робіт відображені публікаціями в провідних 

періодичних виданнях АН СРСР.

Кафедру аналітичної хімії було засновано в 1932 р., а 

в 1964 р. вона увійшла до складу кафедри АОХ. Перши-

ми зав. кафедри були доц. Р. Н. Головатий (1932–1944) та 

М. І. Бабкин (1944–1964). Кафедра проводила комплексне 

М. Л. Ярим-Агаєв
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наукове дослідження розчинності оксалатів, дослідження 

і розробку методів визначення фенолів, виконувала держ-

договірну роботу з аналізу шахтних вод. За цей період було 

захищено 2 кандидатські дисертації.

З 1968 р. під керівництвом доц. К. А. Уварової почалися 

роботи з дослідження комплексоутворення катіонів мета-

лів з органічними лігандами, що поклали початок новому 

науковому напряму, пов’язаному з аналізом сплавів кольо-

рових і чорних металів. За цей період у галузі аналітичної 

хімії опубліковано більше 100 наукових робіт, захищено 

4 кандидатські дисертації.

Після виокремлення з ДГІ самостійного ДВХІ у 1930 р. 

кафедрою органічної хімії завідував проф. А. І. Тулпаров, а з 

1935 р. — проф. Н. Н. Різдвяний. На протязі 1950–1961 рр. 

зав. кафедри був проф. В. М. Кравченко, до сфери наукових 

інтересів якого входили питання фазових рівноваг систем, 

що містять компоненти кам’яновугільної смоли.

У 1964 р. було засновано кафедру АОХ. Завідували нею 

доценти А. К. Спіцин (1964–1968), К. А. Уварова (1968–

1977), Д. Д. Мисик (1978–1980). На протязі 1980–2006 рр. 

кафедрою ФОХ завідував проф. В. Г. Матвієнко. Нині ка-

федру очолює Ю. Б. Висоцький.

соцький є одним з керівників спільного проекту «Квантово-

хімічний опис процесів кластеризації і рекластеризації 

органічних молекул на поверхні розділу фаз рідина-пара». За 

результатами проведених досліджень опубліковано близько 

50 робіт, в тому числі в міжнародних журналах.

Другим напрямом, сформованим проф. М. Л. Ярим-

Агаєвим — хімічна термодинаміка фазових рівноваг, керує 

В. Г. Матвієнко. За час існування цієї наукової школи опублі-

ковано близько 300 наукових робіт. Розроблений теоретично 

і експериментально обґрунтований опис рівноваги рідини-

пару в дво- і багатокомпонентних системах з ідеальною газо-

вою фазою з хімічною взаємодією і асоціацією компонентів 

в паровій фазі, з неідеальною газовою фазою, в системах до-

мішкового типу. Досліджені (теоретично і експерименталь-

но) іонні рівноваги в парах галогенідів лужних і лужнозе-

мельних металів і подвійних системах на їх основі. Вивчено 

рівновагу рідини-пару в ряді подвійних сольових систем на 

основі галогенідів лужних металів при високих температурах.

Накопичено значний експериментальний матері-

ал із розчинності компонентів природного газу (вугле-

воднів, H2S, CO2, COS, N2 та ін.) у різних розчинниках 

(N-метилпіролідоні, γ-бутиролактоні, метанолі, ацетоні, 

дієтіленгліколі та ін.), видані рекомендації з використання 

цих адсорбентів для очищення газу. Проведений ряд дослі-

джень фазових рівноваг рідина-рідина, рідина-кристали, 

рідина-кристали-пара в системах, що містять промислово 

важливі компоненти. Висунуто і теоретично обґрунтовано 

концепцію «аномального» характеру процесу встановлен-

ня рівноваги рідини-пару.

З 1965 р. засновано науковий напрям робіт з аналітичної 

хімії, пов’язаний з розділенням екстракції і концентрацією 

в аналізі, розробкою методик визначення кольорових і рід-

кісних металів. Ці дослідження ведуться під керівництвом 

доц. К. А. Уварової. З цієї тематики опубліковано 89 науко-

вих робіт, виконувалися держдоговірні роботи з атестацій-

ного аналізу сплавів чорних металів. З 1979 р. по теперішній 

час виконується робота з атестаційного аналізу сплавів ко-

льорових металів. Одержані результати увійшли до свідоцтв 

на стандартні зразки сплавів. За програмою підготовки фа-

хівців вищої кваліфікації за фахом «Аналітична хімія» у ми-

нулий період захищені 4 кандидатські дисертації.

Напрям НДР з органічної хімії формує доцент 

Д. Д. Мисик. Починаючи з середини 60-х років, науковці 

зосередили увагу на розробці синтезу електроноакцепто-

рів і дослідженню їх комплексів з перенесенням заряду і 

сполук, з внутрішньомолекулярним перенесенням заряду 

вивчається активація цими сполуками фотопровідності 

органічних напівпровідникових матеріалів, використову-

ваних як засоби реєстрації оптичної інформації.

Кафедра «Прикладна екологія та охорона 
навколишнього середовища»

Історія кафедри налічує більше 40 років. 20 травня 

1966 р. була заснована кафедра «Технологія неорганічних 

Ю. Б. ВисоцькийВ. Г. Матвієнко

Одним з напрямів НДР кафедри є дослідження термо-

динамічних рівноваг систем вода-пара, що містять похідні 

вуглеводнів, і поведінки останніх на поверхні розділу фаз. 

У межах даної тематики також виділяються два напрями. 

Один з них, очолюваний Ю. Б. Висоцьким, пов’язаний з 

квантово-хімічним моделюванням утворення плівок ПАР 

на поверхні розділу фаз вода-пара. Розрахунки проводять-

ся в межах напівемпіричних методів, в основному в межах 

РМ3 методу. Вже розраховані термодинамічні параметри 

кластеризації спиртів, насичених і цис-моноєнових карбо-

нових кислот, амінокислот, заміщених меламінів, тіоспіртів, 

амінів, фторспіртів на міжфазній поверхні. Нині вивчається 

вплив зовнішніх чинників на термодинамічні закономірнос-

ті перебігу процесу кластеризації. Надалі планується перехід 

до вивчення біологічних систем, наприклад білків. У межах 

довгострокового договору про співпрацю з інститутом Мак-

са Планка колоїдів і поверхні (Гольм, Німеччина) Ю. Б. Ви-
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речовин і неорганічна хімія» 

у складі ДПІ, яку очолив 

лауреат Державної премії 

СРСР, проф., д-р техн. наук 

М. І. Кляшторний. З 1996 р. 

кафедра має назву «При-

кладна екологія та охорона 

навколишнього середовища» 

і входить до складу факуль-

тету екології та хімічної тех-

нології.

У різні часи зав. кафедри 

були: проф., канд. техн. наук 

В. С. Масляєв (1967–1979, 

1990–1996); доц., канд. хім. наук Ю. Л. Попов (1979–1990); 

проф., канд. техн. наук А. І. Панасенко (1996–2004). З 2004 р. 

кафедру очолює проф., д-р хім. наук В. В. Шаповалов.

М. Й. Беломеря та Ю. С. Прилипко, доц. І. В. Бєляєва, 

О. В. Булавін, О. А. Трошина, А. Ю. Шевченко, Г. В. Чуда-

єва і Л. В. Чайка, ст. викл. В. І. Ванін. Також беруть участь 

у навчально-виховному процесі та підготовці спеціалістів 

працівники Державного управління охорони навколиш-

нього природного середовища і Державної екологічної ін-

спекції у Донецькій області. На кафедрі працюють 4 викла-

дачі, які нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

Обслуговують навчально-виховний процес 7 спів-

робітників навчально-допоміжного персоналу. Майже 

незмінною зав. лабораторії протягом 50 років залиша-

ється Р. М. Ларіонова, більше 40 років на кафедрі пра-

цює Т. В. Колесник. Піс-

ля закінчення ДПІ більше 

35 років на кафедрі пра-

цюють Л. М. Доброгорська 

та Н. К. Пушина, у цей час 

на посаді ст. лаборанта і за 

сумісництвом асистентами 

кафедри.

Залежно від замовлень 

і потреб промисловості ка-

федра проводила підготовку 

необхідних фахівців, оскіль-

ки є провідною в Донецькій 

області у галузі екології, охо-

рони навколишнього сере-

довища, кераміки і вогнетривів. У 1966–1973 рр. кафедра 

готувала фахівців за спеціальністю «Технологія неорганіч-

них речовин і хімічних добрив». У 1973 р. відбувся перший 

набір на спеціальність «Технологія рекуперації вторинних 

матеріалів промисловості», яка потім трансформувалася 

у спеціальність «Промислова екологія та охорона навко-

лишнього середовища», а пізніше стала називатися «Еко-

логія та охорона навколишнього середовища». У 1994 р. 

була відкрита нова спеціальність «Хімічна технологія туго-

плавких неметалевих і силікатних матеріалів». ЇЇ відкриття 

пов’язано з приходом М. Й. Біломері, який сьогодні є про-

фесором кафедри.

В. В. ШаповаловА. І. Панасенко

Ю. Л. ПоповВ. С. Масляєв

М. І. Кляшторний

Одними з перших викладачів кафедри були Ю. М. Бі-

логуров, І. Л. Жисліна, багато років на кафедрі працювали 

К. С. Ільїна, І. Й. Новицька, А. Д. Логвінова, М. А. По-

дольський, О. Е. Сагаловський, В. Ф. Волк, М. В. Сорокі-

на, Ф. М. Слонимська, Ю. М. Петренко.

Нині у складі кафедри більше 30 викладачів, серед них 

майже 90 % мають наукові ступені і вчені звання. Про-

відними викладачами кафедри є проф. А. І. Панасенко, 

І. Л. ЖислінаЮ. М. Білогуров

Р. М. Ларіонова
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За роки існування кафедри підготовлено і випущено 

більше 2500 висококваліфікованих фахівців. Серед пер-

ших випускників, що працюють на кафедрі, проф., го-

лова профспілкового комітету співробітників ДонНТУ 

А. І. Панасенко, ст. викл. В. І. Ванін, доц., канд. хім. наук, 

нині заст. зав. кафедри А. Ю. Шевченко.

НДР завжди вважається візитною карткою будь-якої 

кафедри. З 1966 р. почалася розробка твердих поглиначів 

вуглекислого газу, здатних до регенерації, що мали важ-

ливе оборонне і народногосподарське значення. Керів-

ником цього напрямку спочатку був М. І. Кляшторний, 

а з 1968 р. — В. С. Масляєв. Результати роботи відзначені 

близько 70 авторськими свідоцтвами. Наукові розробки 

у 1989 р. відзначені Почесною грамотою ВДНГ УРСР. За 

розробку генератора медичного кисню високого тиску у 

напрямку створення ефективних хімічних джерел кисню 

для забезпечення життєдіяльності людини в різних ситуа-

ціях В. В. Шаповалов і В. І. Ванін були відзначені 

дипломом і золотою медаллю на 49-й Всесвітній 

виставці наукових досліджень і нових технологій 

«Еврика-2000» в Брюсселі.

38 років очолював наукові дослідження в галузі 

хімії координаційних сполук кобальту, хімії синте-

тичних переносників молекулярного оксигену дій-

сний член Нью-Йоркської АН, проф., д-р хім. наук 

Д. М. Паладе. Під його керівництвом були підготов-

лені кандидати і д-ри хім. наук. Він був визнаний 

Міжнародним бібліографічним центром Кембри-

джу (Англія) видатною людиною ХХ століття.

Понад 10 років трудова діяльність акад. 

Української екологічної академії, проф., д-ра 

біол. наук Р. Г. Синельщикова пов’язувалася з 

ДонНТУ, з них 7 років — з кафедрою прикладної 

екології та охорони навколишнього середовища. 

Він був гол. редактором вперше виданого в Дон-

басі науково-інформаційного атласу-довідника «Дон-

бас заповідний». За його участі розроблена і затверджена 

МОН України Національна концепція екологічної освіти.

Велика увага приділяється на кафедрі НДР зі студен-

тами та магістрами. Більше 120 магістрів підготовлено за 

останні 10 років, функціонує аспірантура. У 1998 р. кафе-

дра нагороджена Грамотою МОН України за досягнення у 

проведені всеукраїнських студентських олімпіад. На кон-

курси різних рівнів було направлено більше 100 наукових 

робіт студентів, отримано 28 нагород.

За дорученням МОН України кафедра щорічно орга-

нізовує і проводить Всеукраїнський конкурс наукових ро-

біт студентів за розділом «Охорона природи, раціональне 

використання природних ресурсів» і Всеукраїнську сту-

дентську наукову конференцію «Охорона навколишнього 

середовища, раціональне використання природних ре-

сурсів». До 2006 р. на базі кафедри проводилась Всеукра-

їнська студентська олімпіада з основ екології та охорони 

навколишнього середовища.

Науково-методична робота забезпечує високий рівень 

підготовки майбутніх фахівців. Усі дисципліни кафедри 

мають достатній методичний супровід: методичні вказів-

ки для виконання лабораторних робіт, курсових робіт і 

проектів, рефератів, індивідуальних завдань, дипломних 

бакалаврських, магістерських робіт і проектів, для само-

стійних видів завдань, конспекти лекцій та ін. У 2007 р. 

для наукових робітників, інженерів-технологів, аспіран-

тів і студентів старших курсів, які спеціалізуються в галузі 

матеріалознавства, хімії та фізики твердого тіла, видана 

монографія «Функциональная керамика. Оптимизация 

технологии» (Ю. С. Прилипко). У 2008 р. вийшов з друку 

навчальний посібник «Технология очистки от аэрозолей» 

(А. І. Панасенко), затверджений методичною комісією 

при МОН України для студентів, які навчаються за напря-

мом «Екологія, охорона навколишнього середовища і зба-

лансоване природокористування». На кафедрі також під-

Колектив кафедри прикладної екології та охорони 
навколишнього середовища

готовлені та вийшли з друку 4 підручника з грифом МОН 

України, співавторами яких є А. Ю. Шевченко, Л. В. Чай-

ка, А. А. Блакберн.

Організовано філії кафедри у Державному управлінні 

охорони навколишнього середовища в Донецькій облас-

ті, при НДІ «Реактивелектрон», а також працює ННВК 

«Силікатник», до складу якого ввійшли, крім кафедри, 

Артемівський, Амвросіївський, Костянтинівський інду-

стріальні технікуми та ряд виробництв з випуску в’яжучих, 

кераміки, вогнетривів, скла і скловиробів. При кафедрі діє 

атестована Державним управлінням екобезпеки у Доне-

цькій області лабораторія екологічного контролю за ста-

ном навколишнього середовища.

Міжнародні відносини кафедри базуються на учас-

ті викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів у роботі 

різних семінарів і шкіл, а також на тісному співробітни-

цтві з закордонними ВНЗ і НДІ та підприємствами. Ка-

федра брала участь в україно-британському проекті «Роза 

Вітрів», у програмі «Громадські зв’язки Агенції міжнарод-
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ного розвитку США у м. Пітсбурзі, виконанні гранту дер-

жавного фонду США «Еколінкс» спільно з Бостонською 

фірмою «Іноватек» Всесвітнього екологічного форуму 

«Терратек» (м. Лейпциг, Німеччина), проекті підвищення 

громадського екологічного інформування у м. Донецьку за 

підтримки Міністерства міжнародного розвитку за участі 

Ради з навчання на природі FSC (Великобританія), роботі 

Міжнародної школи з координації хімії, 12-й Міжнародній 

конференції «Енвайро-Експо» у м. Лос-Анджелес (США).

Випускники кафедри за напрямом «Хімічна техно-

логія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» 

працюють на промислових підприємствах з виробництва 

вогнетривких матеріалів, технічної кераміки, фарфоро-

фаянсових виробів, скла, цементу та інших будівельних 

матеріалів. Випускники за напрямом «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природоко-

ристування» працюють екологами на підприємствах, у т. ч. 

харчової промисловості, в НДІ, викладачами в навчальних 

закладах, в державних і приватних фірмах, що розробля-

ють екологічну документацію, Державних органах управ-

ління охорони навколишнього середовища, екологічних 

інспекціях, обласних центрах гідрометеорології. Серед ви-

пускників кафедри — начальники відділів і провідні спеці-

алісти ряду установ і дослідних інститутів, ген. директори 

акціонерних товариств.

Кафедра машин і апаратів хімічних 
виробництв

Була створена в травні 1964 р. і підготувала більше 2000 

інженерів-механіків з експлуатації обладнання хімічних і 

коксохімічних заводів, підприємств будівельних матеріа-

лів та для роботи в проектних і науково-дослідних органі-

заціях відповідного профілю. Засновником і першим зав. 

кафедри був доц. І. Л. Непомнящий, відомий конструктор 

коксохімічного обладнання, автор багатьох монографій у 

цій галузі. Він був серед перших випускників механіків-

коксохіміків ще у 1934 р. Пізніше зав. кафедри були доц. 

А. В. Чамов і Л. Ф. Лук’янченко, С. П. Веретельник. Нині 

кафедру очолює проф., д-р техн. наук О. С. Парфенюк.

Першими викладачами кафедри були Є. Р. Кузнєцов, 

А. В. Чамов, І. П. Слюсар, В. С. Ткачов, М. А. Остапенко, 

Н. Н. Філатов. В основу творчого життя кафедри МАХВ по-

ряд з підготовкою інженерів-механіків були покладені НДР 

та підготовка кандидатів техн. наук. Вже через кілька років 

після заснування кафедри були створені унікальні експери-

ментальні установки для безперервного коксування вугілля 

на Авдіївському КХЗ. Найбільшого розвитку кафедра до-

сягла у 80–90-ті роки. До цього періоду відноситься прихід 

молодого покоління викладачів. Після закінчення інститу-

ту на кафедрі почали працювати В. Н. Мовчанюк, С. П. Ве-

ретельник, О. С. Парфенюк, О. В. Кирічук, О. Д. Костіна, 

І. В. Кутняшенко, А. А. Топоров.

Книга викладачів кафедри В. С. Ткачова і М. А. Оста-

пенко «Обладнання коксохімічних заводів» є навчальним 

посібником не лише для студентів-механіків, але й для 

студентів інших спеціальностей.

Важливим напрямком наукової роботи кафедри мож-

на вважати розробку фізико-технічних основ надійності 

коксохімічного обладнання. За цим напрямком захищено 

більше 10 кандидатських дисертацій, розроблено і впро-

ваджено систему технічного обслуговування і ремонту 

коксових машин на основі показників надійності; захи-

щені багатьма авторськими свідоцтвами і впроваджені зі 

значним економічним ефектом на КХЗ конструкції нових 

агрегатів і машин, розроблено техніку і технологію пере-

робки вуглецевих матеріалів у камерних печах.

Авторським колективом під керівництвом А. І. Сібілє-

ва за участі М. П. Зборщика, О. С. Парфенюка і С. П. Ве-

ретельника вперше у світовій практиці розроблені, спо-

руджені і перевірені багаторічною експлуатацією коксові 

батареї з великогабаритних вогнетривких бетонних бло-

ків. Ця розробка у 1991 р. отримала високу оцінку держави 

і визнана перспективною для подальшого використання у 

коксохімічній та вогнетривкій промисловості. О. С. Пар-

фенюк і С. П. Веретельник стали лауреатами премії Ради 

Міністрів України, О. С. Парфенюку у 1966 р. присвоєно 

почесне звання «Заслужений винахідник України».

За останні роки на основі накопиченого наукового по-

тенціалу на кафедрі розробляються техніка та технологія 

комплексної великомасштабної переробки сумішей твер-

дих вуглецевих промислових і побутових відходів, що до-

зволяє вирішити актуальну не тільки для Донбасу, але й 

для інших промислових регіонів України проблему ефек-

тивного використання твердих промислових і побутових 

відходів як сировини для отримання енергії, хімічних про-

дуктів і будівельних матеріалів.

Основні наукові результати роботи кафедри: дослідно-

промислові установки безперервного коксування; підви-

щення надійності хімічного та коксохімічного обладнання 

шляхом оптимального планування ТОіР, розробка, спо-

руда, пуск і експлуатація коксових батарей з великогаба-

ритних вогнетривких бетонних блоків і нова технологія і 

техніка переробки твердих відходів.

Колектив кафедри МАХВ
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Випускники кафедри успішно працюють у багатьох кра-

їнах світу. Особливо можна відзначити магістра і аспіранта 

кафедри, канд. техн. наук С. І. Антонюка, який успішно за-

хистив докторську дисертацію у Німеччині, працює викла-

дачем у технічному університеті Гамбурга і отримав впер-

ше серед східноєвропейських вчених-дослідників премію 

Моллера за вагомі нові наукові результати у галузі дискрет-

них матеріалів. Зараз магістри кафедри МАХВ проходять 

стажування у цьому технічному університеті.

Кафедра багато років підтримує тісні договірні, творчі 

зв’язки з Московським державним університетом інже-

нерної екології (МДУІЕ), ректора якого, акад. М. Б. Ге-

нералова, було обрано почесним д-ром ДонНТУ у 2002 р. 

Спільно з МДУІЕ і Авдіївським КХЗ за активною участі 

кафедри МАХВ з 2004 р. щорічно проводиться міжнарод-

на науково-практична конференція «Екологічні проблеми 

індустріальних мегаполісів», що сприяє вирішенню еко-

логічних проблем насамперед у техногенно навантажених 

мегаполісах, якими є Москва і Донецьк.

З вересня 2009 р. кафедра МАХВ згідно з реорганізаці-

єю ДонНТУ переведена до складу створеного факультету 

інженерної механіки і машинобудування, де продовжує 

свою плідну роботу.

Кафедра «Природоохоронна діяльність»
Це одна з наймолодших кафедр у ДонНТУ. Вона була 

організована у 1994 р. на гірничому факультеті як загаль-

ноосвітня. Основною метою створення кафедри було 

забезпечення високого рівня викладання екологічних 

дисциплін студентам всіх спеціальностей ДонНТУ (за ви-

нятком хімічних і металургійних, де на факультетах вже 

були створені кафедри такого напрямку).

Величезна увага, що приділяється екології у ДонНТУ, 

зараз виглядає цілком зрозумілою — ця біологічна дисци-

пліна вже органічно вписалася у навчальний та науковий 

процеси. Але у 1994 р. наявність у навчальному розкладі 

таких дисциплін, як «Соціальна екологія» та «Основи еко-

логії» викликали у студентів-«технарів» неабияке здиву-

вання. Цей факт якраз добре ілюструє стан екологічної 

свідомості у державі на той час.

Саме з метою підвищення рівня згаданої свідомос-

ті у 1990 р. МОН України було прийнято постанову «Про 

стан екологічної освіти у вищих навчальних закладах», а у 

1991 р. методична комісія з екологічної освіти МОН Украї-

ни прийняла рішення рекомендувати викладання загально-

екологічних дисциплін у технічних ВНЗ. Цій постанові, 

власне кажучи, кафедра і завдячує своїм створенням.

Колектив новоутвореної кафедри, до якого увійшли 

канд. техн. наук Є. С. Матлак, О. Л. Кокотов і М. К. Бон-

даренко, канд. біол. наук О. А. Мартинова, ас. О. Г. Зе-

ленєва, лаборант А. П. Кузура, очолив проф., канд. техн. 

наук В. Я. Ткач.

Незважаючи на відсутність будь-яких адаптованих до 

технічного ВНЗ підручників з екологічних дисциплін, ка-

федра вже за перший рік роботи накопичила певний досвід 

у викладанні екології. Робочі програми, конспекти лекцій, 

теми практичних занять, індивідуальні завдання — все це 

розроблялося власними силами викладачів кафедри, які 

вели заняття з екології на кількох факультетах.

Рішення про перехід кафедри з категорії загальноосвіт-

ніх до категорії випускових було досить ризикованим, але 

виваженим. Справа у тому, що екологічні проблеми Дон-

басу пов’язані насамперед з вугільною промисловістю. У 

зв’язку з реструктуризацією шахт ці проблеми вкрай заго-

стрилися і потребували негайного вирішення. Отже, під-

готування фахівців із спеціальності «Екологічні технології 

й обладнання у гірничому виробництві» (ЕГС) видавалося 

дуже актуальним. Ця спеціальність була найпершою з лі-

цензованих на кафедрі.

У вересні 1995 р. на підставі ліцензії МОН України був 

проведений перший набір студентів спеціальності ЕГС в 

кількості 25 осіб. З того часу набір здійснюється в такому ж 

обсязі щорічно. Навчання за цією спеціальністю фінансу-

ється бюджетом України, форма навчання — денна.

У становленні кафедри був і такий суто організацій-

ний момент, як злиття з кафедрою «Руднична вентиляція» 

(1997 р.) та зміна назви на «Аерологія та екологія». Завдя-

ки цьому колектив кафедри збільшився до 21 викладача, 

серед яких були не тільки кандидати наук, але й доктори.

Виходячи з необхідності подальшої екологізації ор-

ганізаційних засад виробництва та згідно з основни-

ми положеннями сучасної концепції стійкого еколого-

економічного розвитку суспільства, у 1997 р. на кафедрі 

була ліцензована ще одна спеціальність — «Менеджмент 

природоохоронної діяльності» (МПД). Спеціальність 

МПД покликана готувати менеджерів-екологів широкого 

профілю. В Україні, яка визнана країною зі статусом рин-

кової економіки, така спеціальність є надзвичайно акту-

альною. Набір студентів цієї спеціальності ведеться і досі, 

причому як на денну, так і на заочну форми навчання на 

платній основі.

У 2000 р. кафедра отримала ліцензію на підготов-

ку спеціалістів ще одного напрямку — «Комп’ютерний 

еколого-економічний моніторинг» (КЕМ). У цей час ко-

лектив кафедри поповнився двома д-рами наук (проф. 

Г. В. Аверін і О. І. Сердюк), а також кількома кандида-

тами техн. та екон. наук (О. Л. Бєляєва, М. П. Омель-

ченко, О. О. Степанова, Г. В. Астапова, Л. І. Ковален-

ко, С. Ю. Приходько). Посади ст. викладачів обіймали 

М. М. Шафоростова, В. Ю. Романова, асистентів — 

О. В. Луньова, Д. О. Макєєва, О. С. Хоруженко, Л. Г. Го-

лубєва, А. В. Звягінцева. На посаді зав. лабораторії почав 

працювати Ю. Ф. Кузнєцов, обов’язки операторів вико-

нували Т. М. Шламенок і О. А. Письменна.

У зв’язку з різким збільшенням обсягів навчально-

методичної роботи було утворено 3 навчально-методичних 

комісії за спеціальностями ЕГС, МПД, КЕМ. Їх очоли-

ли й зробили значний внесок у формування навчального 
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процесу проф. В. М. Артамонов (ЕГС), доц. О. Л. Бєляє-

ва (МПД) і проф. Г. В. Аверін (КЕМ). У 1999 р. за спе-

ціальністю ЕГС отримали дипломи перші бакалаври, у 

2000 р. — спеціалісти, у 2001 р. — перші магістри, двоє з 

яких (О. В. Луньова і Д. О. Макєєва) поповнили викла-

дацький склад кафедри, зайнявши посади асистентів із 

наступним вступом в аспірантуру.

У 2001 р. кафедра «Аерологія та екологія» розділилася, 

оскільки весь «аерологічний» блок набув статусу самостій-

ної кафедри. «Екологічний» блок, який у цей час нарахо-

вував близько 20 співробітників, вибрав для кафедри нову 

назву — «Природоохоронна діяльність».

Кафедра виявилася досить плідною: у зв’язку з ви-

рослим обсягом навчального навантаження (на кафедрі 

вчилися вже близько 500 студентів спеціальностей ЕГС, 

МПД і КЕМ) напрямок КЕМ у 2003 р. було відокремле-

но і на його базі у ДонНТУ було створено ще одну нову 

кафедру — «Комп’ютерні системи моніторингу». У квітні 

2001 р. за високі показники, досягнуті в організаційно-

кадровій роботі, кафедра «Природоохоронна діяльність» 

нагороджена Почесною грамотою ректора ДонНТУ. На 

протязі 2000–2004 рр. згідно з Наказом МОН України ка-

федра брала участь у розробці Державного стандарту за на-

прямом 07.08. «Екологія» спеціальності «Екологія й охо-

рона навколишнього середовища».

2001 р. ознаменувався випуском бакалаврів спеціаль-

ності МПД, 2002 — спеціалістів МПД, а 2005 — перших 

магістрів. Становлення навчально-педагогічного процесу 

підготовки фахівців зазначених напрямів супроводжу-

валося постійним розширенням власного аудиторного 

фонду кафедри в 1-му, 3-му й 9-му корпусах університету, 

а також створенням навчальних лабораторій, у чому слід 

підкреслити помітний внесок проф. В. М. Артамонова та 

Г. В. Аверіна, доц. О. Л. Бєляєвої і М. К. Бондаренко. За-

гальна площа приміщень кафедри становить 310 кв. м.

Для підвищення якості навчання, проходження прак-

тики в умовах, наближених до реальних, і ефективного 

виконання наукових досліджень у 2001 р. було відкрито 

філію кафедри в Українському науковому центрі технічної 

екології (УкрНТЕК), оснащеному сучасним устаткуван-

ням і методиками оцінки якості навколишнього природ-

ного середовища.

З 2004 р. кафедру очолює проф., д-р техн. наук 

В. К. Костенко. Під його впливом остаточно сформува-

лися основні наукові напрями кафедри: зниження за-

бруднення шахтних вод та їх використання в господар-

ському водопостачанні Донбасу (проф. Є. С. Матлак, 

доц. О. Л. Бєляєва); знешкодження й утилізація твердих 

промислових і побутових відходів (проф. 

Є. С. Матлак, О. В. Луньова); використання 

нетрадиційних екологічно чистих понов-

люваних джерел енергії (проф. В. К. Кос-

тенко, Д. О. Макєєва); попередження й 

ліквідація техногенних аварій, пов’язаних 

з ендогенним загорянням вугільних шарів 

(проф. В. К. Костенко); зниження запиле-

ності повітря в процесі гірничого виробни-

цтва (проф. В. М. Артамонов); досліджен-

ня впливу геофізичних факторів на зміну 

рівноважного стану гірничого масиву (доц. 

С. Ю. Приходько); еколого-економічні 

аспекти раціонального та комплексного 

природокористування і ресурсозбережен-

ня (доц. М. М. Шафоростова).

На кафедрі почата й триває підготовка 

кадрів вищої кваліфікації шляхом їхнього навчання в ас-

пірантурі за фахом «Екологічна безпека». Першим таким 

фахівцем став у 1998 р. І. Я. Лизан (наук. кер. —проф. 

Е. С. Матлак.). У 2006 р. захистила кандидатську дисерта-

цію ст. викл. М. М. Шафоростова, у 2010 р. — ас. О. В. Лу-

ньова, завершує підготовку роботи ас. Д. О. Макєєва.

За результатами наукових досліджень підготовлені на-

вчальні посібники й монографії. До найбільш значимих 

варто віднести навчальний посібник «Охорона навколиш-

нього середовища у вугільній промисловості» (Є. С. Мат-

лак), монографії «Зниження забруднення шахтних вод у 

підземних умовах» (Є. С. Матлак), «Еколого-технологічні 

проблеми безпечного відпрацювання вугільних шарів» 

(В. К. Костенко), «Ochrona srodowiska w Gornosaskim i 

Donieckim zaglebiu weglowym» (Є. С. Матлак, видана в 

Польщі у 2004 р.), «Системно-економічні аспекти еко-

логізації виробництва та управління підприємством» та 

«Технологічні і організаційні аспекти комплексного вико-

ристання ресурсів вугільних родовищ» (за ред. В. К. Кос-

тенка, 2010 р.). За минулі роки співробітниками кафедри в 

різних виданнях (у тому числі у США, Китаї, Польщі, Че-

хії) опубліковано багато наукових статей, а також зроблені 

доповіді на різних конференціях в Україні, СНД і країнах 

далекого зарубіжжя.

Серйозною складовою роботи кафедри є ліцензування 

у 1999 р. загальнодержавного журналу «Проблеми еколо-

Колектив кафедри природоохоронної діяльності
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гії», ліцензованого Міністерством інформації України. 

Видання журналу здійснюється кафедрою систематично 2 

рази на рік. У ньому представлені публікації авторів різних 

регіонів України.

Кафедра бере активну участь у розвитку міжнарод-

них зв’язків ДонНТУ. Зокрема це: реалізація спільного 

проекту ДонНТУ й Портсмутского університету (Вели-

ка Британія) «Підготовка кадрів й академічні зв’язки» 

(грант Британської промислової ради, 1995–1996); спіль-

на науково-практична робота з Центром сільськогоспо-

дарських досліджень (м. Жамблу, Бельгія) — грант ТАСІС 

(1997–1998) «Розробка заходів щодо боротьби з колорад-

ським жуком у Південно-Східній Україні»; участь у між-

народних екологічних конференціях у Китаї (1996), Чехії 

(1999, 2000), Росії (2000), Німеччині («Всесвітній конгрес 

з охорони водних ресурсів», 2002), Польщі (2005–2006, 

2008); публікації наукових результатів роботи кафедри в 

провідних міжнародних журналах (США, Китай, Польща, 

Росія); участь в міжнародних семінарах «Введення в еко-

логічний аудит», «Управління небезпечними відходами», 

«Екологічний менеджмент», що проведені Міністерством 

охорони навколишнього середовища разом з Агентством 

міжнародного розвитку США (оформлене відповідними 

сертифікатами).

Показником життєздатності кафедри може вважатися 

той факт, що у 2008 р. вона здійснила набір перших сту-

дентів на нову, ліцензовану на кафедрі, спеціальність — 

«Комплексна розробка та раціональне використання 

надр» (КВН). У зв’язку з сучасною тенденцією переходу 

на ресурсозберігаючі технології ця спеціалізація стає все 

більш актуальною на відміну від класичних гірничих спе-

ціальностей. Студенти КВН одержують комплекс знань не 

тільки гірничого, але й екологічного і ресурсозберігаючого 

профілю. Вони проходять практику на провідних підпри-

ємствах регіону (шахті ім. О. Ф. Засядька, МакНДІ та ін.). 

Випуск ники отримають дипломи гірничого інженера із 

широким спектром працевлаштування: гірничодобувні під-

приємства, збагачувальні фабрики, машинобудівні заводи, 

спеціалізовані організації з очищення води, обслуговування 

систем опалення й кондиціонування, проектні й науково-

дослідні інститути та ін. Фахівці цього профілю вже зараз 

затребувані на багатьох підприємствах гірничодобувної 

промисловості, а надалі попит на них буде тільки зростати.

Кафедрою в 2006 р. організовано Центр кар’єри сту-

дентів ДонНТУ, що надає допомогу в працевлаштуванні 

випускників університету. Щорічно проводиться «ярмарок 

вакансій», де відбувається живе спілкування роботодавців 

і студентів, які мають отримати можливість одержати кон-

сультацію з питань працевлаштування, складання резюме, 

побудови кар’єри.

З 2009 р. кафедра «Природоохоронна діяльність» під-

порядкована факультету екології і хімічної технології. Ви-

кладацький склад кафедри представлений 4 професорами 

та 11 доцентами, що мають вчені ступені з технічних, хі-

мічних, економічних та біологічних наук, а також 1 ст. ви-

кладачем та 3 асистентами.
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ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ 
МЕХАНІКИ
ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

спеціальності були об’єднані в одну — гірничий інженер-

електромеханік.

Найстарішою кафедрою факультету є кафедра вищої 

математики, яка з січня 1921 р. працювала як математич-

гідно з приказом ректора ДонНТУ проф. 

О. А. Мінаєва № 2007 від 28.04.2009 р. з 

1 вересня 2009 р. почав роботу новий 

факультет «Інженерна механіка та ма-

шинобудування». Він об’єднує основні 

загальнотехнічні факультети — меха-

нічний, енергомеханіки і автоматизації 

та кафедру «Машини і апарати хімічних 

виробництв» факультету екології та хі-

мічної технології, які ведуть підготовку 

бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 

напрямком «Інженерна механіка». Очо-

лює факультет проф. кафедри «Енерго-

механічні системи» С. О. Селівра.

Факультет енергомеханіки і авто-

матизації (колишня назва «Гірничо-

електромеханічний») — один з найбіль-

ших і найстаріших. Він є ровесником 

навчального закладу і бере свій початок 

з моменту організації ДГТ, який готував 

інженерів двох спеціальностей: гірни-

чого інженера з експлуатації і гірничого 

інженера-механіка. Після перетворення 

технікуму в ДГІ ім. Артема, починаючи з 

1931 р., на гірничо-електромеханічному 

факультеті проводилася підготовка 

гірничих інженерів-електромеханіків 

з механізації гірничих робіт, гірничих 

інженерів стаціонарних установок і 

гірничих інженерів-електромеханіків з 

гірничого машинобудування. У 1932 р. 

відбувся випуск гірничих інженерів-

електромеханіків і гірничих інженерів 

з машинобудування, а з 1933 р. ці дві 

ЗЗ

О. А. Мінаєв доводить до відома Ради механічного 
факультету про організацію нового факультету 

«Інженерна механіка та машинобудування»

Будинок ДГІ, де в 1921 р. був заснований 
гірничо-механічний факультет

10.
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на комісія. Першими її викладачами були Г. С. Абрамов, 

С. С. Герчиков і Л. М. Золотарьова. Роботою комісії керу-

вав проф. А. С. Вайнфельд.

У липні 1921 р. було сформовано робфак, до скла-

ду якого в основному входили робітники шахт і заводів, 

червоноармійці, що повернулися з фронтів громадянської 

війни. Першим деканом факультету став інженер А. А. Ло-

тоцький, а пізніше — проф. О. М. Первушин.

кладної і теоретичної механіки, будівельної механіки, тех-

нології металів і металознавства, деталей машин.

Значну роль у післявоєнному відновленні і розвитку 

гірничо-електромеханічного факультету відіграв М. А. Бо-

гомолов, який працював на 

посаді доцента кафедри 

гірничої механіки і декана 

факультету на протязі 1942–

1952 рр., а пізніше (1952–

1968) — ректором ДПІ.

Широке визнання отри-

мала трудова і громадська ді-

яльність проф. Г. В. Малєєва, 

випускника факультету, дека-

на факультету в 1962–1964 рр., 

ректора ДПІ з 1968 по 1989 рр.

Становлення факультету 

тісно пов’язано з іменем ви-

пускника ДІІ (1952 р.), гір-

ничого інженера-механіка В. М. Маценка, проф. кафедри 

гірничозаводського транспорту, Заслуженого працівника 

вищої школи УРСР, який очолював факультет у 1968–1970 

і 1975–1977 рр., а пізніше був проректором з навчальної 

роботи (1977–1991).

Вагомий внесок у розвиток факультету здійснив 

проф., канд. техн. наук К. І. Чебаненко. Він протя-

гом 14 років (1977–1991) працював деканом гірничо-

електромеханічного факультету, який мав 9 кафедр, 

3 галузеві науково-дослідні 

лабораторії, найбільший у 

ВНЗ обсяг наукових робіт. 

Під його керівництвом на 

факультеті створений зраз-

ковий комп’ютерний клас. 

Він був членом навчально-

методичної комісії Мі-

ністерства освіти СРСР зі 

спеціальності «Гірничі ма-

шини і комплекси». Під 

його керівництвом розро-

блено типовий навчальний 

план підготовки гірничих 

інженерів-електромеханіків, 

затверджений Міністерством освіти СРСР. К. І. Чебанен-

ко був керівником НДДКР, результати яких упроваджені 

у виробництво, впродовж 21 року — членом Вченої ради 

університету, 7 років — головою місцевого комітету проф-

спілки університету, був членом президії обкому проф-

спілки і делегатом 7-го з’їзду галузевої профспілки.

У 1991–2003 рр. деканом факультету працював проф. 

кафедри «Теоретична механіка» В. Г. Тарасевич. Цей пері-

од життя факультету можна віднести до одного з найсклад-

ніших. Передусім це пов’язано із структурними змінами 

в університеті. Саме у цей період факультет у результаті 

1-й навч. корпус ДонНТУ, де до останнього часу 
знаходився факультет енергомеханіки і автоматизації

А. А. Лотоцький О. М. Первушин

А. А. Лотоцький

У кінці 20-х років почали створюватися спеціальні 

випускові кафедри: у 1927 р. — кафедра «Збагачення ко-

рисних копалин», активну участь в її роботі взяв проф. 

Е. Ф. Меллер; у жовтні 1929 р. — кафедра «Гірнича механі-

ка», яку очолив проф. О. В. Некоз, знаний серед фахівців 

із гірничої механіки. У цьому ж році проф. П. Є. Добро-

вольський заснував кафедру опору матеріалів.

У 1932 р. були організовані: кафедра «Гірничі маши-

ни», якою керував член-кор. АН УРСР П. С. Кучеров, 

відомий теоретик механіки, кафедра гірничозаводської 

електротехніки і кафедра «Гірничозаводський транспорт», 

а в 1934 р. — кафедра «Теоретична механіка», яку очолю-

вав до вересня 1957 р. доц. Л. Т. Лєвін. У 1941 р. до складу 

факультету входили також кафедри: електротехніки, при-

М. А. Богомолов

К. І. Чебаненко
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реорганізації отримав нову назву — «Енергомеханіка і ав-

томатизація». З 2003 р. факультет очолює проф. кафедри 

«Енергомеханічні системи» С. О. Селівра.

кафедра «Металорізальні верстати та інструменти». У 1996 р. 

відбулося об’єднання кафедр «Основи проектування ма-

шин» і «Теорії механізмів і машин». У 1999 р. створена нова 

кафедра «Управління якістю».

Деканами факультету у різні періоди працювали: доц., 

канд. техн. наук В. П. Аліферов (1970–1982); доц., канд. 

техн. наук Г. С. Клягін (1982–1987); проф., канд. техн. наук 

Б. М. Мізін (1988–2004). З 2004 р. факультет очолював до-

цент кафедри «Механічне обладнання заводів чорної ме-

талургії», канд. техн. наук С. І. Аввакумов.

6-й навчальний корпус механічного факультету

С. О. СелівраВ. Г. Тарасевич

Механічний факультет створений 27 серпня 1965 р. у 

складі кафедр автомобільного транспорту, технології ма-

шинобудування, деталей машин, опору матеріалів, теорії 

механізмів і машин, полі-

тичної економії. Першим 

деканом факультету (1965–

1969 рр.) був доц., канд. техн. 

наук В. М. Філіпов, який піз-

ніше багато років працював 

ректором Донецького торго-

вого інституту.

Перший випуск інженерів-

механіків спеціальності «Тех-

нологія машинобудування» 

відбувся в 1964 р. в рамках 

кафедри гірничих машин гір-

ничо-електромеханічного фа-

культету. Пізніше зі складу фа-

культету вийшли кафедри автомобільного транспорту (нині 

автомобільно-дорожній інститут в м. Горлівці) та політичної 

економії. У 1979 р. до складу факультету включена кафедра 

«Механічне обладнання заводів чорної металургії». У 1969 р. 

на базі кафедри «Технологія машинобудування» створена 

В. М. Філіпов

Б. М. Мізін

Г. С. КлягінВ. П. Аліферов

С. І. Аввакумов

Факультет укомплектований висококваліфікованими 

кадрами. На кафедрах працювали 15 професорів, у т. ч.: 

12 д-рів техн. наук; 30 доцентів, канд. техн. наук; більше 

25 ст. викладачів та асистентів. Проф. Ф. Л. Шевченко 

удостоєний почесного звання «Заслужений працівник на-

родної освіти України», проф. В. С. Горелік — «Заслуже-

ний винахідник України».

На базі механічного факультету з 1994 р. щорічно про-

водиться Міжнародна науково-технічна конференція 

«Машинобудування і техносфера ХХІ століття» в м. Севас-

тополі. У ній щорічно беруть участь понад 300 учасників 

з 20 держав світу. Крім цього, уже декілька років кафедра 

проводить Міжнародну науково-технічну конференцію в 

Тунісі. Засновником, організатором і керівником цих кон-
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ференцій є зав. кафедри «Технологія машинобудування», 

д-р техн. наук, проф. О. М. Михайлов.

До нового факультету інженерної механіки та маши-

нобудування увійшли такі кафедри: «Гірничі машини», 

«Енергомеханічні системи», «Гірничозаводський тран-

спорт та логістика», «Технологія машинобудування», «Ме-

талорізальні верстати та інструменти», «Механічне об-

ладнання заводів чорної металургії», «Машини і апарати 

хімічних виробництв», «Основи проектування машин», 

«Опір матеріалів», «Теоретична механіка», «Нарисна гео-

метрія та інженерна графіка».

Кафедра «Гірничі машини»
Створена у 1935 р. Першим її завідувачем (до 1941 р.) 

був П. С. Кучеров, який пізніше став член-кор. АН УРСР. 

У 1941–1954 рр. кафедрою завідував доц., канд. техн. наук. 

Б. Л. Розенберг.

У подальші роки кафедрою керували провідні вчені: 

проф., д-р техн. наук, лауреат Державної премії СРСР 

Я. І. Альшиц (1954–1974), проф., канд. техн. наук, лауреат 

Державної премії УРСР Г. В. Малєєв (1974–1984), проф., 

д-р техн. наук, лауреат Державної премії УРСР, Заслуже-

ний діяч науки і техніки України В. Г. Гуляєв (1984–2004). 

З 2004 р. кафедрою завідує проф., д-р техн. наук А. К. Се-

менченко.

2003 р. вперше в Україні розпочата підготовка випускників 

за спеціалізацією «Автоматизоване (комп’ютерне) проекту-

вання гірничого устаткування». Викладачі кафедри постійно 

поєднують педагогічну діяльність з науковою, методичною і 

виховною роботою. Кафедра здійснює підготовку наукових 

кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.

Переломним в житті кафедри був період, коли нею за-

відував Я. І. Альшиц. Він створив наукову школу в галузі 

експериментально-статистичних методів дослідження ро-

бочих процесів виймальних машин для розробки теорії їх 

роботи і розрахунку. У подальші роки його учні: Г. В. Ма-

лєєв, В. Г. Гуляєв. М. Г. Бойко, П. А. Горбатов, А. К. Семен-

ченко, В. П. Кондрахін та ін. — здійснили значний внесок 

у розвиток наукової школи в галузі теорії робочих процесів 

і методів оптимального проектування гірничих машин як 

складних динаміко-енергетичних систем.

Відмітною особливістю НДР кафедри є їх фунда-

ментально-прикладний характер. Перші наукові дослі-

дження були пов’язані з розробкою і створенням віт-

чизняних врубових машин. У 1943 р. Я. І. Альшицем, 

Ф. В. Костюкевичем та іншими конструкторами була 

створена на Копейському машзаводі перша потужна вру-

бова машина КМП-43. Ця робота мала важливе значення 

для вугільної промисловості і була удостоєна Державної 

премії СРСР.

У 50-і роки під керівництвом Я. І. Альшица на кафедрі 

почала формуватися наукова школа в галузі експеримен-

тальних методів дослідження вуглевидобувних машин без-

посередньо в експлуатаційних умовах. Інтенсивно велися 

роботи зі створення і освоєння сучасних засобів і методів 

вимірів електричних і механічних параметрів гірничих 

машин. Вперше в СРСР у шахтних умовах співробітники 

кафедри В. Г. Гуляєв, П. А. Осокін, В. І. Лебеденко та ін. 

спільно з конструкторами провели тензометричні дослі-

дження робочих процесів врубових машин ГТК-35, КМП-2, 

МВ-60, комбайнів «Донбас-1», «Донбас-2», «Гірник» та ін.

У цей же період Я. І. Альшиц виконав теоретичні роз-

робки і в 1961 р. захистив докторську дисертацію «Осно-

ви теорії визначення вихідних даних для розрахунку вий-

мальних машин з ланцюговими виконавчими органами та 

її експериментальні обґрунтування». Результати викона-

них досліджень використані при створенні нових і модер-

нізації серійних вуглевидобувних комбайнів з ланцюговим 

виконавчим органом, а також при підготовці виданого в 

1961 р. навчального посібника «Гірничі машини».

У 60-ті роки на кафедрі продовжувалися роботи 

з розвитку і вдосконалення апаратури і методів екс-

периментально-статистичних досліджень робочих про-

цесів нових вузькозахватних комбайнів. Значний внесок 

у створення і розвиток сучасних засобів і методів дослі-

дження гірничих машин здійснили проф. Я. І. Альшиц 

і Г. В. Малєєв, доц. Б. А. Кузнецов, Ф. В. Костюкевич, 

В. Г. Гуляєв і А. К. Семенченко, ст. наук. співроб. В. І. Ле-

беденко та ін. Накопичений досвід і результати виконаних А. К. Семенченко

В. Г. ГуляєвЯ. І. Альшиц

Кафедра є випусковою. 

Перший випуск 41 інжене-

ру за спеціальностями «Гір-

ниче машинобудування» і 

«Гірнича електромеханіка» 

відбувся у 1937 р. З 1970 р. 

ведеться підготовка гірничих 

інженерів-механіків за спеці-

альностями «Проектування і 

виробництво гірничих ма-

шин і комплексів» і гірничих 

інженерів-електромеханіків, 

з 1997 р. — магістрів за фахом 

«Гірниче устаткування». З 
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досліджень були узагальнені у монографії «Апаратура і ме-

тоди дослідження гірничих машин» (Я. І. Альшиц, В. Г. Гу-

ляєв, Ф. В. Костюкевич та ін., 1969).

У 1971 р. на ВДНГ СРСР експонувався і отримав вищу 

винагороду «Комплект вимірювальних приладів для до-

слідження вуглевидобувних комбайнів», який відповідав 

вимогам того часу: до його складу входили датчики і при-

лади для виміру великої кількості параметрів динаміки 

робочого процесу гірничих машин, а для тривалої їх реє-

страції при дослідженнях експлуатаційних навантажень 

застосовувався комплект приладів магнітного запису ме-

ханічних величин і автоматичний класифікатор наванта-

жень, що видає закон їх розподілу.

До кінця 60-х років у рамках наукової школи, що роз-

вивалася, на кафедрі визначилися такі наукові напрями: 

вдосконалення параметрів приводних двигунів і режимів 

роботи очисних комбайнів (Я. І. Альшиц, Г. В. Малєєв, 

В. Л. Азарх, П. А. Осокін, В. І. Коновалов, М. Г. Афен-

діков); дослідження робочих процесів і вдосконалення 

динамічних властивостей гірничих машин (В. Г. Гуля-

єв, М. Г. Бойко, Ф. В. Костюкевич, А. К. Семенченко, 

П. А. Горбатов, Г. В. Петрушкін, В. П. Кондрахін, В. Г. По-

тапов, М. М. Лисенко, М. М. Мотін та ін.); дослідження 

процесу вантаження вугілля на конвеєр шнековими і бара-

банними виконавчими органами (Г. В. Малєєв, М. Г. Бой-

ко, В. Г. Тарасевич, В. Г. Нечепаєв); вдосконалення сис-

тем мастила і підвищення здатності зубчастих передач 

(В. А. Межаков, М. В. Брюшин, В. Н. Поздняков, В. І. Іг-

натов, В. П. Оніщенко); дослідження і вдосконалення лан-

цюгових зчеплень і передач гірничих машин і комплексів 

(В. Д. Оглоблін); аналіз видів пошкоджень редукторів гір-

ничих машин (Л. А. Молдавський).

У 70–80-і роки науковий напрямок в основному збе-

рігся, але розвивався відповідно до нових більш складних 

завдань гірничого машинобудування. Основною методо-

логією НДР стає системний підхід, а експериментальні 

методи досліджень гірничих машин у виробничих умовах 

і на спеціальних стендах доповнюються методами матема-

тичного моделювання робочих процесів складних машин 

на ЕОМ. Значний внесок до широкого застосування ЕОМ 

і методів кореляційно-спектрального аналізу досліджува-

них робочих процесів здійснили В. Г. Гуляєв, П. А. Горба-

тов, А. К. Семенченко, В. П. Кондрахін, М. Г. Бойко та ін. 

Цей період був для кафедри особливо плідним.

Дослідження в галузі робочого процесу очисних ком-

байнів для тонких пластів (кер. М. Г. Бойко) послужили 

основою захищеної ним у 1985 р. докторської дисертації 

на тему «Теорія робочих процесів комбайнів для видобутку 

вугілля з тонких пластів». Вперше розроблена теорія ванта-

ження вугілля шнековими і барабанними (з вертикальною 

віссю обертання) робочими органами очисних комбайнів, 

метод розрахунку і вибір їх раціональних параметрів.

Виконаний у 1972–1985 рр. комплекс НДР і ДКР під 

керівництвом В. Г. Гуляєва в галузі дослідження робочих 

процесів, розробки методів і засобів зниження динамічної 

навантаженості дводвигунових очисних комбайнів став 

основою для підготовки ним і захисту в 1986 р. доктор-

ської дисертації «Наукові основи оптимізації динамічних 

властивостей очисних комбайнів демпфуючими пристро-

ями». Вперше розроблені теоретичні основи динамічного 

аналізу і синтезу очисних комбайнів, що забезпечують 

створення машин з оптимальними динамічними власти-

востями, високої продуктивності і надійності.

Виконані під керівництвом П. А. Горбатова екс пе-

риментально-статистичні дослідження робочих процесів 

очисних комбайнів з жорстким тяговим органом і дослі-

дження в галузі структурно-параметричної оптимізації ди-

намічних властивостей машин цього класу були основою 

захищеної ним у 1991 р. докторської дисертації «Теорія функ-

ціонування і вдосконалення очисних комбайнів як неліній-

них динамічних систем». Головний результат роботи полягає 

в розробці теорії робочих процесів і методів оптимального 

проектування очисних комбайнів як складних нелінійних 

динамічних систем, що дозволяє забезпечити підвищення 

якості проектування і технічного рівня цих машин.

У 1986–1991 рр. під керівництвом А. К. Семенченка 

проводилися широкомасштабні експериментальні дослі-

дження зі встановлення закономірностей робочих проце-

сів вантажно-транспортних машин типу ПД8. В ході цих 

досліджень реєструвалося близько 100 параметрів. Впер-

ше на кафедрі застосовувалися тензометричні розетки 

для дослідження об’ємно-напруженого стану металокон-

струкцій машини, а також використовувалися тензопідси-

лювачі на постійному струмі.

У 90-і роки об’єм НДР, що виконували на замовлення 

промисловості, безперервно скорочувався. Проте ство-

рений на кафедрі науковий потенціал дозволив отрима-

ти на конкурсній основі фінансування МОН України на 

виконання НДР, що дозволило підготовити ряд доктор-

ських дисертацій. Використовуючи наявні наукові до-

робки, підготували і захистили докторські дисертації 

доц. А. К. Семенченко (1997) і В. П. Кондрахін (1999). 

Тема докторської дисертації А. К. Семенченка — «На-

укові основи багатокритерійного синтезу гірничих ма-

шин як просторових багатомасових динамічних систем 

змінної структури». Головний результат роботи полягає в 

розвитку теорії робочих процесів і методів оптимального 

проектування вантажно-транспортних машин, очисних 

і прохідницьких комбайнів як просторових багатомасо-

вих динамічних систем із змінною структурою, що до-

зволяє підвищити якість проектування і технічний рі-

вень створюваних машин. Тема докторської дисертації 

В. П. Кондрахіна — «Математичне моделювання робочих 

процесів і оптимізація структури і параметрів породо-

руйнуючих гірничих машин». Головний результат роботи 

полягає в розробці наукових основ математичного моде-

лювання робочого процесу і структурно-параметричної 

оптимізації дробильних і виймальних гірничих машин. 
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Загалом з 1953 р. до цього часу викладачами захищено 

8 докторських і 65 кандидатських дисертацій.

Кафедра має багатий досвід проведення широкомасш-

табних натурних і обчислювальних експериментальних 

досліджень, у тому числі — структурно-параметричної 

оптимізації широкого класу гірничих машин, великий 

обсяг унікального матеріалу, отриманого в результаті на-

турних експериментальних досліджень робочих процесів 

комбайнів 2К52, БК52, 1К101, 1ГШ68, РКУ13, вантажних 

машин ПД8, дробильного та іншого устаткування в реаль-

них виробничих і стендових умовах.

За результатами виконаних НДР і ДКР співробітника-

ми кафедри опубліковано 6 монографій, понад 1000 на-

укових статей і отримано понад 200 авторських свідоцтв і 

патентів на винаходи. До найбільш важливих НДР, резуль-

тати яких мали істотне наукове і практичне значення для 

галузі і держави в цілому, відносяться докторські дисерта-

ції Я. І. Альшица, М. Г. Бойко, В. Г. Гуляєва, П. А. Горбато-

ва, А. К. Семенченка, В. П. Кондрахіна.

Так, результати докторської дисертації М. Г. Бойка зна-

йшли відображення в державному і галузевих стандартах, 

в конструкціях комбайнів, ліцензії на виробництво яких 

продані західнонімецьким фірмам «Герман Хемштайд» і 

«Айкгофф», у серійних комбайнах К103 і КА80, у маши-

нах, що розробляються, для виїмки тонких пластів.

Результати докторської дисертації В. Г. Гуляєва вико-

ристані при створенні і модернізації високоенергоозбро-

єних комбайнів 1ГШ68, 1ГШ68Е, 2ГШ68Б, при розробці 

технічного завдання і створенні комплектів шнеків із вібро-

захисними пристроями для ряду серійних комбайнів, при 

розробці і коректуванні галузевих стандартів, при розробці 

технічного завдання на створення комбайнів РКУ. Шнеко-

ві робочі органи з віброзахисними пристроями прийняті до 

серійного виробництва, експонувалися на ВДНГ УССР і 

СРСР і були відзначені високими винагородами.

Результати докторської дисертації П. А. Горбатова ви-

користано при проектуванні нових і вдосконаленні се-

рійних комбайнів з безланцюговою системою подачі типа 

РКУ, 2ГШ68Б, машин 1К101У, К88, при розробці 6 керів-

них нормативно-технічних документів і ряду програмних 

комплексів.

Результати докторської дисертації А. К. Семенчен-

ка використані при модернізації вантажнотранспортних 

машин ПД-8Б і ПД8В, що випускаються, при створенні і 

модернізації очисних комбайнів 2К52, 1К101 і К103 та ін., 

при оптимізації параметрів робочого органу прохідниць-

ких комбайнів П110, П220, КПД, КПА, КПЛ.

Результати докторської дисертації В. П. Кондрахіна 

використані при створенні і вдосконаленні ряду високо-

продуктивних дробарок для міцних гірничих порід (ДДЗ-

2000, ДР-6, ДДЗ-1500Х1200Г, ДВ та ін.), а також сучасних 

очисних комбайнів ГШ200В, ГШ200Б та ін.

Результати НДР постійно упроваджуються в навчаль-

ний процес, використовуються при підготовці моногра-

фій, підручників і навчальних посібників. Так, результа-

ти вказаних вище досліджень М. Г. Бойка, В. Г. Гуляєва, 

П. А. Горбатова використані при підготовці підручни-

ка «Проектування і конструювання гірничих машин 

і комплексів», який був удостоєний Державної премії 

УРСР (1990). Підручник відрізнявся високим науково-

методичним рівнем викладу програмного матеріалу, ши-

роким використанням результатів НДР і ДКР, отримав ви-

знання у ВНЗ СРСР і за кордоном.

Викладачами і співробітниками кафедри підготовлено 

і видано 4 монографії: «Механізація підземного вуглеви-

добування у ФРН» (В. Г. Гуляєв, І. П. Іванов), «Апарату-

ра і методи досліджень гірничих машин» (Я. І. Альшиц, 

В. Г. Гуляєв, Ф. В. Костюкевич та ін.), «Теоретичні основи 

аналізу і синтезу гірничих машин і процесу їх відновлення 

як динамічних систем» (А. К. Семенченко, В. М. Кравчен-

ко, О. Е. Шабаєв), «Технічне обслуговування і діагности-

ка промислового устаткування» (В. І. Кравченко). Серед 

шести навчальних посібників слід відзначити: «Гірничі 

машини» (за ред. Я. І. Альшица, 1961), «Механізовані крі-

плення очисних комплексів і агрегатів» (П. А. Горбатов, 

В. Г. Гуляєв, Н. М. Лисенко та ін., 1997), «Ергономіка і ди-

зайн» (П. А. Горбатов, В. П. Кондрахін, П. А. Дорфман), 

«Гірничі машини і устаткування» у двох томах (П. А. Гор-

батов, Г. В. Петрушкін, Н. М. Лисенко, 2003), «Гірничі ма-

шини і устаткування» (за ред. П. А. Горбатова, 2006).

Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі ведуть 

5 професорів, д-рів техн. наук, у тому числі один заслу-

жений діяч науки і техніки України, 3 лауреата Держав-

ної премії України і 6 доцентів, канд. техн. наук. Окремі 

випускники кафедри стали провідними фахівцями галу-

зевого рівня: канд. техн. наук В. В. Косарєв — директор 

інституту «Дондіпровуглемаш», В. І. Крупіцький — на-

чальник відділу маркетингу і збуту ТПК «Укруглемаш», 

Г. П. Цапов — ген. директор великого цементного заводу, 

канд. техн. наук і д-р екон. наук Б. І. Адамов — заст. голови 

Донецької обласної адміністрації.

Постійно вдосконалюється навчальний процес і онов-

люється матеріальна база кафедри: у навчальних лабора-

торіях на зміну врубовим машинам і колонковим сверд-

лам прийшли широкозахватні, а потім нові вузькозахватні 

комбайни, сучасні бурові машини, нові механізовані крі-

плення і комплекси. У 1993 р. в лабораторії кафедри ство-

рений на базі сучасного устаткування очисного комплексу 

МКД90 навчально-технічний стенд, оснащений системою 

автоматичного управління і діагностики, що дозволило 

підвищити якість навчального процесу. У 2004 р. створена 

навчально-дослідна лабораторія «Автоматизоване проек-

тування гірничого устаткування» для підготовки фахівців 

в галузі САПР мехатронних гірничих машин для спеціаль-

ності КПМО.

З 2007 р. професором кафедри за сумісництвом працює 

заст. директора ГП «Дондіпровуглемаш» з наукової робо-

ти, д-р техн. наук Н. І. Стаднік, висококваліфікований 
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фахівець в галузі мехатронного гірничого устаткування. 

Кафедрою розроблені і реалізуються нові навчальні плани 

підготовки випускників за фахом «Комп’ютерне проекту-

вання мехатронного гірничого устаткування» (КПМО). 

Останніми роками активізувалася співпраця кафедри з ГП 

«Дондіпровуглемаш» в галузі наукових робіт, підготовки 

аспірантів і використовування матеріальної бази з меха-

тронної техніки в навчальному процесі.

Росії. З 2008 р. членом експертної ради ВАК України пра-

цює зав. кафедри, д-р техн. наук, проф. А. К. Семенчен-

ко. Проф. В. Г. Гуляєв працював у експертних радах ВАК 

СРСР і України. Представники кафедри постійно є члена-

ми спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидат-

ських дисертацій, беруть участь в роботі Державного комі-

тету України із стандартизації ТК134 «Вироби вугільного 

машинобудування» (проф. Г. В. Гуляєв і П. А. Горбатов).

Кафедра підтримує корисні науково-технічні зв’язки з 

інститутами: Дондіпровуглемаш, ІГМ ім. Федорова, Авто-

матгірмаш, УКРНДІВЕ, ДОНВГІ, із заводами гірничого 

машинобудування: Горлівським, Дружківським, НКМЗ, 

Донецькгірмаш, Ясинуватським та ін.

Кафедра «Енергомеханічні системи»
Була утворена в 1929 р. під назвою «Гірнича механі-

ка». Першим її завідувачем був проф. О. В. Некоз, про-

відний фахівець з гірничої механіки. Він багато зробив 

для становлення навчально-

методичної роботи і підго-

товки наукових кадрів ви-

щої кваліфікації. Під його 

керівництвом на кафедрі 

гірничої механіки почала 

функціонувати аспірантура, 

в рамках якої підготували 

кандидатські дисертації про-

відні викладачі інституту: 

В. Г. Гейєр, К. С. Борисен-

ко, В. О. Леонов, 3. Г. Мела-

мед, С. О. Чумак та ін. Коло 

наукових інтересів проф. 

О. В. Некоза включало ви-

вчення і вирішення низки науково-прикладних запитань 

у сфері стаціонарних гірничих машин і шахтного підзем-

ного транспорту.

У 1932 р. кафедра була розділена 

на три спеціальні: гірничої механіки, 

гірничо-заводського транспорту і гір-

ничих машин.

Величезний внесок у становлення 

і розвиток кафедри гірничої механі-

ки здійснив видатний учений, перший 

в Донбасі акад. АН УРСР В. С. Пак, 

який керував нею у 1934–1939 і 1944–

1964 рр. Він засновник наукової школи 

гірничих механіків Донбасу, автор фун-

даментального підручника «Рудничные 

вентиляторные и водоотливные уста-

новки» (співавт. В. Г. Гейєр), перекла-

деного 11 мовами. Головний напрямок 

його наукової школи — теорія і практи-

ка створення відцентрових вентилято-

рів для гірничої промисловості. Заклав 

Учасники конференції, присвяченої 75-річчю 
кафедри, в лабораторії

Наукове стажування в зарубіжних ВНЗ пройшли проф. 

В. Г. Гуляев (Німеччина) і П. А. Горбатов (Угорщина), доц. 

В. І. Ігнатов (США). На кафедрі гірничих машин науково-

педагогічне стажування проходили наукові співробітни-

ки ВНЗ КНР, КНДР, Польщі, Болгарії та інших країн. На 

міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях в Ні-

меччині, Болгарії, Польщі, Росії й інших країнах неодно-

разово робили наукові доповіді професори В. Г. Гуляєв, 

П. А. Горбатов, А. К. Семенченко, В. П. Кондрахін та ін.

Кафедра співробітничає в галузі підготовки фахівців, 

у тому числі і кадрів вищої кваліфікації, з ВНЗ України і 

Кафедра «Гірничі машини». 1-й ряд: В. П. Кондрахін, М. І. Стаднік, 
А. К. Семенченко, В. Г. Гуляєв, П. А. Горбатов, В. А. Тарасенко, О. Є. Шабаєв; 

2-й ряд: Д. А. Семенченко, О. Ю. Степанеко, В. І. Хомічук, М. М. Лисенко, 
М. В. Брюшин, Н. Я. Гайкова, В. Г. Потапов, І. І. Бридун, І. О. Квітковський, 

М. М. Мотін, М. М. Музольов, Т. С. Шеватуріна, О. В. Ракітін

О. В. Некоз
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основи вирішення проблеми 

провітрювання високопро-

дуктивних і важко провітрю-

ваних шахт і рудників.

У післявоєнні роки на базі 

кафедри був утворений ряд 

відділів і лабораторій з різних 

розділів гірничої механіки. 

Так, у 1945 р. під керівни-

цтвом проф. В. С. Пака і доц. 

В. Г. Гейєра була створена 

центральна лабораторія з від-

качування води з шахт Донба-

су, що надала велику наукову 

і практичну допомогу у відкачуванні більш 500 млн. куб. м 

води із затоплених під час війни шахт Донбасу.

У 1951 р. при кафедрі за ініціативою і під керівництвом 

акад. АН УССР В. С. Пака був організований відділ шах-

тних вентиляторів ІГД АН УРСР, на базі якого в Донецьку 

був створений відділ ІГД АН УРСР, згодом — інститут гір-

ничої механіки і технічної кібернетики ім. М. М. Федоро-

ва. Для вирішення проблеми гідропідйому гірничої маси з 

них установок. Він автор і 

керівник робіт із створен-

ня і впровадження вперше 

у світовій гірничій науці і 

практиці унікальних ерліф-

тних гідропідйомів вугілля 

шахт «Красноармійська» та 

ім. 60-річчя СРСР. Ерліф-

тні гідропідйоми увійшли 

складовою частиною до лі-

цензійної угоди на продаж 

ліцензії з гідравлічного видо-

бутку вугілля США і Японії. 

За розробку і впровадження 

спеціальних засобів відкачування води із затоплених шахт 

Донбасу проф. В. Г. Гейєр удостоєний звання лауреата 

Державної премії СРСР (1948 р.).

У 1981 р. на кафедрі під керівництвом В. Г. Гейєра була 

створена ще одна галузева лабораторія Мінгеології СРСР 

для вирішення проблеми підйому корисних копалин із дна 

Світового океану, зав. лаб. — канд. техн. наук В. С. Пащенко.

У зв’язку з різким збільшенням контингенту студентів, 

навчального навантаження і кількості дисциплін, що чи-

таються викладачами кафедри, в 1968 р. кафедра гірничої 

механіки була поділена на дві: рудникових гідропневма-

тичних установок і гідравліки (РГПУіГ) і рудникових під-

йомних установок (РПУ). Кафедрою РГПУіГ продовжу-

вав керувати проф. В. Г. Гейєр, а кафедрою РПУ — проф. 

М. А. Богомолов (1968–1981 рр.).

Зав. кафедри рудникових підйомних установок у 1981–

1991 рр. був Заслужений працівник вищої школи УРСР, 

проф. Г. М. Тимошенко, автор підручника з грифом Мін-

вузу СРСР «Шахтные вентиляторные и водоотливные 

установки» (співавт. В. Г. Гейєр, 1987) і навчального по-

сібника з грифом Мінвузу УРСР «Теория инженерного 

эксперимента» (співавт. П. Ф. Зима, 1991). Він зробив 

В. С. Пак

Кафедра у 1959 р. 1-й ряд: лаб. Рудольф, 
зав. лаб. …, лаб. В. І. Баженов; 2-й ряд: І. Є. Желяєв , 
О. Г. Боруменский, В. С. Пак, В. С. Дулін, О. О. Селівра; 

3-й ряд: П. Є. Курапов, А. А. Акрамов, 
Г. М. Тимошенко, В. І. Груба, асп. …, В. Г. Лаврік, 

С. С. Урвачев, В. А. Фадін

В. Г. Гейєр

Гідротранспортний комплекс для видобування 
твердих корисних копалин з глибин Світового океану

великих глибин ще в 1962 р. при кафедрі під керівництвом 

проф. В. Г. Гейєра була створена галузева лабораторія 

МВП УРСР гідропідйому вугілля і породи та комплексної 

автоматизації гідрошахт.

У 1964–1990 рр. кафедру очолював проф. В. Г. Гейєр. 

Він створив наукову школу в галузі автоматизації шахтних 

вентиляторів і водовідливних установок, гідравлічного 

видобутку вугілля, теорії і методів розрахунку ерліфтних 

установок. Розроблені ним схеми автоматизації водовід-

ливу (1950 р.) стали основою для створення і серійного 

випуску апаратури автоматизації шахтних водовідлив-
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великий внесок у розви-

ток наукової і навчально-

методичної роботи, творчої 

діяльності студентів не лише 

на кафедрі, але і на факульте-

ті й інституті в цілому, сфор-

мував науковий напрямок 

і здійснив вагомий внесок 

у розвиток теорії і створен-

ня зразків гідроімпульсних 

і гідроударних машин для 

руйнування гірничих порід, 

розробку наукових основ 

проектування і безпечної 

експлуатації шахтних насо-

сних установок.

Пізніше керівництво ка-

федрою РПУ прийняв проф. 

кафедри «Гірнича механіка», 

канд. техн. наук П. Ф. Зима. 

Усе своє свідоме життя він 

присвятив педагогічній і нау-

ковій діяльності, пройшовши 

шлях від асистента до зав. ка-

федри. У 1978–1984 рр. пра-

цював начальником науково-

дослідного сектору ДПІ, 

керував роботою зі створення 

засобів гідроімпульсного ви-

ймання тонких і дуже тонких 

вугільних пластів крутого і 

пологого падіння.

У 1996 р. кафедри РПУ і 

РГПУіГ знов об’єдналися в 

одну з колишньою назвою 

«Гірнича механіка». Її очолив 

зав. кафедрою РГПУіГ, канд. 

техн. наук, доц. В. Б. Малєєв.

З 1998 р. кафедрою ке-

рує лауреат Державної пре-

мії, Заслужений діяч науки і 

техніки України, акад. Укра-

їнської технологічної ака-

демії, д-р техн. наук, проф. 

М. Г. Бойко. Він є відомим 

ученим в галузі гірничих ма-

шин і гірничого машинобу-

дування. 

За активною участі проф. 

М. Г. Бойко на кафедрі енер-

гомеханічних систем відкрита 

нова спеціальність «Гідравліч-

ні і пневматичні машини», ве-

деться підготовка бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів французькою мовою. Дві навчальні 

аудиторії обладнано телевізій-

ними установками для читан-

ня лекцій, одна з лабораторій 

обладнана спеціалізованим 

устаткуванням «FESTO», що 

дозволяє студентам прово-

дити лабораторні роботи в 

автоматичному режимі, ла-

бораторія комп’ютерних тех-

нологій навчання обладнана 

мультимедійною технікою та 

27 комп’ютерами, що до-

зволяє кожному студентові 

працювати за комп’ютером, 

виконувати на них курсові і 

дипломні роботи; оновлюється лабораторна база кафедри.

Під керівництвом М. Г. Бойка кафедра з 1999 р. за-

ймається виданням збірника наукових статей, зареєстро-

ваного у ВАК України, «Наукові праці ДонНТУ», серія 

гірничо-електромеханічна, в якому публікуються резуль-

тати наукових розробок співробітників ФІММ та інших 

організацій — наукових партнерів факультету. На кафедрі 

регулярно проводяться конференції, за результатами яких 

видаються збірки наукових статей: міжнародна науково-

технічна студентська конференція «Механіка рідини і 

газу»; міжнародна науково-технічна конференція «Гірни-

ча енергомеханіка та автоматика».

Випускники кафедри працюють у проектно-кон струк-

торських і науково-дослідних інститутах і організаціях, на 

шахтах і заводах, в налагоджувальних та інших організаціях 

гірничої, гірничорудної і металургійної промисловості, за-

йнятих проектуванням, монтажем, експлуатацією і ремон-

том машин і механічного устаткування, очолюють і керують 

великими організаціям. Кафедра надавала допомогу в під-

готовці фахівців іншим країнам. Так, доц. О. Ф. Яценко, 

В. М. Моргунов і В. М. Оверко в різні часи працювали в Ал-

жирі, де вели підготовку викладацьких і інженерних кадрів 

для цієї країни французькою мовою.

До основних напрямків НДР кафедри відносяться: роз-

робка наукових основ проектування гідропідйому корисних 

50-річчя з дня заснування кафедри. 1979 р.

Г. М. Тимошенко

П. Ф. Зима

В. Б. Малєєв

М. Г. Бойко
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копалин із дна Світового океану; розробка схем і засобів гід-

ромеханізованого видобутку сипких будматеріалів із дна во-

доймищ; розробка гідропневматичних систем для видалення 

золошлакових гідросумішей в умовах теплових електростан-

цій; удосконалення схем і засобів шахтного водовідливу; роз-

робка систем і засобів управління гальмівними пристроями, 

що підвищують безпеку експлуатації шахтних підйомних 

установок; дослідження впливу динаміки підйомної установ-

ки на знос футерувальних матеріалів шківів; розробка техно-

логії, способів і засобів гідроімпульсного і гідроударного руй-

нування вугілля і порід; удосконалення схем і засобів захисту 

систем шахтного водовідливу від гідроударів.

Кафедрою підготовлено 5 докторів і понад 100 кандида-

тів технічних наук. Результати НДР кафедри реалізовані в 

створенні і впровадженні: відцентрових вентиляторів ВЦ і 

ВЦД; водокільцевих вакуумних насосів НВ-50 і ЖВН-50; 

схем і засобів автоматизації вентиляторних і водовідливних 

установок шахт; ерліфтних систем гідропідйому гірничої 

маси на вугільних шахтах, гідротранспорту золошлакових 

матеріалів на ГРЕС і ТЕЦ, видобутку і транспортування бу-

дівельних матеріалів із дна водоймищ; імпульсних гідромо-

ніторів і машин для видобутку корисних копалин.

Кафедра енергомеханічних систем сьогодні — це згур-

тований колектив висококваліфікованих фахівців, в яко-

му працюють 2 д-ри наук, професори, 11 канд. наук, до-

центів, 3 ст. викладачі і 4 асистенти, здатні на сучасному 

науковому рівні вирішувати складні наукові і прикладні 

завдання, вкрай необхідні для України, вести підготовку 

фахівців, у тому числі і фахівців вищої кваліфікації.

Кафедра гірничозаводського транспорту 
та логістики ім. проф. І. Г. Штокмана

Кафедра гірничозаводського транспорту і логістики 

ім. проф. І. Г. Штокмана (в минулому — кафедра гірни-

чозаводського транспорту) створена у 1935 р. виділенням 

частини викладачів зі складу кафедри гірничої механіки 

Донецького гірничого інституту. З перших днів колектив 

кафедри готував інженерні кадри для вугільної промисло-

вості і вирішував практичні задачі наукової допомоги га-

лузі в питаннях удосконалювання підземного транспорту 

для вугільних шахт Донбасу. Очолив її проф. Б. П. Шер-

стюков, який до створення нової кафедри працював на по-

саді доцента на кафедрах гірничої механіки і механізації.

У важкі післявоєнні роки (1945–1959 рр.) кафедру гір-

ничозаводського транспорту очолював доц. С. О. Чумак. 

Під керівництвом С. О. Чумака відновлена навчальна 

база, зруйнована в роки війни, налагоджено навчальний 

процес із дисципліни «Шахтний транспорт» і забезпечен-

ня студентів навчальною і методичною літературою.

Результати досліджень навантажувальних машин ЕПР-1 

і ЕПМ-1, проведених після Великої Вітчизняної війни 

П. М. Кондрахіним, були використані для їх удосконалення 

машинобудівними підприємствами. В 1955 р. вийшов дру-

ком «Довідник гірничого майстра», у якому питання рудни-

кового транспорту були викладені співробітниками кафедри 

Т. С. Бурчаком, П. М. Кондрахіним і М. Д. Мухопадом.

Результати дослідження Т. С. Бурчака, який очолю-

вав кафедру у 1959–1960 рр., опубліковані в монографіях 

«Шахтное путевое хозяйство» та «Путевое хозяйство под-

Колектив кафедри. 1-й ряд: інж. В. В. Грач, доц. Т. А. Устименко, проф. А. П. Кононенко, Л. Н. Козиряцький, 
Н. Г. Бойко, С. О. Селівра і О. Ф. Яценко, ас. О. А. Белобородько, тех. Н. В. Редькина; 2-й ряд: ст. викл. В. В. Гулін, 

доц. В. С. Коломієць і В. М. Моргунов, ст. викл. В. І. Мізерний, доц. С. С. Малигін і Є. М. Бойко, ас. А. С. Холоша; 
3-й ряд: ас. В. А. Прищенко, доц. О. В. Федоров і О. А. Гемерлінг, ст. викл. В. І. Лазаренко, доц. В. М. Яковлєв, 

лаб. Л. Г. Колесова, зав. лаб. Г. М. Березинський; 4-й ряд: асп. М. Ю. Карпушин, ас. В. А. Мельніков, 
доц. В. М. Оверко. 2010 р.
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земного транспорта», що використовувалися в навчально-

му процесі на кафедрі і виробничниками.

Робота С. А. Чумака й М. Д. Мухопада «Организация 

работы транспорта на эксплуатационном участке» була пе-

рекладена болгарською, румунською і китайською мовами.

Робота і досягнення ко-

лективу кафедри в 1960–1990 

роках нерозривно пов’язані 

з ім’ям завідувача кафедри 

проф. І. Г. Штoкмана.

Велика заслуга професора 

була в підготовці кадрів для 

роботи на кафедрі ВНЗ та за 

її межами. Під його керів-

ництвом було підготовлено 

63 кандидати наук і 3 докто-

ри технічних наук. Його учні 

(професори М. Д. Мухопад, 

В. М. Маценко, В. О. Буді-

шевський, А. О. Суліма, А. Я. Грудачев, доценти В. Ф. Шав-

лак та В. О. Гутаревич) досі працюють на кафедрі.

Професор І. Г. Штокман є творцем нового наукового 

напрямку в шахтному транспорті, який оснований на ви-

користанні магнітних полів. Для впровадження результа-

тів наукових розробок у 1966 р. на кафедрі була створена 

галузева лабораторія нових способів транспортування 

вугілля і породи на шахтах і збагачувальних фабриках. 

Стосовно цієї проблеми опубліковані понад 500 наукових 

статей і колективних монографій, у тому числі «Основы 

магнитного транспорта», «Основы создания магнитных 

транспортных установок».

Розроблені і виготовлені такі машини: електровоз із 

комбінованим приводом, підйомно-транспортний при-

стрій з лінійним індукційним приводом; крутопохилий 

конвеєр з підмагнічуванням феромагнітного насипного 

вантажу; індукційний конвеєр; магнітний уловлювач кон-

веєрних стрічок; підвісна монорейкова дорога з локомоти-

вом і безконтактним електроживленням на змінному стру-

мі промислової частоти. Крім того, виконаний цикл робіт 

удосконалювання відомих машин і технологій; організації 

роботи транспорту на шахтах Донбасу; систем міжопера-

ційного транспорту промислових підприємств; механізації 

важких і ручних робіт на шахтному транспорті; підвищення 

ефективності експлуатації стрічкових конвеєрів.

У 1990–2010 рр. кафедру очолював учень професо-

ра І. Г. Штокмана проф. 

В. О. Будішевський. Під 

йо го керівництвом викла-

дачі кафедри плідно пра-

цювали над створенням 

навчально-методичної лі-

тератури: виданий підруч-

ник «Транспортные маши-

ны» (М. Д. Мухопад, 1993);

навчальний посібник «Шахт-

ный транспорт» (за редак-

цією М. Д. Мухопада і

В. О. Бу дішевського, 1997);

«Эксплуатация электро меха-

нических ус трой ств угольных шахт» (М. М. Следь й інші, 

1997); «Теоретические основы и расчеты транспортных 

энергоемких производств» (1999); «Техника и технология 

погрузки, разгрузки, транспортирования и складирова-

ния в энергоемких производствах» (В. О. Будішевський, 

В. О. Гутаревич, А. О. Суліма, В. М. Маценко, 2000); 

«Транспортно-технологічна логістика енергоємних вироб-

ництв» (автори В. О. Будішевський, А. О. Суліма, В. О. Гу-

таревич, 2003), «Расчеты и проектирование транспортных 

средств непрерывного действия» (В. О. Будішевський, 

А. О. Суліма, О. І. Баришев, М. А. Скляров, О. М. Ткачук, 

2005), «Проектування транспортних систем енергоємних 

виробництв» (В. О. Будішевський, А. О. Суліма, В. О. Гу-

таревич й ін., 2008, українською мовою), «Проектування та 

конструювання транспортних і підйомних машин та комп-

лексів» (В. О. Будішевський, В. М. Маценко, М. В. Хі-

ценко й ін., 2009); «Обоснование и расчеты параметров 

грузоподъемных машин» (В. О. Будішевський, О. І. Бари-

шев, М. А. Скляров, 2009), «Теорія і практика дослідження 

операцій енергоємних виробництв» (Н. В. Водолазська, 

В. О. Будішевський, А. О. Суліма, 2009).

Члени кафедри завжди займали активну життєву по-

зицію. Вони суміщали навчальну, наукову, педагогічну ро-

боту з роботою в адміністраціях і громадських організаціях 

університету. Тривалий час деканом факультету, секретарем 

парткому, першим проректором працював проф. В. М. Ма-

ценко, начальником вищих інженерних курсів, деканом 

факультету, проректором з навчальної роботи — проф. 

М. Д. Мухопад; головою профорганізації університету, де-

каном факультету — проф. К. І. Чебаненко. Проф. В. О. Бу-

дішевський неодноразово обирався до керівних органів 

Співробітники кафедри ГЗТ із китайськими 
стажерами. Зліва направо стоять: М. Д. Мухопад, 

зав. лаб. (ПІБ невідомо), Т. С. Бурчак, В. М. Маценко, 
І. Т. Сидоренко. Зліва направо сидять: 
П. М. Кондрахін, С. О. Чумак. 1950 р.

І. Г. Штокман

В. О. Будішевський
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Студенти, що навчаються за напрямками «Електромеха-

ніка» та «Інженерна механіка» спеціальностей ПТМ (КІТ), 

МАШ (КПМО), ЕМО і МЕМ, проходять на кафедрі школу 

наукової творчості. Щорічно приблизно 100–120 студентів 

4 і 5 курсів виконують на кафедрі під керівництвом 20 ви-

кладачів наукові праці, які є основою спеціальної частини 

їхнього дипломного проекту або дипломної роботи.

Студенти кафедри беруть активну участь у Всеукраїн-

ських конкурсах студентських наукових робіт, наукових 

конференціях, олімпіадах, одержують призові нагороди 

Міністерства освіти і науки України. 11 студентів стали 

лауреатами конкурсів сту-

дентських наукових робіт 

Національної академії наук 

України.

Останніми роками ка-

федра поповнилася нови-

ми фахівцями. До роботи 

на кафедрі приступили 

проф. М. А. Скляров, що 

раніше працював на ви-

робництві, проф., д-р техн. 

наук В. І. Дворніков — ві-

домий учений, фахівець з

шахтного підйому, доц. 

Є. А. Манакін, доц. А. В. Мерзлікін, доц. А. В. Лав-

шонок, доц. М. В. Хіценко, доц. Н. В. Во долазська.  

Кафед ра попов нилася викладачами В. В. Ариненковим,  

С. О. Мельнико вим, П. В. Белицьким, Є. М. Ареф’євим. 

Під керівництвом проф. В. О. Будішевського успішно за-

хистили кандидатські дисертації О. В. Гаврюков, Є. А. Ма-

накін, А. Ю. Бережной.

В. М. МаценкоМ. Д. Мухопад

партійної організації; проф. А. О. Суліма працював заступ-

ником голови профорганізації університету, начальником 

навчального відділу університету, доц. А. В. Лавшонок був, а 

доц. Н. В. Водолазська зараз є першим заступником декана 

факультету інженерної механіки і машинобудування.

За успіхи в роботі визнані гідними почесного звання «За-

служений працівник вищої школи України» ряд професорів: 

І. Г. Штокман, М. Д. Мухопад, В. М. Маценко, К. І. Че баненко. 

Багато викладачів нагороджені орденами, медалями і знака-

ми «Шахтарська слава», «Шахтарська доблесть».

З 2000 року кафедра готує бакалаврів, магістрів, 

фахівців-інженерів за спеціальностями «Електромеханіч-

не обладнання енергоємних виробництв», «Підйомно-

транспортні будівельні, дорожні і меліоративні машини і 

обладнання», «Менеджмент організацій», введено багато 

нових дисциплін інженерного і управлінського напрям-

ків, у тому числі «Надійність обладнання», «Логістика», 

«Системи автоматизованого проектування» та ін.

Зліва направо: 1 ряд — проф. А. Я. Грудачев, доц. В. Ф. Шавлак, зав. каф. проф. В. П. Кондрахін, 
проф. В. І. Дворніков, проф. М. Д. Мухопад., проф. А. О. Суліма., проф. М. А. Скляров, доц. В. О. Гутаревич; 

2 ряд — зав. лаб. А. П. Федоренко., доц. Н. В. Водолазська, лаб. К. Т. Ільдіров, доц. А. В. Мерзлікін, 
доц. М. В. Хіценко, проф. В. М. Маценко, доц. А. В. Лавшонок; 3 ряд — зав. лаб. М. О. Овчаренко, ас. Є. М. Арєф’єв, 

ст. викл. О. М. Ткачук, ас. О. О. Михайлова, ст. викл. В. В. Ариненков, ст. викл. В. О. Яценко, 4 ряд — 
ст. лаб. І. О. Недрянко, інж. Л. В. Іноземцева, доц. Є. А. Манакін, ас. П. В. Белицький. 2011 р.

В. І. Дворніков
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З моменту створення ос-

новним завданням кафедри 

була організація навчально-

го процесу, створення лабо-

раторної бази та методично-

го забезпечення навчального 

процесу. Великий внесок у 

цю роботу зробив перший 

зав. кафедри П. І. Калафа-

тов. Завдяки йому була ство-

рена сучасна верстатна база, 

яка всі ці роки розвивалася 

й оснащувалася новим об-

ладнання. У 70-х ро ках на 

кафедрі з’явилися перші верстати з числовим програмним 

управлінням.

Викладацький склад кафедри в початковий період 

складався з молоді, тому, крім навчального процесу, вели-

ка увага приділялася організації НДР та розвитку госпдо-

говірної тематики. Лабораторна база створювалася також 

за активного сприяння машинобудівних заводів міста й 

області. Це дозволило мати госпдоговірні НДР, спрямо-

вані на вирішення різноманітних технологічних проблем 

машинобудівної промисловості, пов’язані з підвищенням 

продуктивності різних процесів механічної обробки та по-

кращенням якості виробів.

У період становлення кафедри викладачами працюва-

ли: С. І. Гуренко, який пізніше став гол. інженером і ди-

ректором найбільшого машинобудівного заводу Донба-

су — ім. ЛКУ, а згодом заст. Голови Ради Міністрів УРСР; 

В. В. Северілов, що став гол. технологом заводу ім. ЛКУ, а 

пізніше директором Житомирської філії КПІ.

Суттєво активізувалася навчальна та наукова ді-

яльність кафедри під керівництвом проф., д-р техн. 

наук О. М. Михайлова. У створеній спецраді із захисту 

кандидатських і докторських дисертацій технологіч-

З 2009 року на кафедрі відкривається нова спеціаліза-

ція — комп’ютерний інжиніринг транспортних логістич-

них систем — КІТ. Отримані знання в галузі інженерної 

механіки, логістики й комп’ютерного проектування (CAD) 

дозволять випускникам КІТ працювати на інженерних і 

керівних посадах в організаціях, підприємствах і фірмах, 

що займаються проектуванням, виготовленням, постав-

ками, монтажем, експлуатацією та ремонтами устаткуван-

ня систем транспортування і складування всіх видів ван-

тажів, цивільного й дорожнього будівництва. Поглиблене 

вивчення логістики (науки про раціональну організацію 

систем переміщення і складування різних видів вантажів) 

дозволить успішно працювати в логістичних службах ве-

ликих підприємств і у спеці-

алізованих фірмах.

За 75 років існування ка-

федра підготувала 75 канди-

датів та 3 докторів технічних 

наук, колективом кафедри 

опубліковано більше двох де-

сятків підручників і навчаль-

них посібників, понад 740 

статей, отримано понад 230 

авторських свідоцтв і патен-

тів на винаходи.

У 2011 році кафедру очо-

лив проф., д-р техн. наук 

В. П. Кондрахін.

Кафедра технології машинобудування
Кафедра створена у вересні 1963 р. і мала назву «Тех-

нологія машинобудування, металорізальні верстати та 

інструменти». Першим її завідувачем був доц., канд. техн. 

наук П. І. Калафатов. У 1969 р. її розділили на дві само-

стійні кафедри: «Технологія машинобудування» і «Мета-

лорізальні верстати та інструменти».

У різні роки кафедрою завідували доц., канд. техн. 

наук П. І. Калафатов (1964–1969), доц., канд. техн. наук 

В. М. Філіпов (1969–1971), доц., канд. техн. наук В. О. Бо-

гуславський (1972–1979 і 1983–1985), доц., канд. техн. 

наук В. О. Фініченко (1979–1983), проф., д-р техн. наук 

Н. Г. Бойко (1985–1997). Із січня 1998 р. кафедру очолює 

проф., д-р техн. наук О. М. Михайлов.

В. М. ФіліповП. І. Калафатов

В. О. ФініченкоВ. О. Богуславський

О. М. Михайлов

В. П. Кондрахін
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ного напрямку були захищені кандидатські дисертації 

О. Л. Іщенка та А. В. Матвієнка. Кафедра стала ініціа-

тором і організатором Міжнародної науково-технічної 

конференції в м. Севастополі, в якій беруть участь вчені 

і фахівці з більш ніж 20 країн. Розроблено та видано по-

над 100 методичних робіт, у тому числі такі, що не мають 

аналогів у системі вищої освіти. Серед них вперше розро-

блені навчальні курси «Проектування та виробництво за-

готовок в машинобудуванні» і «Проектування технологій 

безперервної дії».

НДР кафедри ТМ спрямована на створення техноло-

гічних систем високої і надвисокої продуктивності, техно-

логій нового покоління, розробляються методики визна-

чення й поліпшення якості машинобудівної продукції та 

технологічних процесів тощо. На кафедрі є аспірантура та 

докторантура. Видаються міжнародний збірник наукових 

праць «Прогресивні технології і системи машинобудуван-

ня» і студентський науково-технічний журнал «Інженер» 

(видано 9 випусків). Викладачі кафедри опублікували 

близько 1000 наукових праць, отримали понад 250 автор-

ських свідоцтв та патентів на винаходи.

За спеціальністю «Технологія машинобудування» вико-

нують підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за дво-

ма спеціалізаціями: технологія автоматизованого вироб-

ництва і стандартизація, сертифікація і управління якістю 

машинобудівної продукції. Читання курсів здійснюється 

українською, російською та французькою мовами.

Кафедрою підготовлено понад 4000 фахівців, які 

успішно працюють у багатьох галузях промисловості 

України, країн СНД і далекого зарубіжжя. Чимало випус-

кників кафедри стали директорами заводів (В. М. Поярко, 

В. І. Тулаєв, В. І. Сидоренко), гол. інженерами та провід-

ними спеціалістами. Випускниця 1966 р. Л. Ф. Безлепкіна 

працювала міністром в уряді Російської Федерації.

Сьогодні на кафедрі працюють 14 штатних викладачів 

і 6 сумісників, серед них 2 проф., д-ри техн. наук, 2 проф., 

канд. техн. наук, 10 доцентів, канд. техн. наук і 5 асистен-

тів. Колектив кафедри прагне шукати ефективні шляхи та 

способи подальшого підвищення якості всієї навчально-

наукової діяльності.

Кафедра «Металорізальні верстати 
та інструменти»

Створена 1 вересня 1969 р. шляхом виділення частини 

викладачів зі складу кафедри «Технологія машинобуду-

вання, металорізальні верстати та інструменти». На кафе-

дру перейшли працювати такі викладачі: доц. П. І. Кала-

фатов, доц., канд. техн. наук М. І. Каплій, М. В. Вяльцев, 

І. О. Малишко, А. Ю. Гаркуша, В. П. Цокур, Н. П. Олєй-

ніков, В. П. Ківа, В. П. Прилепа, В. А. Фініченко. Пер-

шим зав. кафедри був доц. 

П. І. Калафатов, який про-

працював з моменту ство-

рення кафедри до 1970 р., 

коли він перейшов на поса-

ду доцента кафедри «Техно-

логія машинобудування».

Доц., канд. техн. наук 

М. І. Каплій працював на 

посаді зав. кафедри у 1970–

1980 рр. Під його керівни-

цтвом здійснено методичне 

забезпечення всіх курсів, 

які викладалися на кафедрі; 

Колектив кафедри ТМ. Зліва направо: доц. Т. Г. Івченко, інж. О. А. Макєєва, О. О. Кульбіда та І. О. Петряєва, 
доц. В. П. Дьомін, асп. Маджид Джаліль, доц. О. Л. Іщенко, ас. О. М. Лахін, зав. каф. О. М. Михайлов, 
доц. В. В. Польченко, ас. А. В. Байков, ст. викл. Л. М. Фєнік, доц. Є. О. Чернишов, асп. Зантур Сахбі,

ас. Є. О. Булєнков, ст. викл. М. В. Голубов. 2010 р.

М. І. Каплій
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прискорилося й оснащення навчального процесу техно-

логічним обладнанням, покладено початок науковим до-

слідженням в галузі надшвидкісного шліфування (доц., 

канд. техн. наук М. П. Олейніков), алмазно-іскрового 

шліфування важкооброблюваних сталей і сплавів (ас. 

П. Г. Матюха), проектування універсально-збірних інстру-

ментів (доц., канд. техн. наук М. І. Каплій) і прогресивних 

конструкцій інструментів для обробки отворів (ст. викл. 

І. О. Малишко).

На протязі 1980–1991 рр. кафедрою керував доц., канд. 

техн. наук В. В. Бурмістров. У цей час колектив кафедри 

доклав багато зусиль для подальшого вдосконалення на-

вчального процесу та розвитку її матеріально-технічної 

бази кафедри. З 1988 р. роз-

почато підготовку інженерів 

за спеціальністю «Металорі-

зальні верстати та системи», 

що було пов’язано із вве-

денням 20 нових навчаль-

них курсів, які успішно під-

готували доц., канд. техн. 

наук Л. П. Калафатова, доц., 

канд. техн. наук П. Г. Ма-

тюха, доц., канд. техн. наук 

В. В. Гусєв, доц., канд. техн. 

наук І. О. Малишко. Під ке-

рівництвом доц. В. В. Бур-

містрова розпочаті дослідження з розробки прогресивних 

технологічних процесів алмазно-абразивної обробки не-

металевих матеріалів (обсяг госпдоговірних робіт близько 

1,5 млн. крб. на рік). Результати цих наукових розробок 

успішно впроваджені на ряді підприємств колишнього 

Союзу з отриманням суттєвого економічного ефекту.

У 1991–2008 рр. кафедрою керував П. Г. Матюха. У 

складний перехідний період становлення незалежної 

України йому вдалося не лише зберегти, але й розширити і 

якісно поліпшити професорсько-викладацький склад ка-

федри. За час його завідування співробітниками кафедри 

були захищені 5 докторських і 8 кандидатських дисерта-

цій, з них 5 кандидатських під його керівництвом. На ка-

федрі було видано 5 монографій методичного і наукового 

характеру. З 2008 р. кафедрою керує проф., д-р техн. наук 

В. В. Гусєв.

Наукові напрямки кафедри: шліфування важко-

оброблюваних металевих матеріалів, обробка алмазно-

абразивним інструментом крихких неметалевих матері-

алів, проектування комбінованого осьового інструменту. 

До виконання досліджень викладачі кафедри залучають 

студентів. За підсумками НДРС кафедра з 1995 р. постій-

но посідає призові місця в університеті. За результатами 

НДРС багато студентів нагороджено дипломами, грамо-

тами всесоюзних та всеукраїнських конкурсів студент-

ських робіт, отримали авторські свідоцтва на винаходи 

О. Д. Молчанов, А. О. Гринєв, Ю. О. Гринєв, В. Н. Ясько.

За роки існування кафедри випущено понад 2000 

інженерів-механіків, які здійснюють значний внесок у 

розвиток машинобудівного комплексу Донецького регі-

ону: С. Г. Бешуля — відповідальний за роботу промисло-

вості Донецького регіону в обласній держадміністрації; 

Д. Г. Талалаєв — гол. інженер Донецького заводу гірничо-

рятувального обладнання; В. І. Киткін — зав. відділу Мі-

ністерства вугільної промисловості; О. І. Голуб — гол. тех-

нолог Горлівського машинобудівного заводу та ін.

Кафедра «Механічне обладнання заводів 
чорної металургії»

Заснована в 1931 р. у зв’язку з інтенсивним розвитком 

металургії у Донецькому регіоні. Засновником її був проф., 

д-р техн. наук М. С. Щирен-

ко. Разом з ним у довоєнні 

роки на кафедрі працювали 

ас. В. А. Корягіна і Г. А. Ско-

роход, асп. К. С. Балашевич 

і О. І. Башков. Перший ви-

пуск інженерів-механіків від-

бувся у 1937 р. Кращі його ви-

пускники М. З. Левін, М. Ф. Ле-

щинський стали викладача-

ми кафедри. У роки війни 

кафедру очолював К. Д. Шу-

мілов, потім доц., канд. техн. 

наук М. З. Левін (1946–1972), 

проф., д-р техн. наук В. Я. Сєдуш (1972–2009), з 2009 р. — 

проф., д-р техн. наук С. П. Єронько.

Проф. М. С. Щиренко багато сил та енергії віддавав 

справі підготовки науково-педагогічних кадрів. Під його 

керівництвом виконано великий обсяг досліджень стосов-

но доменного, сталеплавильного і прокатного обладнання, 

на базі яких захистили кандидатські дисертації М. З. Левін, 

К. Д. Шумілов, С. М. Барановський. На основі результатів 

наукових досліджень, особистого досвіду конструювання 

й експлуатації машин і устаткування проф. М. С. Щирен-

ко підготував і опублікував перший у світі підручник для 

студентів механіків-металургів «Механічне обладнання 

В. В. Бурмістров

В. В. ГусєвП. Г. Матюха

М. С. Щиренко
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доменних і сталеплавильних 

цехів» (1942).

У навчально-методичній 

роботі кафедри особливо 

плідними були кінець 50-х — 

початок 70-х років. Саме 

тоді під керівництвом доц. 

М. З. Левіна виконано аналіз 

завантаженості студентів до-

машніми завданнями та роз-

роблено оптимальний графік 

їх виконання. Розпочато ба-

гатопланові роботи з підго-

товки до видання навчальної 

літератури з грифом Мінвузу. Видано ряд навчальних посіб-

ників: «Механічне обладнання доменних цехів» (М. З. Ле-

він, В. Я. Сєдуш, 1970, 1978); «Механічне обладнання стале-

плавильних цехів» (М. З. Левін, В. Я. Сєдуш, В. І. Мачикін, 

Г. С. Клягін, Н. Г. Пирожен-

ко, 1985). Вийшли у світ два 

видання підручника В. Я. Сє-

душа «Надійність, ремонт та 

монтаж металургійних ма-

шин» (1975, 1980).

Важливий напрямок у 

НДР кафедри було започат-

ковано в кінці 50-х років. У 

той час при вивченні енерго-

силових параметрів металур-

гійних машин всі механіки-

металурги використовували 

таке вихідне положення: 

відгуком машин на технологічні впливи є деформації де-

талей. Виходячи з цього положення, співробітники кафе-

дри під керівництвом доц. М. З. Левіна створили комплекс 

тензометричних приладів та засобів обробки сигналів для 

визначення технічних параметрів машин (сил, моментів, 

швидкостей, прискорень, перемі-

щень тощо). З використанням но-

вої апаратури виконано комплекс 

дослідження доменного, стале-

плавильного і прокатного облад-

нання, що дозволило збільшити 

випуск металургійної продукції 

на Донецькому, Макіївському, 

Єнакіївському та ін. заводах. На 

основі цих досліджень захище-

но ряд кандидатських дисерта-

цій (В. Я. Сєдуш, Ю. Г. Горюнов, 

В. І. Мачикін, Н. Г. Пирожен-

ко, В. І. Руденко, Є. Д. Штепа, 

А. А. Ярмаль, В. М. Шестопалов, 

В. С. Дегтярьов, А. І. Рибцов, 

Л. Ф. Лук’янченко та ін.)

Завдяки накопиченим знанням було встановлено, 

що відгуками машин на технологічні впливи є не тільки 

пружні деформації деталей, але і параметри вібрації, удар-

ні імпульси, температура та ін. Цей науковий напрямок, 

сформульований у 1972–1975 рр. проф. В. Я. Сєдушем, 

зумовив якісно новий етап у науковому житті кафедри. За 

допомогою спеціальних засобів вимірювання відкрилася 

можливість встановлювати дефекти обладнання на ранніх 

стадіях їхнього розвитку. Це дозволило істотно зменши-

ти кількість аварійних відмов машин і механізмів. У по-

дальшому кафедра виконала велику кількість дослідних 

робіт на метзаводах України, Росії, Казахстану, а також на 

міні-заводах Білорусі та Молдови. З огляду на наукові до-

сягнення, Міністерство чорної металургії СРСР створило 

на базі кафедри галузеву науково-дослідну лабораторію 

«Технічне обслуговування та діагностика металургійно-

го устаткування». У рамках лабораторії працювала школа 

з технічної діагностики, навчання в якій пройшли пред-

ставники всіх метзаводів колишнього Союзу.

На підставі результатів комплексу НДР захищено 

2 докторські (Я. В. Сєдуш, Г. В. Сопілкін) і 4 кандидатські 

дисертації (М. О. Ченцов, О. М. Кострикін, В. А. Сидоров, 

Є. В. Ошовська). Опубліковано 4 видання єдиного в Укра-

їні підручника для студентів ВНЗ «Надійність, ремонт та 

монтаж металургійних машин» (Я. В. Сєдуш, 1992, 2008). 

Видано 2 монографії: «Організація технічного обслугову-

вання металургійного обладнання» (Я. В. Сєдуш, Г. В. Со-

пілкін, В. З. Вдовін, І. М. Бабич, Е. Я. Клецкін, 1986); 

«Експертна система технічного обслуговування машин» 

(Ю. І. Єременко, В. Б. Крахт, Є. В. Ошовська, В. Я. Сє-

душ, Г. В. Сопілкін, 1999).

Завдяки науковим досягненням кафедри створе-

ні і включені до навчального плану спеціальності 5 но-

вих дисциплін: технічне обслуговування машин на базі 

комп’ютерної техніки; віброакустична діагностика; тех-

нічна діагностика металургійного обладнання; основи 

проектування технічного обслуговування металургійного 

С. П. Єронько

В. Я. Сєдуш

Колектив кафедри. Зліва направо: лаб. Р. І. Лєвикіна, проф. В. Я. Сєдуш, 
доц. О. В. Ошовська і В. І. Руденко, лаб. М. В. Узбек, ас. Д. А. Яковлев, 

проф. М. О. Ченцов, доц. В. А. Сидоров, ас. С. О. Бедарєв, зав. лаб. С. В. Мечик, 
зав. каф. проф. С. П. Єронько, доц. О. Л. Сотніков і С. І. Аввакумов. 2010 р.
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обладнання; автоматизація ремонтного виробництва. На 

кафедрі створена наукова школа проф., д-ра техн. наук 

В. Я. Сєдуша «Технічне обслуговування та діагностика ме-

талургійного обладнання».

Продовжує розвиватися і традиційний науковий на-

прямок з модернізації та створення нового устаткуван-

ня, у тому числі для одержання якісних сталей (проф. 

С. П. Єронько, доц. Н. Т. Ліфенко, В. І. Руденко і С. І. Ав-

вакумов). Результати робіт цього напрямку опубліковані 

в монографіях: «Позапічне рафінування металу в газліф-

тах» (С. П. Єфіменко, В. І. Мачикін, Н. Т. Ліфенко, 1986); 

«Безстопорне розливання сталі» (В. Л. Пилюшенко, 

С. П. Єронько, В. М. Шестопалов, 1991); «Фізичне моде-

лювання процесів позапічної обробки і розливання сталі» 

(С. П. Єронько, С. В. Биковський, 1998).

За роки існування кафедрою підготовлено понад 5500 ін-

женерів-механіків; 8 її випускників захистили докторські 

дисертації, 58 стали канд. техн. наук; видано 3 підручники 

та 5 навчальних посібників з грифом МОН України.

Кафедра «Машини і апарати 
хімічних виробництв»

Кафедра МАХВ була створена у 1964 р. у складі хіміко-

технологічного факультету ДПІ. Але підготовка інженерів-

механіків КХЗ здійснювалась на кафедрі «Процеси і апа-

рати хімічних виробництв» ХТФ ще з 1928 р. У вересні 

2009 р. кафедра введена до складу ФІММ.

Першим зав. кафедри був доц. І. Л. Непомнящий 

(1964–1972), засновник вітчизняної школи конструюван-

ня коксових машин, автор 

багатьох монографій у цій 

галузі. Він був серед пер-

ших випускників механіків-

коксохіміків 1934 р. В наступ-

ні роки зав. кафедри були 

доценти А. В. Чамов (1972–

1984) і Л. Ф. Лук’янченко 

(1984–1992), протягом остан-

ніх 18 років (з 1993 р.)  — доц. 

С. П. Веретельник. З жовтня 

2010 р. кафедру очолює проф. 

О. С. Парфенюк.

Кафедра протягом ба-

гатьох десятиліть є однією з провідних в Україні з підго-

товки інженерів-механіків для коксохімічних і хімічних 

виробництв, а також для підприємств із виробництва 

будівельних і спеціальних матеріалів. У перші роки її іс-

нування навчальний процес проводили доц. А. В. Чамов і 

Є. Р. Кузнєцов, викл. І. П. Слюсар, В. С. Ткачов, М. М. Фі-

латов, М. А. Остапенко, В. М. Мовчанюк, А. Г. Євтушен-

ко, В. С. Єрємєєв. Колективу кафедри вдалося швидко за 

підтримки коксохімічних підприємств створити необхідну 

матеріально-технічну базу. Підручники, навчальні посіб-

ники і монографії викладачів кафедри використовувалися 

у багатьох інститутах і технікумах. Після введення в екс-

плуатацію в 1972 р. 7-го навчального корпусу ДПІ були 

створені нові навчальні й наукові лабораторії кафедри.

Колективу кафедри завжди був властивий тісний кон-

такт із виробництвом. У короткий термін за ініціативи 

І. Л. Непомнящего було розпочато розробку методу безпе-

рервного коксування слабкоспікливого вугілля і створені 

унікальні дослідно-промислові установки на Авдіївському 

КХЗ. Сформований науковий напрямок об’єднав великий 

колектив викладачів, дослідників і фахівців. У цій багато-

гранній роботі спільно з викладачами брали участь наук. 

співробітники та інженери кафедри: О. І. Єлєсєєв, який 

очолив експлуатацію установок, А. М. Потєхін, Л. В. Ко-

чегарова, І. Х. Базарова, Л. М. Кліменко, В. Б. Білевич, 

Ю. Г. Озерський, Л. І. Непомнящий, В. І. Дегтярьов та 

ін. У ці роки до викладацького складу кафедри влили-

ся її випускники — С. П. Веретельник, О. С. Парфенюк, 

Г. Г. Дикун, А. В. Кирічук. Свій доробок у загальні резуль-

тати роботи внесли співробітники кафедри: Л. С. Кулік, 

М. П. Холодна, Ю. М. Батков, О. В. Табала, В. М. Тарасов, 

О. В. Чубенко, Л. А. Іванілова, М. А. Хромов, А. А. Була-

тов, Д. Ю. Сербін, В. О. Овчинніков, М. Ю. Медвєдєв, 

Н. Л. Дон, В. І. Григор’єва, Л. М. Галушко, І. Є. Денщиков.

У 80-і роки за участі викладачів і співробітників кафе-

дри вперше у світовій практиці було здійснено розробку 

Л. Ф. Лук’янченкоА. В. Чамов

О. С. ПарфенюкС. П. Веретельник

І. Л. Непомнящий
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і впроваджено у виробництво на Стахановському КХЗ 

конструкції коксових батарей з крупнорозмірних вогне-

тривких бетонних блоків, що забезпечило індустріалізацію 

будівництва і монтажу, більш високу міцність і герметич-

ність, а також значний економічний ефект на всіх етапах 

будівництва й експлуатації. Проф. О. С. Парфенюку і доц. 

С. П. Веретельнику, у складі авторського колективу, було 

присвоєно в 1991 р. звання лауреатів премії Ради Міністрів 

СРСР. За роки існування кафедри співробітниками було 

отримано близько 150 патентів і авторських свідоцтв на 

винаходи, а в 1996 р. доц. О. С. Парфенюку за результата-

ми винахідницької роботи було присвоєно почесне звання 

«Заслужений винахідник України».

розвивається комп’ютеризація навчального процесу, роз-

робляється концепція комп’ютерної підготовки фахівців, 

впроваджуються системи автоматизованого проектуван-

ня, моделювання і розрахунків хімічного устаткування, 

керування і планування технічного обслуговування та 

ремонтів, створено комп’ютерну мережу документообігу і 

інформаційного забезпечення навчального процесу на ка-

федрі, що дозволяє працювати в єдиному інформаційному 

просторі студентам, викладачам, адміністрації і проводити 

тестовий контроль знань з різних дисциплін. Модернізо-

вано та розроблено лабораторні установки з підключен-

ням їх до ЕОМ з комп’ютерною системою накопичення і 

обробки експериментальних даних. Дипломне та курсове 

проектування виконується в електронному вигляді.

З 2003 р. на прохання керівництва коксохімічних і 

хімічних підприємств Донбасу відкрито нову форму на-

вчання — очно-заочну, завдяки чому співробітники під-

приємств галузі, що мають базову фахову освіту молод-

шого фахівця, продовжують навчання в університеті. 

Потреби підприємств, вимоги часу і результати НДР ка-

федри дали основу для навчання студентів за спеціалі-

заціями: «Комп’ютерне проектування та експлуатація 

хіміко-технологічних комплексів» та «Обладнання приро-

доохоронних технологій».

З 2004 р. кафедра разом з Московським державним 

університетом інженерної екології (МДУІЕ) і Авдіївським 

КХЗ проводить щорічну Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Екологічні проблеми індустріальних мега-

полісів», в якій беруть участь сотні вчених, фахівців, аспі-

рантів і студентів.

Кафедра співпрацює з фахівцями ряду іноземних уні-

верситетів, підприємств та організацій — Гамбурзький і 

Магдебурзький технічні університети (Німеччина), Ост-

равський технічний університет (Чехія), Силезький тех-

нічний університет (Польща), Східний вуглехімічний ін-

ститут (Єкатеринбург, Росія), та найбільш міцно кафедру 

МАХП пов’язують давні творчі наукові й навчальні зв’язки 

з МДУІЕ, що закріплено відповідним договором про спів-

Ген. директор «ВАТ Авдіївський КХЗ» Г. О. Власов, 
ректор ДонНТУ О. А. Мінаєв та зав. каф. МАХВ 

О. С. Парфенюк на презентації предметної аудиторії, 
що реконструйована і обладнана за підтримки 

підприємства

На межі тисячоліть почався новий етап у житті кафе-

дри. Під керівництвом доц. О. С. Парфенюка було розпо-

чато підготовку наукових кадрів в аспірантурі. Аспіранти й 

молоді викладачі О. Д. Костіна, І. В. Кутняшенко, А. А. То-

поров, трохи пізніше — С. І. Антонюк, О. Є. Алєксєєва, 

П. В. Третьяков захистили кандидатські дисертації. За-

вершують дисертаційні роботи О. С. Гайдаєнко, А. М. Не-

стеров, Є. Г. Аверін. Розвиваються нові напрямки НДР — 

розробка техніки й технології термолізно-енергетичної 

рекуперації твердих побутових і промислових відходів (ме-

тод «ТЕРО» — наук. кер. проф. О. С. Парфенюк) і розроб-

ка системи техногенної безпеки технологічних комплексів 

(наук. кер. доц. А. А. Топоров). Активно працюють молоді 

співробітники, аспіранти і викладачі: А. Г. Мельніченко, 

Д. В. Бован, М. П. Діденко, О. С. Гайдаєнко, О. О. Акусова, 

В. М. Боровльов. З урахуванням спеціалізацій підготовки 

галузей промисловості викладається більше 40 загально-

інженерних і спеціальних дисциплін, проводиться по-

глиблене вивчення іноземних мов, створено комп’ютерні 

класи і сучасну предметну аудиторію.

Кафедрою багато років ведеться активна робота з тех-

нікумами у структурі ННПК «Силікатник», інтенсивно 

Комп’ютерний клас, створений викладачами 
і співробітниками кафедри
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робітництво. Визнанням високих наукових досягнень і 

внеску в розвиток співробітництва між університетами є 

обрання у 2002 р. одного з провідних учених Росії, ректо-

ра, а нині Президента цього університету акад. М. Б. Гене-

ралова почесним д-ром ДонНТУ з кафедри МАХВ.

Активна робота кафедри з багатьох напрямків дала за-

кономірний результат: вона традиційно посідає провідні 

позиції в рейтингу випускаючих кафедр ДонНТУ. За ми-

нулі роки викладачами кафедри опубліковано 9 моногра-

фій і навчальних посібників і близько 1000 наукових і ме-

тодичних статей, отримано понад 150 авторських свідоцтв 

і патентів на винаходи, багато з яких використовуються в 

промисловості, загалом викладачами і співробітниками 

кафедри. Підготовлено й захищено 14 кандидатських ди-

сертацій. На протязі останніх десятиліть кафедра є однією 

з провідних за результатами НДРС, розробки яких нео-

дноразово відзначалися медалями, дипломами й грамота-

ми на виставках і конкурсах.

Високий рівень ефективності роботи аспірантів і мо-

лодих викладачів кафедри підтверджується присудженням 

в останні роки за результатами міжнародних і всеукраїн-

ських конкурсів нагород та іменних стипендій: І. В. Кут-

няшенко — Кабміну, А. А. Топоров — Кабміну і Президен-

та України, П. В. Третьяков — Президента України і фірми 

«Токіо Байоккі», С. І. Антонюк — Президента України і 

премії Мьоллера (Німеччина).

Випускники кафедри МАХВ успішно працюють у ба-

гатьох країнах світу. Особливо можна відзначити магістра 

і аспіранта кафедри, канд. техн. наук С. І. Антонюка, який 

також успішно захистив дисертацію д-ра філософії у Ні-

меччині і працює викладачем у технічному університеті 

Гамбурга. Він вперше серед східноєвропейських вчених-

дослідників отримав загальноні-

мецьку премію за нові вагомі нау-

кові результати у галузі досліджень 

дискретних часток і гранульова-

них матеріалів. Останніми роками 

магістри кафедри проходять ста-

жування у цьому технічному уні-

верситеті під керівництвом проф. 

С. Хайнріха і С. І. Антонюка.

Потенціал кафедри викорис-

товується і в інших підрозділах 

університету. Співробітники ка-

федри беруть участь у загально-

університетському житті: проф. 

О. С. Парфенюк працював дека-

ном факультету екології та хіміч-

ної технології (2004–2010), доц. 

І. В. Кутняшенко — заст. дека-

на, доц. М. А. Остапенко — нач. 

навчально-методичного відділу 

ДонНТУ, доц. А. А. Топоров — 

заст. відповідального секретаря 

приймальної комісії і заст. директора центру тестування 

ДонНТУ.

Особлива гордість кафедри — її випускники. Близько 

2000 випускників успішно працюють у різних галузях про-

мисловості, на заводах і в наукових організаціях України, 

країн СНД і далекого зарубіжжя. Серед них директор Ав-

діївського КХЗ, Заслужений металург України, д-р техн. 

наук Г. О. Власов, який сьогодні є професором кафедри; 

лауреат Державної премії СРСР М. С. Хазах, керівники 

промислових підприємств А. І. Коломійченко, В. З. Крав-

ченко, В. І. Пшеничний, В. Б. Бутков і багато ін.

У подальшій роботі свої головні завдання кафедра ба-

чить у підвищенні якості підготовки молодих фахівців від-

повідно до сучасних вимог, розвитку співробітництва із 

промисловими підприємствами, університетами України і 

закордонними ВНЗ-партнерами, виконанні наукових до-

сліджень і розробок з актуальних питань хімічної інженерії 

й екологічної безпеки техносфери.

Кафедра «Основи 
проектування машин»

Кафедру (попередня на-

зва «Деталі машин») було 

створено у вересні 1929 р. 

д-ром техн. наук О. М. Пер-

вушиним, який керував нею 

протягом 22 років. У грудні 

1954 р. кафедрі було надано 

його ім’я. Це був видатний 

вчений, який зробив вели-

кий внесок у підготовку ка-

дрів та вирішення складних 

Колектив кафедри МАХВ. Сидять: М. П. Холодная, О. Є. Алексєєва, 
О. С. Парфенюк, О. Д. Костіна, О. Н. Сидоренко; стоять: О. О. Акусова, 

О. В. Чубенко, А. А. Топоров, С. П. Веретельник, П. В. Трет’яков, 
І. В. Кутняшенко, В. М. Боровльов, М. А. Остапенко, Л. С. Табала, Є. Г. Аверін. 

2010 р.

О. М. Первушин
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питань становлення Донбасу в довоєнні роки. Він брав 

участь у проектуванні мостів трамвайного маршруту № 1, 

трубопроводу водопостачання міста. Зараз кращий сту-

дент факультету отримує стипендію ім. О. М. Первушина.

З 1951 р. кафедру очолював протягом 25 років проф., 

д-р техн. наук О. Л. Симонов, пізніше — доц., канд. техн. 

наук Д. П. Кончатний (1975–1981) і В. П. Аліферов (1981–

1983), проф., д-р техн. наук В. С. Горелік (1983–1997). У 

1997–2003 рр. обов’язки зав. кафедри виконував доц., 

канд. техн. наук О. В. Лукичов. З 2003 р. кафедрою ке-

рує проф., д-р техн. наук В. Г. Нечепаєв. Під його керів-

ник ВВВ, у інституті працю-

вав з 1952 р., був заст. декана 

ГЕМФ, деканом механічного 

факультету (1970–1982).

Проф. В. С. Горелік очо-

лював кафедру протягом 14 

років. Він випускник нашо-

го університету, Заслужений 

винахідник України, автор 

понад 120 винаходів, 6 мо-

нографій та навчальних по-

сібників, більш 100 наукових 

статей. Під його керівни-

цтвом кафедра значно роз-

ширила лабораторну базу, в навчальному процесі почали 

застосовуватися активні методи навчання, було розробле-

но навчальну комп’ютерну програму «Модвар».

Кафедра веде наукові дослідження з питань динаміки, 

завантаженості та довговічності машин. Науковий та на-

вчальний потенціал кафедри — це навчальні посібники та 

монографії, сотні наукових статей у вітчизняних та закор-

донних журналах, більш ніж 300 винаходів. У 1956 р. було 

видано навчальний посібник «Деталі машин» (О. Л. Семе-

нова, С. М. Барановський, В. С. Ісадченко, В. Д. Оглоблін, 

В. П. Аліферов, В. С. Навльотов), у 1961 р. — «Курсове 

проектування деталей машин. Посібник для студентів за-

очних та вечірніх факультетів технічних вузів». (Г. І. Шев-

ченко, Д. П. Кончатний), у 1998 р. — «Збірник професійно-

орієнтованих завдань з курсу ВСТВ» (А. П. Гуня).

Кафедра тісно співпрацює з металургійними та маши-

нобудівними заводами, провідними науковими організа-

ціями України та країн СНД, веде спільні роботи з ВНЗ 

Польщі: Сілезьким та Ченстоховським політехнічними 

інститутами, Краківською гірничо-металургійною акаде-

мією; Великої Британії — Портсмутським технологічним 

університетом; Німеччини — Магдебурзькою академією. 

Д. П. КончатнийО. Л. Симонов

В. Г. НечепаєвВ. П. Аліферов

ництвом кафедра розробила і впровадила в навчальний 

процес інноваційні моделі і технологію навчання загаль-

ноінженерним  дисциплінам на основі оптимального спо-

лучення класичних методів активізації пізнавальної ді-

яльності студентів та сучасних систем автоматизованого 

проектування виробів машинобудування

Проф. О. Л. Симонов у своїй діяльності особливу увагу 

надавав підвищенню наукового рівня викладачів кафедри, 

їх педагогічної майстерності. За час своєї трудової діяльності 

він обіймав посаду декана ГЕМФ, проректора з навчальної 

роботи ДПІ. Опублікував 2 монографії, одну з них у Китаї. 

Доц. Д. П. Кончатний — учасник ВВВ, у інституті працював 

з 1948 р., співавтор навчального посібника «Курсове проек-

тування деталей машин». Доц. В. П. Аліферов — також учас-

В. С. Горелік

Колектив кафедри «Деталі машин». Зліва направо:
1-й ряд — С. М. Барановський, О. М. Первушин, 

О. Л. Симонов, М. М. Селезньов; 2-й ряд — 
В. С. Ісадченко, В. С. Нальотов, П. А. Єрмаков, 

В. П. Аліферов, В. Д. Оглоблін. 1950 р.
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Частина навчальних курсів викладається англійською, 

французькою, німецькою мовами.

За час існування на кафедрі відбувалися значні структур-

ні зміни. У 1981 р. п’ять викладачів кафедри було переведено 

на знов створену кафедру прикладної механіки, яку у 1988 р. 

було приєднано до кафедри «Деталі машин», а кафедру пере-

йменовано в «Основи проектування машин» (ОПМ). У 1984 р. 

кафед рі «Деталі машин» було передано викладання курсу 

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання». 

У 1997 р. секцію «Прикладна механіка» було передано частко-

во на кафедру «Опір матеріалів», а частково на гірничий фа-

культет. З 1996 р. до складу кафедри ОПМ включено як секцію 

кафедру «Теорія механізмів та машин» (ТММ).

Кафедру ТММ було створено у 1962 р. у складі викла-

дачів, які проводили навчальний процес за курсом ТММ 

на кафедрі «Теоретична механіка» під науково-методичним 

керівництвом доц, канд. техн. наук А. Н. Воровицького, 

який з 30-х років займався цим курсом, створив перші ме-

тодичні посібники з ТММ. У 1962–1966 рр. кафедру очо-

лював проф., д-р техн. наук 

А. О. Бажин — людина енци-

клопедичних знань, фахівець 

у галузі розрахунку зубчастих 

передач. Пізніше кафедрою 

керували: доц., канд. техн. 

наук Д. Я. Моїсєеєнко (1967–

1970), випускник ДПІ, який 

розробив теоретичні основи 

розрахунку спеціальних видів 

зубчастих передач; проф., д-р 

техн. наук В. К. Пресняков 

(1970–1976), випускник ДПІ, 

учасник ВВВ, який працював 

у ДПІ з 1946 р., видатний фахівець у галузі вібраційних ма-

шин та гірничо-збагачувальної техніки; проф., д-р техн. наук 

П. М. Кондрахін (1976–1991), який працював у ДПІ з 1945 р., 

видатний фахівець у галузі рудничного транспорту; доц., 

канд. техн. наук В. П. Стойко (1991–1996), випускник ДПІ.

Основні наукові напрямки кафедри «Основи проекту-

вання машин»:

— підвищення навантажувальної здатності і довговіч-

ності деталей і вузлів зубчастих передач;

— створення механо-гідродинамічних транспортуючих 

пристроїв гірничошахтного устаткування;

— дослідження напруженого стану складних корпус-

них деталей гірничих машин і розробка рекомендацій з 

оптимізації їхніх конструкцій;

— удосконалення технологій і устаткування металур-

гійного комплексу;

— підвищення ефективності металорізальних систем 

автоматизованого виробництва.

За роки існування кафедри тут навчалося близько 

60000 студентів. Вихованці кафедри керують багатьма ве-

ликими підприємствами.

Сьогодні кафедра активно використовує нові навчаль-

ні технології, комп’ютерну техніку. На кафедрі щорічно 

проводяться регіональні студентські олімпіади та науково-

методична конференція.

Кафедра опору матеріалів
Заснована у 1929 р. проф. П. Є. Добровольським, який 

був її завідувачем до 1937 р. У той період на кафедрі працюва-

ло, крім нього, 6 викладачів: А. П. Заборський, А. Розовська, 

Ю. А. Ковалевський, С. А. Лозовський, В. Н. Михайлов, 

Г. П. Городник. Кафедра займала весь цокольний поверх ни-

нішнього 2-го навчального корпусу.П. М. Кондрахін

Колектив кафедри ОПМ. 
1-й ряд: доц. Е. Л. Гордієнко, зав. каф. проф. В. Г. Нечепаєв, проф. В. П. Оніщенко, асп. Г. В. Самойлова, 

доц. Г. І. Хіценко, ст. викл. В. Г. Пархоменко, доц. О. М. Гнитько; 2-й ряд: доц. І. В. Клименко, О. Л. Сотніков, 
В. Ф. Блєскун і В. А. Молібожко, ас. Д. Ю. Семенюк, доц. П. М. Матеко і В. Я. Мешков, зав. лаб. М. Н. Зак, інж. 

І. В. Єрьоменко і В. О. Голдобін, тех. Т. Ф. Котелевець, інж. О. С. Цихмістро. 2010 р.
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У наступні роки кафедрою 

завідували: ст. викл. Ю. А. Ко-

валевський (1937–1938), доц. 

В. С. Рекшинський (1939–

1945, 1948–1967), проф. 

С. Ф. Медведєв, (1945–1948), 

проф. Ф. Л. Шевченко (1967–

1977, з 1985 р. до сьогодніш-

нього часу), доц. С. А. Же-

данов (1977–1985). Великий 

внесок у розвиток матеріаль-

ної бази кафедри, підготовку 

науково-педагогічних кадрів 

та навчально-методичного за-

безпечення зробили В. С. Рек-

шинський і його учень і послі-

довник Ф. Л. Шевченко.

В. С. Рекшинський — та-

лановитий педагог і відомий 

вчений, підготував 8 канд. 

наук, які згодом стали про-

відними викладачами вищої 

школи. Очолюючи кафедру 

25 років, він удосконалював 

навчальний процес і мето-

дику викладання різних роз-

ділів курсів опору матеріалів, 

будівельної механіки і теорії 

пружності. Його методичні 

розробки і нині використовуються у навчальному процесі.

Його учень професор Ф. Л. Шевченко очолює кафедру 

вже 44 роки, при діляючи особливу увагу розвитку матеріаль-

ної бази та методичного забезпечення навчального процесу. 

Під його керівництвом розроблені і виготовлені пор тативні 

настільні лабораторні установки, що дозволяють виконувати 

ла бораторні ро боти індивідуальним, а не груповим спо со-

бом. У цій роботі та взагалі в матеріальному і мето дичному 

забезпеченні лабораторії суттєвий внесок зробив зав. лаб., 

канд. техн. наук, полковник запасу А. П. Карасьов.

Кафедра ОМ відома в Україні методичними розробка-

ми з навчального телебачення та використання технічних 

засобів у навчальному процесі завдяки роботам ентузіаста 

у цьому питанні доц. С. А. Жеданова.

Проф. Ф. Л. Шевченко вперше розробив прикладні 

методи динамічного розрахунку пружних стержньових 

систем з розподіленими параметрами за наявності зосе-

реджених мас; методи розрахунку вертикальних гнучких 

стержнів на поперечне завантаження; вдосконалив метод 

початкових параметрів з використанням його для розра-

хунку балок з довільним навантаженням, замкнутих кру-

гових циліндричних оболонок, балок на суцільній пружній 

основі у випадку статичного і динамічного завантаження; 

метод розрахунку на стійкість стиснутих стержнів з ура-

хуванням власної ваги та ін. Він підготував і опублікував 

15 підручників і навчальних посібників з грифом МОН 

Колектив кафедри опору матеріалів
у 1930-х роках

В. С. Рекшинський

Ф. Л. Шевченко

Ф. Л. Шевченко, О. А. Авдєєв, А. П. Карасьов, 
В. К. Пресняков, В. Ф. Грібініченко

С. А. Жеданов у телестудії ДПІ
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України, основним із них є «Механіка пружних деформів-

них систем» (у 3 частинах).

Науково-методичні розробки проф. Ф. Л. Шевченка 

узагальнюють багаторічний досвід роботи автора, в них 

надані оригінальні методи викладення складних розділів 

курсу ОМ. Вони включають, понад навчальну програму, 

вперше розроблені автором додаткові питання, призна-

чені для поглибленого вивчення курсу ОМ і розширення 

кругозору студентів, для підготовки спеціалістів та ма-

гістрів. Ці розробки широко використовуються в дослі-

дженнях аспірантів і наукових працівників.

Колектив кафедри ОМ: доц. Л. М. Дядик, 
проф. С. А. Жеданов і Ф. Л. Шевченко, зав. лаб. В. П. Борзунов, 

доц. В. М. Савєнков, О. Г. Татьянченко, Ю. Л. Вітряк, О. Ф. Толкачов, 
В. Д. Поваляєв, В. Я. Бєланов, О. В. Нижник, А. О. Храмов, 

В. І. Русанов, А. М. Сурженко. 2001 р.

Вісім викладачів кафедри підготу-

вали і захистили кандидатські дисер-

тації і два — докторські, з них четверо 

працюють на кафедрі. На базі кафедри 

постійно стажуються викладачі інших 

ВНЗ Донбасу. У різні періоди на кафед-

рі читалися курси опору матеріалів, бу-

дівельної механіки, теорії пружності та 

динаміки машин. З 1997 р., у зв’язку з 

розширенням кафедри і поповненням 

її складу викладачами кафедри «Основи 

проектування машин», читається також 

курс прикладної механіки. Щорічно на 

кафедрі навчається близько 1500 сту-

дентів.

Кафедра активно працює над під-

готовкою навчально-методичної літе-

ратури та підручників. Загальний обсяг 

виданої навчальної літератури складає 

140 друк. арк., методичних вказівок і рекомендацій — 

близько 95 друк. арк. Кафедра має матеріальну базу для 

проведення 20 лабораторних робіт, більшість із них вико-

нуються індивідуально.

Колектив кафедри веде активну творчу роботу зі сту-

дентами, залучаючи їх до наукових досліджень. За остан-

ні роки викладачі разом зі студентами опублікували 20 

наукових і навчально-методичних розробок. Студенти 

виступають з науковими доповідями на конференціях. 

Велика увага приділяється підготовці студентів до уні-

верситетських, регіональних, всеукраїнських і міжнарод-

Кафедра ОМ. Сидять: В. Н. Савєнков, Л. В. Оберемок, Ф. Л. Шевченко, В. Д. Поваляєв; стоять: С. М. Царенко, 
О. В. Нижник, В. І. Русанов, В. Я. Бєланов,  О. М. Картунов, А. М. Сурженко, Ю. Л. Вєтряк. 2010 р.
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них олімпіад. Останніми роками студенти кафедри по-

сідають призові місця на всеукраїнських і міжнародних 

олімпіадах. МОН України доручено кафедрі та універси-

тету проводити олімпіади з опору матеріалів у Донецько-

Луганському регіоні.

Науковий напрямок кафедри тісно пов’язаний з га-

лузями промисловості Донецького регіону: розробки ін-

женерних методів розрахунку гірничо-технічних споруд, 

гірничих машин, гірничо-добувних і підводно-добувних 

комплексів, розрахунки рудничного підйому, бурових 

установок та ін. З цих питань викладачі опублікували 

понад 500 наукових статей і монографій (Ф. Л. Шевчен-

ко — 250). Найбільш вагомі наукові розробки кафедри: 

інженерні методи розрахунку і вдосконалення конструк-

цій вагомонесучих оболонок і шківів тертя шахтних під-

йомних машин (Ф. Л. Шевченко); методи статичного і 

динамічного розрахунку транспортних трубопроводів 

глибоководних здобувальних комплексів (Ф. Л. Шев-

ченко); дослідження динамічних процесів і розробка 

методів розрахунку на міцність і стійкість бурових колон 

для проходження стволів і свердловин великих діаме-

трів (Ф. Л. Шевченко, Г. М. Улітін); стійкість стиснутих 

стержнів з урахуванням власної ваги (Ф. Л. Шевчен-

ко); розробка динамічного розрахунку жорсткої армі-

ровки шахтних стволів (М. Г. Гаркуша, А. А. Храмов); 

розробка інженерних методів і вдосконалення кон-

струкцій відвальних стріл гірничорудних відвалоутворю-

вачів (Ф. Л. Шевченко, О. Г. Татьянченко); дослідження 

напружено-деформованого стану багатозв’язних дисків 

із циклічними отворами стосовно лобовин шахтних під-

йомних машин (Л. Н. Дядик); розробка інженерних ме-

тодів розрахунку багатошарових полімерно-металічних 

гнучких труб і шлангокабелів (В. Н. Савєнков); розроб-

ка математичних моделей розрахунку на міцність і жор-

сткість валкового вузла багатовалкових прокатних станів 

і моделей динаміки головного приводу робочих валків 

металургійних прокатних станів (В. Д. Поваляєв); дослі-

дження напружено-деформованого стану корпусів гірни-

чого обладнання (В. Я. Бєланов).

Сьогодні кафедра укомплектована висококваліфікова-

ними кадрами: зав. каф. проф., д-р техн. наук Ф. Л. Шев-

ченко; проф., д-р техн. наук О. Г. Татьянченко; доценти, 

канд. техн. наук В. Я. Бєланов, В. Н. Савєнков, В. І. Ру-

санов, В. Д. Поваляєв, А. В. Нижник, А. Н. Сурженко, 

С. М. Царенко, Ю. Л. Вєтряк.

Кафедра «Теоретична механіка»
Була організована у 1935 р. Першим її завідувачем 

(1935–1957 рр.) був доц., канд. техн. наук Л. Т. Лєвін — ви-

пускник Санкт-Петербурзького гірничого інституту, що 

мав досвід роботи в гірничій промисловості. Першими ви-

кладачами кафедри були Д. М. Іваницький, Г. П. Городник 

та А. Ф. Виродов.

Кафедра забезпечувала 

викладання трьох дисци-

плін: теоретична механіка, 

теорія механізмів і машин і 

гідравліка (у 1936 р. читання 

курсу гідравліки було пере-

дане кафедрі «Гірнича ме-

ханіка»). Крім навчальної, 

співробітники кафедри за-

ймалися науково-дослідною 

роботою. Основними напря-

мами НДР були: «Досліджен-

ня нових методів розрахунку 

копрових шківів» (Л. Т. Лє-

він), «Дослідження методів розрахунку кінематичних пар 

гірничих машин» (А. Н. Воровицький), «Дослідження пи-

тань автоматичного регулювання копальневих турбомашин» 

(А. І. Кухтенко). За результатами цих досліджень у різних 

журналах і збірниках за п’ять передвоєнних років було опу-

бліковано більше 20 наукових статей. Члени кафедри брали 

участь у науково-технічних конференціях. Так, А. І. Кухтен-

ко брав участь у Всесоюзній конференції з автоматики і теле-

механіки в однойменному інституті АН СРСР.

У післявоєнний період на кафедрі працювали: 

Г. В. Малєєв — учасник ВВВ, асистент (1951–1954), піз-

ніше ректор ДПІ (1968–1989); В. С. Костанда — учасник 

ВВВ, асистент, після захисту кандидатської дисертації 

(1959) — доцент кафедри, керівник ряду госпдоговірних 

тем із розробки ерліфтних гідропідйомних установок; 

Н. Г. Гаркуша — учасник ВВВ, ст. викл., а пізніше, після 

переходу в ІГМ ім. М. М. Федорова і захисту докторської 

дисертації — нач. відділу шахтного підйому, зав. кафедри 

«Прикладна механіка», останнім часом працював на по-

саді проф. кафедри «Опір матеріалів»; канд. техн. наук 

В. І. Матвєєв — учасник ВВВ, асистент, потім тривалий 

час працював нач. відділу віброакустичної діагностики 

шахтних стаціонарних установок ІГМ ім. М. М. Федоро-

ва; викл. Д. Я. Моїсєєнко та В. М. Дворядкін.

Після закінчення війни на кафедру повернулися 

В. Р. Грінько і Ф. Ф. Стіфєєв. Ст. викл. кафедри В. Р. Грінько 

довгий час працював проректором ДПІ з вечірнього і за-

очного навчання. Наукові роботи співробітників кафедри 

в цей час були присвячені дослідженню і розрахунку ко-

прових шківів, провідників клітьових і скіпових підйомів 

(Л. Т. Лєвін), розрахунку косозубчастого зачеплення і до-

слідженню забійних гірничих машин (А. Н. Воровіцький), 

визначенню критичних швидкостей шахтних вентиляторів 

(Д. Я. Моїсєєнко), балансуванню вентиляторів (В. І. Мат-

вєєв), динаміці рудничного підйому (Н. Г. Гаркуша), роз-

робці і дослідженню гідравлічних підйомів ерліфтними і 

вуглесосно-ерліфтними установками (В. С. Костанда).

У 1952 р., після закінчення механіко-математичного 

факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова, на кафедру при-

йшов працювати П. В. Харламов, який через три роки 

Л. Т. Лєвін
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захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступе-

ня канд. фіз.-мат. наук з 

теми «Рух важкого твердо-

го тіла в рідині». У вересні 

1957 р. П. В. Харламов стає 

зав. кафедри, проте вже у 

1958 р. він був запрошений 

до Новосибірська, де в цей 

час створювався Науковий 

центр у складі Сибірського 

відділення АН СРСР. За час 

роботи в Науковому цен-

трі П. В. Харламов захистив 

докторську дисертацію і став професором. Його роботи з 

динаміки твердого тіла з однією нерухомою точкою зна-

йшли визнання в усьому світі. Після повернення у 1965 р. 

до Донецька проф. П. В. Харламов брав участь у створенні 

Наукового центру АН УРСР, становленні Донецького дер-

жавного університету, а також організації відділу приклад-

ної механіки ІПММ АН України.

У першій половині 1959 р. обов’язки зав. кафедри ви-

конував доц., канд. фіз.-мат. наук Г. П. Випов — автор ряду 

робіт з динаміки в’язкої рідини між близько розташова-

ними поверхнями. З моменту організації Донецького на-

укового центру АН УРСР Г. П. Випов обіймав посаду заст. 

директора Обчислювального центру АН УРСР.

На протязі 1959–1969 рр. кафедру очолював доц., канд. 

техн. наук Є. І. Степанов, який до цього тривалий час був 

зав. кафедри «Теоретична механіка» в Новочеркаському 

політехнічному інституті. 

НДР Є. І. Степанова була 

пов’язана з вирішенням ряду 

завдань з руху в’язкої нестис-

куючої рідини та іншими пи-

таннями гідромеханіки.

З вересня 1969 р. до серп-

ня 2004 р. кафедру очолю-

вав проф., д-р техн. наук 

М. Г. Логвінов. Після закін-

чення у 1946 р. Горлівсько-

го гірничого технікуму він 

працював електромонтером, 

заступником головного ме-

ханіка, головним енергетиком шахти № 4–5 «Никітов-

ка» тресту «Горлівкавугілля» комбінату «Артемвугілля». У 

1949 р. був направлений на ВІК ДІІ, після закінчення яких 

був залишений для роботи в інституті. Вся його подальша 

трудова діяльність пов’язана з інститутом — асистент кафе-

дри «Гірнича механіка» (1952–1953), аспірант (1953–1956), 

асистент кафедри «Теоретична механіка», доцент. У період 

підготовки докторської дисертації (1964–1966) — старший 

науковий співробітник, нарешті — зав. кафедри. Він здій-

снив великий внесок у розвиток навчально-методичної і 

наукової діяльності, а також 

у створення матеріальної 

бази кафедри.

У 1969–1991 рр. 

М. Г. Логвінов був членом 

президії науково-методичної 

ради з теоретичної меха-

ніки Міністерства вищої і 

середньої спеціальної осві-

ти СРСР, членом націо-

нального комітету України 

з теоретичної і прикладної 

механіки, заступником голо-

ви Українського і Молдав-

ського зонального бюро Державного комітету СРСР з ви-

кладання теоретичної механіки. Упродовж багатьох років 

проф. М. Г. Логвінов брав активну участь у роботі системи 

атестації кадрів вищої кваліфікації, був заступником голо-

ви спеціалізованої ради ДПІ з гірничих спеціальностей, 

членом спеціалізованої ради з присвоєння наукових ступе-

нів за фахом «Гірничі машини», членом науково-технічної 

ради ВНІІГМ ім. М. М. Федорова, членом експертної ради 

і пленуму ВАК при Раді Міністрів СРСР. У 1978 р. за на-

укові досягнення М. Г. Логвінову було присвоєно звання 

«Заслужений діяч науки України».

70–80-і роки минулого століття були роками розквіту 

НДР кафедри. Так, у 1974 р., після закінчення заочної ас-

пірантури при АН УРСР під керівництвом члена-кор. АН 

УРСР П. В. Харламова, захистила дисертацію на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук  Л. А. Степанова. Особли-

во плідно в цей період використовувався науковий і твор-

чий потенціал викладачів кафедри «Теоретична механіка» 

при виконанні наукових і дослідно-конструкторських ро-

біт з тематики кафедри рудникових гідропневматичних 

установок і гідравліки, якою завідував проф. В. Г. Гейєр. 

Зокрема, М. Г. Логвінов і В. С. Костанда були авторами і 

безпосередніми учасниками пуску в промислову експлуа-

тацію найбільших, таких, що не мають аналогів у світовій 

практиці, ерліфтних гідропідйомів: одноступінчастого на 

гідрошахті «Красноармійська № 2» ПО «Добропіллявугіл-

ля» (1967) і п’ятиступінчастого автоматизованого на гідро-

шахті «Самсонівська № 1» ПО «Краснодонвугілля» (1971). 

У підготовці до пуску і здійсненні авторського нагляду за 

експлуатацією ерліфтного гідропідйому ш. «Самсонівська 

№ 1» брав участь А. П. Стегнієнко, який на той час працю-

вав науковим співробітником галузевої лабораторії гідро-

підйому і комплексної автоматизації гідрошахт ДПІ. У цей 

період за результатами виконаних досліджень захистили 

кандидатські дисертації В. С. Костанда (1959) і М. Г. Лог-

вінов (1960), який у 1972 р. захистив докторську дисерта-

цію.

На основі теоретичних і експериментальних дослі-

джень, що проводяться співробітниками кафедри, скла-

лися три основні напрями НДР і ДКР: дослідження і 

М. Г. Логвінов

Є. І. Степанов

П. В. Харламов
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розробка технічних засобів підйому корисних копалин з 

морського дна; дослідження і розробка ерліфтних уста-

новок для гідротранспорту гірничої маси в технологічних 

процесах гірничодобувних і переробних підприємств; до-

слідження динаміки шахтного підйому, оснащеного про-

відниками гнучкої арміровки, і розробка конструкцій 

слідкувальних спрямовувальних пристроїв підйомних по-

судин. Результати досліджень глибоководних ерліфтних 

установок були використані ВНІПІ Океанмаш (м. Дні-

пропетровськ) при розробці технічного проекту на гли-

боководну систему підйому гірничої маси з дна океану 

глибиною до 6000 м. Розроблена методика розрахунку і 

проектування гнучких армувань вертикальних шахтних 

стволів, а також розроблені конструкції слідкувальних 

спрямовувальних пристроїв підйомних посудин, які були 

впроваджені на ш. ім. О. О. Скочинського ПО «Донецьк-

вугілля», ім. В. М. Бажанова ПО «Макіїввугілля», «Комсо-

молець Донбасу» ПО «Октябрьвугілля» та ін.

У кінці 80-х років кафедра брала участь у здійсненні ряду 

унікальних науково-технічних проектів (кер. доц. О. В. Іг-

натов), що проводились об’єднанням «Спецшахтобуріння». 

Зокрема, був розроблений ерліфтний гідропідйом, що пра-

цює на тиксотропній рідині при електроімпульсному про-

веденні вентиляційних свердловин. Найбільш вагомими і 

результативними були роботи, що виконувалися на замов-

лення підприємств золотодобувної промисловості. Більше 

30 дослідно-промислових зразків ерліфтних установок було 

упроваджено на різних фабриках і комбінатах зі збагачення 

золота в Росії та інших країнах. Розроблена на замовлен-

ня Головалмаззолото Міністерства кольорової металургії 

СРСР галузева методика розрахунку і проектування ерліф-

тних установок для золотодобувних фабрик пройшла відпо-

відну експертизу і затвердження і була передана проектним 

організаціям галузі.

Ефективність усіх науково-технічних розробок, вико-

наних співробітниками кафедри, підтверджена їх промис-

ловим використанням і економічним ефектом, який склав 

понад 3 млн. крб., а оригінальність науково-технічних рі-

шень підтверджена отриманими більш ніж 30 авторськи-

ми свідоцтвами на винаходи. За результатами виконаних 

НДР і ДКР у 80-і роки захистили кандидатські дисертації 

М. Й. Скоринін (1984), Ф. Ф. Стіфєєв (1986), О. В. Ігнатов 

(1988), П. П. Глущенко (1989). Науково-дослідною робо-

тою займалися також найбільш здібні студенти, які брали 

участь у наукових конференціях і олімпіадах. Велику ро-

боту з організації студентських наукових досліджень про-

водив ст. викл. В. В. Журба.

Упродовж багатьох років кафедра ТМ була базовою ка-

федрою ВНЗ Донецького регіону з теоретичної механіки. 

За добросовісну працю у справі підготовки фахівців для 

народного господарства країни багато викладачів кафедри 

були нагороджені грамотами, пам’ятними знаками.

У вересні 2004 р. кафедру очолив проф., д-р техн. наук 

В. Б. Малєєв — випускник ДПІ (1970), якого залишили 

після закінчення інституту для роботи на кафедрі «Гірнича 

механіка». Наукова робота проф. В. Б. Малєєва пов’язана 

з питаннями гірничої механіки: шахтним водовідливом, 

газорідинними потоками, удосконаленням відцентрових 

насосів. З вересня 2009 р. кафедрою керує доц., канд. тех. 

наук О. В. Ігнатов.

Колектив кафедри ТМ.
Зліва направо: ст. лаб. О. І. Степанова, доц. В. В. Журба, ас. К. А. Мезнікова, доц. В. С. Седуш, 

інж. О. М. Логвінова, доц. М. П. Васильєв, ас. О. О. Кудрявцев, доц. А. П. Стегнієнко, проф. В. Б. Малєєв, 
зав. каф. О. В. Ігнатов, проф. М. Й. Скоринін, доц. В. Г. Гураль.
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Сьогодні кафедра працює за такими науковими на-

прямами: удосконалення схем і засобів шахтного водо-

відливу, що забезпечують різке зниження ручної неква-

ліфікованої праці при їх обслуговуванні, що підвищують 

надійність і економічність водовідливно-очисних комп-

лексів вугільних підприємств; дослідження процесів руху 

дво- і трифазних сумішей у горизонтальних і вертикаль-

них трубопроводах систем гідравлічного підйому; під-

вищення якості кавітацій багатосекційних відцентрових 

насосів шляхом поліпшення їх конструкції; створення 

систем пилеподавлення при відробітку запасів соляних 

шахт ДП «Артемсіль»; дослідження і вдосконалення за-

собів гідрообезпилювання для поліпшення умов праці 

шахтарів з пилового чинника; дослідження динаміки 

руху шахтних підіймальних посудин у провідниках гнуч-

ких армувань; дослідження аеродинамічних процесів 

розділення багатокомпонентних сумішей за фракціями у 

вугільній промисловості.

За період 2005–2009 рр. колективом кафедри опублі-

ковано понад 100 статей. Видано 3 монографії («Гідро-

динамічне придушення пилу в умовах вугільних шахт: 

теорія і технічні рішення», «Короткий історичний на-

рис, присвячений 70-річчю утворення кафедри «Теоре-

тична механіка» Донецького національного технічного 

університету», участь у складі колективу авторів моно-

графії «Дослідження процесу перерозподілу метану в 

околиці рухомого очисного забою»), отримано 14 па-

тентів.

Кафедра нарисної геометрії 
та інженерної графіки

Кафедра була створена у 1935 р. при об’єднанні ДГІ 

та ДМІ у ДІІ. Першим зав. кафедри був доц., канд. техн. 

наук С. Л. Лозовський (1935–1941 — до початку Великої 

Вітчизняної війни). Він залишився на окупованій тери-

торії, а після закінчення війни виїхав до США, де і по-

мер у 1985 р.

У період евакуації інституту (1942–1943) кафедрою 

завідував ст. викл. І. Л. Таранов, який після закінчення в 

1930 р. факультету образотворчого мистецтва Одесько-

го художнього інституту працював викладачем графіки у 

ВНЗ Одеси, а пізніше (з 1935 р.) — на кафедрі графіки ДІІ.

На протязі 1943–1944 рр. зав. кафедри був доц., канд. 

техн. наук М. І. Дубинський, який з 1944 р. був призна-

чений директором ДонВУГІ. Після повернення інституту 

з евакуації кафедрою до 1956 р. знову завідував І. Л. Та-

ранов. Наступні п’ять років (1956–1961) зав. кафедри 

був доц., канд. техн. наук Т. Т. Нестеренко, який до цього 

працював гол. інженером Алмазнянського метзаводу та 

начальником проектно-конструкторського відділу Кому-

нарського метзаводу.

У 1961–1986 рр. посаду 

зав. кафедри обіймав доц., 

канд. техн. наук К. Б. Шуль-

гін. З його приходом почався 

важливий етап розвитку ка-

федри. У цей період набуло 

широкого розвитку читання 

лекцій по ефірному теле-

баченню та по навчальній 

замкнутій телевізійній сис-

темі. Були підготовлені та 

опубліковані два навчальних 

посібники: «Начертательная 

геометрия» (В. Ф. Болдирєв, 

Н. І. Греков, К. Б. Шульгін, 

1965) та «Начертательная 

геометрия с использова-

нием ЭВМ» (Н. І. Греков, 

А. Ф. Коломієць, І. А. Ски-

дан, К. Б. Шульгін, 1992).

У цей же період кафедра 

перетворилася на опорну ка-

федру Донбасу. Щороку на її 

базі проводилося по чотири 

засідання — по два в кожно-

му семестрі. Опорна кафедра 

надавала значну допомогу 

школам, технікумам, ін-

ститутам у вигляді консуль-

тацій, методичних матеріалів тощо. У 1967–1992 рр. при 

кафедрі працював факультет підвищення кваліфікації ви-

кладачів креслення технікумів. За цей період підвищили 

свою кваліфікацію близько 2500 викладачів.

У 1967 р. при кафедрі була проведена перша науково-

методична конференція з нарисної геометрії та інженер-

ної графіки, у 1968 р. — науково-методичний семінар 

викладачів нарисної геометрії та технічного креслення 

ВНЗ України. Тривалий час при кафедрі працював се-

мінар з підвищення кваліфікації викладачів креслення 

в школах Донецької області. У 1967–1980 рр. 10 викла-

дачів кафедри захистили кандидатські дисертації з при-

кладної геометрії та інженерної графіки і один — з гір-

ництва.

Т. Т. Нестеренко

К. Б. Шульгін

С. Л. Лозовський І. Л. Таранов
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І. А. Скидан А. Б. Солов’яненко

Наступний важливий 

період кафедри пов’язаний 

з роботою на посаді зав. ка-

федри проф., д-ра техн. наук 

І. А. Скидана, який був об-

раний на цю посаду в 1986 р. 

Цей період характеризу-

ється інтенсивним впро-

вадженням комп’ютерної 

графіки в навчальну, ме-

тодичну та наукову роботу. 

Були видані підручник «На-

рисна геометрія, інженерна 

та комп’ютерна графіка» 

(В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш, А. М. Підкоритов, 

І. А. Скидан, 2000), який одержав першу премію Президії 

АН ВШ з номінації «Підручники», та «Збірник задач з ін-

женерної та комп’ютерної графіки» тих же авторів. 

Під керівництвом проф. І. А. Скидана були захище-

ні 11 кандидатських дисертацій та ще декілька готуються 

до захисту. У 2000 р. на базі 

кафедри відбулась міжна-

родна науково-практична 

конференція «Сучасні про-

блеми геометричного мо-

делювання», у 2002–2004, 

2007, 2008 рр. були прове-

дені Всеукраїнські олімпі-

ади з нарисної геометрії та 

комп’ютерної графіки.

Серед викладачів, які ра-

ніше працювали на кафедрі, 

був і Народний артист СРСР, 

лауреат Ленінської премії, 

Народний артист України, Герой України, ліричний тенор 

А. Б. Солов’яненко. На кафедрі він працював дев’ять років 

(1954–1962). 

Сьогодні на кафедрі працюють: 1 професор, д-р техн. 

наук, 4 проф., канд. техн. наук, 9 доц., канд. техн. наук, 

4 ст. викладачі, 8 асистентів.

Колектив кафедри. Зліва направо сидять: ст. лаб. Н. В. Гнатюк, доц. О. О. Гайдар, ас. О. О. Малишко, 
доц. О. А. Катькалова, ст. викл. І. М. Корецька, ас. В. В. Шубіна, лаб. В. І. Смолякова, ас. А. О. Скорікова, 

проф. А. Ф. Коломієць; зліва направо стоять: проф. В. М. Куц, інж. В. Л. Кисельов, доц. В. І. Ахонін
і В. В. Шепелєв, ст. викл. В. В. Кондратьєв і А. П. Червоненко, доц. О. В. Фролов, зав. каф. проф. І. А. Скидан, 
проф. І. К. Юрченко, проф. О. О. Лопатов, доц.  М. С. Гармаш, проф. Д. М. Пастернак, доц. Д. В. Неснов. 2010 р.
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ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

тодичні матеріали. Кафедри 

поповнювалися перспектив-

ними викладачами, були 

прийняті  на роботу асистен-

тами випускники гірнич о-

електромеханічного факуль-

тету  С. А. Чер нівський, О. С. Бу-

ланов, М. З. Дудник.

Влітку 1959 р. був прове-

дений перший повноцінний 

набір студентів на 1 курс за 

спеціальностями: «Електро-

обладнання  промислових  під-

приємств», «Електричні стан-

ції, мережі та системи» та «Автоматика і телемеханіка». У 

1960 р. відкрита спеціальність «Інженер-педагог з електро-

техніки» (ІПЕ), однак за цією спеціальністю було проведе-

но лише один набір.

У лютому 1961 р на факультеті відбувся перший захист 

дипломних проектів інженерів-електриків. Усі студенти 

сторія факультету бере свій початок з 

лютого 1959 р. Саме у цей час у ДІІ об-

говорювалося питання про відкриття 

електротехнічних спеціальностей. Іні-

ціатором і першим деканом став доц. 

М. Б. Шумяцький (1959–1971). Він 

формує перші студентські групи нового 

факультету зі студентів 3–4 курсів спе-

ціальності «Збагачення корисних ко-

палин» — дві групи нової спеціальності 

«Електрифікація промислових підпри-

ємств», на базі яких створюється ЕТФ. 

Тимчасово цими групами опікувався 

зав. кафедри Р. М. Лейбов.

2 вересня 1959 р. було видано наказ 

про створення ЕТФ, до складу якого 

ввійшли кафедри загальної електротех-

ніки та електричних машин (зав. каф. 

доц. В. К. Медунов) і електропривода, 

автоматики та телемеханіки (зав. каф. 

проф. Р. М. Лейбов).

Кафедра ЗЕіЕМ створена у 1929 р. 

і є однією з найстаріших в університе-

ті. Кафедра ЕАТ була створена шляхом 

відділення від кафедри «Гірничозавод-

ський електротранспорт» та продовжи-

ла навчання студентів за спеціальністю 

«Електрифікація промислових підпри-

ємств». З перших днів існування факуль-

тету кафедрами було проведено значну 

роботу щодо організації навчального 

процесу: розроблено навчальні плани, 

створено нові лабораторії, підготовлено 

навчальні посібники, розроблено ме-

ІІ

М. Б. Шумяцький В. К. Медунов

Р. М. Лейбов

11.
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успішно захистили дипломні проекти. Одним із найціка-

віших був дипломний проект В. А. Святного, який пізні-

ше став відомим вченим, д-ром техн. наук, професором, 

був зав. кафедри, деканом ЕТФ. Зі складу групи ЕПП-1 

залишалися працювати на 

факультеті асистентами ви-

пускники В. А. Святний, 

П. Х. Коцегуб і В. О. Есау-

ленко.

У листопаді 1961 р. від ка-

федри ЕПП була відокрем-

лена кафедра «Автоматика і 

телемеханіка», а перша пере-

йменована у кафедру ЕАПУ. 

Зав. кафедри АТ став доц. 

С. Р. Буачидзе, а кафедри 

ЕАПУ — доц. Д. П. Пам-

пура. Пізніше кафедру АТ 

очолив доц., канд. техн. наук 

В. І. Дрьомов.

Поступово новий елек-

тротехнічний факультет впев-

нено вставав на ноги, форму-

вався колектив однодумців, 

професіоналів. Велику роль 

у його становленні відіграли 

досвідчені викладачі, відомі 

науковці проф. Н. П. Кикле-

вич, Е. Г. Курінний, Є. Б. Тра-

убе, М. З. Дудник, П. Х. Ко-

цегуб. Енергія, ініціативність 

та високі організаторські  здіб-

ності декана М. Б. Шумяцького дозволили залучити до робо-

ти на факультеті фахівців-енергетиків з різних організацій та 

відомств, які здійснили значний внесок у розвиток факуль-

тету: проф., д-рів техн. наук Л. П. Фельдмана, Г. Г. Рогозіна, 

В. Ф. Сивокобиленка, доц. І. Д. Коца. З розширенням фа-

культету, збільшенням його студентів постало питання про 

будівництво окремого навчального корпусу для нього. Іні-

ціатором й активним організатором будівництва був декан 

М. Б. Шумяцький.

Треба зазначити, що навчальний корпус ЕТФ будував 

увесь інститут, студенти всіх спеціальностей. Найбільш 

активну та зацікавлену участь брали всі керівники інсти-

туту на чолі з ректором Г. В. Малєєвим та проректором 

В. Д. Морозом. За ініціативою самих студентів у мозаїч-

ній підлозі корпусу залишились абревіатури їх груп: ЕА-

ПУ22б, АСУ11б, ГЕМ44в, Ш40. З 1983 р. факультет почав 

працювати у новому корпусі.

Помітну роль у становленні й розвитку факультету ві-

дігравали декани. У різні роки факультет очолювали: доц. 

В. А. Святний (1971–1972), доц. В. М. Савченко (1972–

1983), проф. В. І. Костенко (1984–1991), який згодом був 

призначений проректором ДонНТУ, доц. О. С. Апухтін 

(1992–2001), доц. А. В. Левшов (2002–2010), сьогодні він 

проректор з навчальної роботи ДонНТУ. З 2010 р. факуль-

тет очолює проф., д-р техн. наук М. В. Гребченко.

М. Б. Шумяцький і В. Я. Дриль на першотравневій 
демонстрації

В. А. Святний

Д. П. Пампура

В. М. Савченко В. І. Костенко

О. С. Апухтін О. В. Левшов
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Значний внесок у роз-

виток факультету здійсни-

ли проф. Н. П. Киклевич, 

Е. Г. Курінний, Г. Г. Рого-

зін, В. Ф. Сивокобиленко, 

Е. Б. Траубе, М. З. Дудник, 

П. Х. Коцегуб, які у різні 

роки були завідувачами про-

відних кафедр.

У лютому 1961 р. на фа-

культеті пройшов перший 

захист дипломних проектів 

інженерів-електромеханіків. 

Усі студенти успішно за-

хистили дипломні проекти. Першими випускниками, які 

були залишені для роботи на факультеті, стали П. Х. Ко-

цегуб та В. О. Есауленко.

ня», «Електромеханічні системи автоматизації і електро-

приводу», «Електроємне механічне обладнання».

Кафедра «Електротехніка»
Як відомо, основою ВНЗ є кафедра. Однією з найста-

ріших на факультеті є кафедра «Загальної електротехніки 

і електричних машин», яка заснована у 1929 р. Кафедра 

викладала курси: «Загальна електротехніка», «Теоретич-

ні основи електротехніки», «Електричні вимірювання», 

«Електричні машини». У 1961 р. вона була розділена на дві 

самостійні кафедри: «За-

гальна електротехніка» і «ТОЕ 

і електричні машини». Ка-

федрою «Загальна електро-

техніка» керував В. Г. Мир-

городський (1973–1976). У 

1976 р. її очолив відомий 

вчений — проф., д-р техн. 

наук Є. С. Траубе, який ра-

ніше працював в інституті 

ВНДІВЕ. З 1994 р. кафедру 

очолює проф. В. І. Костен-

ко. У 2002 р. кафедра отри-

мала нову назву — «Електро-

техніка».

М. В. Гребченко

П. Х. Коцегуб В. О. Есауленко

Загалом кафедри поповнювали свій викладаць-

кий склад за рахунок кращих випускників факультету. 

Для роботи на факультеті були залишені В. А. Бель-

ков, В. Ф. Борисенко, В. І. Назаренко, Н. Н. Силуа-

нов, А. О. Черпак, І. А. Черкашин, Ю. Д. Широков, а 

випускники В. А. Бельков, В. Ф. Борисенко направлені 

до аспірантури Московського енергетичного інституту, 

після закінчення якої вони були прийняті на роботу на-

кафедру ЕАПУ. В цілому чимало випускників факульте-

ту сьогодні працюють керівниками, викладачами різних 

кафедр і факультетів. Серед них професори: В. А. Свят-

ний, В. О. Есауленко, О. І. Толочко, М. М. Федоров, 

І. П. Заболотний, М. В. Гребченко, В. І. Костенко, до-

центи: А. О. Чепак, В. М. Шумяцький, С. В. Шлепньов, 

В. І. Чурсінов, В. М. Денник, В. К. Лебедєв, О. О. Шавел-

кін та багато ін.

З 1959 по 2000 рр. електротехнічний факультет прово-

див підготовку інженерів-електриків, з 2001 р. — бакалав-

рів з двох напрямів (електротехніки та електротехнології, 

електромеханіки), а спеціалістів та магістрів — за спеці-

альностями «Електричні станції», «Електричні мережі і 

системи», «Електротехнічні системи електроспоживан-

В. І. Костенко
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Кафедра електромеханіки і ТОЕ
Кафедру «Теоретичні основи електротехніки і елек-

тричні машини» очолював видатний вчений і педагог 

В. Я. Дриль. На протязі 1971–1984 рр. кафедрою керував 

Н. П. Рибалко. У 1984 р. кафедра була розділена на дві: 

«ТОЕ» і «Електричні машини». Зав. кафедри «ТОЕ» став 

доц. В. М. Савченко. У наступні роки цією кафедрою ке-

рував доц. В. О. Есауленко (1986–1996), проф. С. В. Карась 

(1996–1999), а кафедрою «Електричні машини» — проф. 

М. З. Дудник (1989–1999). У грудні 1999 р. кафедри «ТОЕ» 

і «Електричні машини» були об’єднані в одну кафедру 

«Електромеханіки і ТОЕ», яку очолив проф. М. З. Дудник. 

З 2004 р. кафедрою керує проф. М. М. Федоров.

магнітного поля у технологічних процесах, створення 

тягового вентильного двигуна. Він зробив вагомий вне-

сок у розвиток теорії та практики лінійного асинхрон-

ного привода промислових транспортно-технологічних 

установок. Розробив засоби раціонального керування та 

експлуатації лінійних асинхронних двигунів. Керував 

роботами зі створення тягового вентильного реактив-

ного двигуна для рудничних електровозів.

М. М. Федоров М. З. Дудник

Гідне місце серед видатних вчених ДонНТУ займав 

проф., д-р техн. наук М. З. Дудник (19.09.1936–07.02.2007). 

Уся його трудова діяльність була пов’язана з ДонНТУ: піс-

ля закінчення інституту — асистент кафедри «Загальна 

електротехніка», після створення ЕТФ — асистент, ст. ви-

кладач, доцент кафедри «Електричні машини», у 1989 р. 

очолив цю кафедру, у 1999–2006 рр. завідував кафедрою 

«Електромеханіка та ТОЕ», канд. техн. наук з 1972 р. У 

1990 р. у Московському енергетичному інституті захистив 

дисертацію на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук.

М. З. Дудник —  відомий вчений у сфері 

електричних двигунів нетрадиційної кон-

струкції, автор 147 наукових робіт, серед 

яких монографія «Нове у теорії автомати-

зованого електропривода», має 25 автор-

ських свідоцтв та патентів на винаходи. Він 

був членом спеціалізованих рад із захисту 

кандидатських та докторських ди серта-

цій у ДонНТУ та НТУ «ХПІ». Підготував 

10 канд. наук.

М. З. Дудник створив наукову школу за 

напрямком «дослідження нетрадиційних 

електромеханічних перетворювачів для сис-

тем безпосереднього привода промислових 

установок». Розглянув питання біжучого Колектив кафедри електромеханіки і ТОЕ
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Кафедра «Електропривод 
і автоматизація промислових установок»
Була створена у 1959 р. під назвою «Електрифікація про-

мислових підприємств і установок», у 1960 р. кафедра отри-

мала назву «Електропривод і автоматизація промислових 

установок». Для роботи були 

запрошені співробітники ка-

федр «Загальна електротехні-

ка» і «Гірнича електротехніка і 

автоматика». До складу кафе-

дри ввійшли доц. Д. П. Пам-

пура і І. Д. Калінковицький, 

ст. викл. М. Б. Шумяцький, 

ас. Р. О. Богданов. Після за-

кінчення аспірантури у ХПІ 

склад кафедри поповнив 

М. А. Галенко.

Під керівництвом за-

відувача В. І. Калашникова 

(1981–1986) кафедра почи-

нає все більше приділяти увагу сучасним мікропроцесор-

ним системам управління електроприводами постійного 

і змінного струму. На протязі 1986–1991 рр. зав. кафедри 

був доц. Є. В. Колчев, у 1991–2007 рр. — проф. П. Х. Коце-

губ, який у 1998 р. захистив докторську дисертацію. 

П. Х. Коцегуб сформував новий науковий напрямок — 

аналіз та синтез систем вентильного електропривода з 

комбінованим керуванням за керованим впливом. Резуль-

тати цих досліджень впроваджені на всіх прокатних ста-

нах України. Під керівництвом П. Х. Коцегуба захищено 6 

кандидатських та 1 докторська дисертація. 

Він є автором 120 наукових праць, у тому числі 12 ав-

торських свідоцтв та патентів на винаходи. Серед публі-

кацій є монографія «Синтез вентильних приводів постій-

ного струму» (1983, 1997), що рекомендована Мінвузом 

України як навчальний посібник.

У цей період на кафедрі ЕАПУ створюється німецьке 

відділення (1991 р.), яке згодом перетворилося в Німець-

кий технічний факультет.

У 1993 р. в університеті 

створюється Французький 

тех нічний факультет (ФТФ) 

(заст. декана В. П. Бори-

сенко), і одна з груп спе-

ціальності ЕАПУ починає 

вивчати частину дисциплін 

французькою мовою.

З 2007 р. колектив кафе-

дри очолює професор О. І. То-

лочко, яка захистила доктор-

ську дисертацію в 2005 р. Під 

її керівництвом на кафедрі 

розвивається новий науковий 

напрямок «Аналіз та синтез 

систем управління електромеханічними об’єктами зі спо-

стерігачами стану», велика увага приділяється модернізації 

лабораторій і комп’ютеризації навчального процесу. 

У 2007 р. на кафедрі створено авторизований навчаль-

ний центр компанії Schneider Electric, націлений на пе-

репідготовку спеціалістів промисловості й на виконання 

науково-дослідних робіт.

Продовжують розвиватися міжнародні зв’язки. У 2010 

році підписано договір про співробітництво з Версаль-

ським університетом (м. Париж), затверджено сумісну 

франко-українську програму підготовки магістрів. За до-

помогою французьких колег створюються лабораторії ро-

бототехніки й нанотехнологій.

З 2003 р. в м. Маріуполь діє філіал кафедри, який очо-

лює проф., д-р техн. наук С. Ф. Жуков. Філіал здійснює 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів за замов-

леннями підприємств з мінімальним відволіканням сту-

дентів у процесі навчання від основної діяльності.

П. Х. Коцегуб

О. І. Толочко
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За роки свого існування кафедра підготувала близько 

4500 інженерів. Серед її випускників — 4 доктори техніч-

них наук, керівники НДІ, головні інженери підприємств.

Кафедра «Електричні системи»
У 1966 р. була організована кафедра «Електричні стан-

ції, мережі і системи», її першим завідувачем був доц. 

Л. Е. Дударєв. У 1971 р. на посаду доцента кафедри було 

обрано В. Ф. Сивокобиленка, який з 1974 р. очолив її. У 

1976 р. її розділено на дві самостійні кафедри: «Електричні 

станції» і «Електричні системи», яку спочатку очолював 

доц. Г. Г. Рогозін, а у 1982–1983 рр. — проф. Е. Г. Курінний. 

Після захисту докторської дисертації кафедрою знову ке-

рував проф. Г. Г. Рогозін. У наступні роки кафедру очолю-

вали доц. І. П. Заболотний (1991–2000), доц. А. М. Ларін 

(2000–2005). З 2006 р., після захисту докторської дисерта-

ції, кафедрою керує проф. І. П. Заболотний.

Г. Г. Рогозін з 1965 р. працює у ДонНТУ: доцент кафедри 

«Електричні станції, мережі та системи» (1976–1991), д-р 

техн. наук (1990), проф. кафедри «Електричні системи» (1991). 

Сформував науковий на-

прямок з ідентифікації 

електромагнітних пара-

метрів двигунів змінного 

струму, діагностики тех-

нічного стану непровід-

них елементів конструкції 

двигунів змінного струму. 

Займається досліджен-

нями технологій вищої 

електротехнічної осві-

ти. Підготував 7 канд. 

наук, опублікував 220 на-

укових робіт, у тому числі 

35 авторських свідоцтв 

на винаходи. Серед пуб-

Колектив кафедри ЕАПУ
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лікацій — монографія «Ви значення електромагнітних пара-

метрів двигунів змінного струму» (1992). Дійсний член Між-

народної академії електротехнічних наук (м. Москва, 1999). 

У 2000 р. проф. Г. Г. Рогозіна нагороджено срібною медаллю 

Міжнародного центру і срібною медаллю UNESKO з техніч-

ного навчання (VICEE) 

Кафедра «Електричні станції»
Починаючи з 1976 р. кафедру «Електричні станції» 

очолює проф. В. Ф. Сивокобиленко. Основний склад ста-

новлять випускники кафедри. Доц. В. А. Павловський, 

М. П. Дергільов працюють на кафедрі від дня її засну-

вання. Значний внесок у становлення кафедри зроби-

ли викладачі О. Є. Запорожченко, Н. С. Лапшина, доц. 

І. Д. Коц, М. І. Філь.

Видатний фахівець у галузі електроенергетики — проф., 

д-р техн. наук М. В. Гребченко, який з 1974 р. (після за-

кінчення ДПІ) працює у ДонНТУ: асистент, доцент, проф. 

кафедри «Електричні станції». Він запропонував науково-

технічний підхід до керування вузлами електричних сис-

тем з двигунами на підставі безперервного оцінювання 

їх стану, розкрив закономірності створення інтегрованих 

систем захисту, діагностування та автоматики, опублі-

кував 135 наук. праць, має бронзову медаль ВДНГ СРСР 

(1987). З 2010 р. проф. М. В. Гребченко — декан ЕТФ.

Кафедра 
«Електропостачання підприємств і міст»

Була створена у 1968 р. на базі кафедри «Електричні 

станції, мережі і системи». До складу кафедри ввійшли: 

зав. каф. ст. викл., канд. техн. наук Е. Г. Курінний, доц. 

Х. М. Желіховський, ст. викл. М. К. Погодін, Ф. О. Со-

рокін., ас. В. П. Муха, П. Р. Нікіфоров, О. Г. Оранський, 

А. М. Санаєв і В. Л. Юдін. Проф. Е. Г. Курінний очолю-

вав кафедру на протязі 1968–1975 та 1981–1986 рр., доц. 

В. Б. Совпель — у 1975–1979 та 1986–1995 рр., проф. 

Г. І. Разгільдєєв — у 1979–1981 рр., проф. В. П. Муха — у 

1995–2003 рр. З 2003 р. її очолює проф. О. П. Ковальов.

Е. Г. Курінний — акад. АН Вищої 

школи України, член Міжнародної асо-

ціації енергозберігаючої енергетики 

(IAEE) — у ДонНТУ працює з 1967 р. У 

1996–2008 рр. був консультантом кон-

церну «Стірол» з питань надійності та 

безперебійності електропостачання. 

Виконує фундаментальні дослідження 

режимів систем електропостачання та 

електромагнітної сумісності, за резуль-

татами яких отримані дві премії ім. Ле-

бедєва АН України, опублікував 5 моно-

графій. Підготував 14 канд. техн. наук. 

Навчальна лабораторія кафедри ЕСіМ Навчальна лабораторія кафедри ЕС
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Був членом ради із захисту докторських дисертацій в Ін-

ституті електродинаміки НАН України. Е. Г. Курінного на-

городжено срібною медаллю ВДНГ СРСР (1988), знаками 

«Відмінник енергетики та електрифікації СРСР» (1971) і 

«Відмінник освіти України» (2009), нагородою Ярослава 

Мудрого АН ВШ України (2008).

У 2003 р. на факультеті по-

чали навчатися студенти за 

заочною формою з наданням 

додаткових денних освітніх 

послуг, які надаються у базо-

вому університеті, а також у 

філіях кафедри у Маріуполі та 

Горлівці. З 2003 р. Маріуполь-

ською філією кафедри ЕАПУ 

ДонНТУ керує д-р техн. наук 

С. Ф. Жуков, проф. кафедри 

«Електропривод і автоматиза-

ція промислових підприємств» 

ДонНТУ, з 1997 р. — ген. ди-

ректор навчально-науково-

О. П. Ковальов

Колектив кафедри ЕПМ

Навчальна лабораторія кафедри ЕПМЕ. Г. Курінний

С. Ф. Жуков

виробничого центру технологій керування «Квантум» (м. Ма-

ріуполь). Він досліджує проблеми забезпечення надійності 

функціонування електроенергетичних систем засобами тех-

нічної діагностики релейного захисту та автоматики. Підготу-

вав 8 канд. техн. наук, опублікував 220 наук. праць. Член спе-

ціалізованих рад Донецького і Харківського НТУ.

За 52 роки ЕТФ підготував понад 10000 випускників. 

Більша частина їх працює в Україні. За оцінками кадрових 

служб, 80 % інженерів-електриків у Донецькому регіоні — 

випускники ДонНТУ. Багато з них стали першими керів-

никами, провідними спеціалістами. Вихованці факультету 

працюють за кордоном — у Австрії, Німеччині, Велико-

британії, США, Росії та інших країнах.

На протязі усіх років пріоритетними напрямками ді-

яльності факультету є зміцнення партнерських зв’язків 

з промисловими підприємствами, НДІ, останніми рока-

ми встановлюються зв’язки з провідними зарубіжними 

фірмами. Серед партнерів ЕТФ — Донбаська паливно-

енергетична компанія, «Донбасенерго», «Донецькобл-

енерго», «Шнейдер-Електрик-Україна», «Сіменс-Україна», 

ММК ім. Ілліча, «Азовсталь», «Стірол» та багато ін.

275

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ



ФАКУЛЬТЕТ 
КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 
І ТЕХНОЛОГІЙ

використанням аналогової обчислювальної машини МН-

7», результати якої знайшли позитивну оцінку наукової 

конференції ДПІ в лютому 1962 р. і були опубліковані в 

союзних фахових журналах.

Важливою віхою в історії факультету став 1961–1962 на-

вчальний рік, коли для студентів усіх спеціальностей ДПІ 

з 1 вересня було введено курс «Математичні машини і про-

грамування». Лекції читали С. Р. Буачидзе і В. А. Святний. 

Для постановки практикуму з програмування випускника 

групи ЕПП-2 асистента кафедри АТ В. І. Назаренка було 

направлено на стажування в Московський економіко-

статистичний інститут, де він успішно опанував програму-

вання на ЕОМ М-20 та Урал-2, а потім започаткував у ДПІ 

навчання студентів програмуванню.

Придбання в 1962 р. за ініціативою М. Б. Шумяцького 

та за підтримки ректора М. А. Богомолова обчислюваль-

ної машини «Мінськ-12» започаткувало обчислювальний 

центр ДПІ. У цьому ж році доц. Л. Ю. Дударевим і ас. 

В. А. Святним виконано першу НДР у галузі автомати-

зації вентиляції шахт з використанням керуючих ЕОМ.

У 1963 р. на кафедрі АТ була 

сформована група виклада-

чів на чолі з Л. П. Фельдма-

ном, яка активно впроваджу-

вала в навчальний процес та 

наукові дослідження обчис-

лювальну техніку.

На основі перспектив-

ного апаратного та програм-

ного забезпечення обчис-

лювальної техніки у 1964 р. з 

ініціативи Л. П. Фельдмана і 

за підтримки деканату ЕТФ 

та ректорату було створено 

акультет КНТ народився у надрах елек-

тротехнічного факультету (ЕТФ). 3 іні-

ціативи декана ЕТФ М. Б. Шум’яцького 

(1912–1994) і за його активної участі на 

факультеті з 1959 р. почали створювати 

матеріальну базу і кадрове забезпечення 

майбутнього факультету обчислюваль-

ної техніки. У 1960 р. зав. кафедри «Ав-

томатика і телемеханіка» та її засновник 

доц. С. Р. Буачидзе прочитав студентам 

груп ЕПП-1–10 курс «Основи обчислю-

вальної техніки» (ООТ) з показом ана-

логової обчислювальної машини МН-7 

випуску 1957 р., що надійшла в ДПІ за 

рознарядкою Міністерства вищої осві-

ти і деякий час не вводилась в експлу-

атацію за браком уваги та фахівців. На 

початку березня 1961 р. С. Р. Буачидзе 

доручив випускнику ЕПП-1 асистенту 

кафедри АТ В. А. Святному поставити 

на базі МН-7 лабораторні роботи до 

курсу ООТ, який читався студентам спе-

ціальності «Автоматизація вуглезбагачу-

вальних фабрик». Перша в історії ДПІ 

лабораторна робота на МН-7 відбула-

ся в АТ-лабораторії 5.1 у день польоту 

Ю. Гагаріна в космос — 12 квітня 1961 р.

Влітку та восени 1961 р. В. А. Свят-

ним і ст. викладачем кафедри збагачен-

ня корисних копалин А. Г. Лівінцевим 

під керівництвом проф. В. Г. Гейєра 

було виконано першу наукову роботу 

«Моделювання динаміки вимірюваль-

ної системи густини вугільної пульпи з 

ФФ

Л. П. Фельдман

12.
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кафедру обчислювальної техніки (ОТ), яку очолив доц. 

Л. П. Фельд ман. У 1965 р. на цій кафедрі було відкрито спе-

ціальність «Математичні лічильно-обчислювальні прилади 

і пристрої», а в 1971 р. — «Прикладна математика».

У 1972 р. на базі кафедр ОТ, АСУ та АТ ЕТФ було ство-

рено факультет обчислювальної техніки и автоматизова-

них систем управління (ОТіАСУ), першим деканом  якого 

став доц. В. А. Святний.

активна наукова, науково-методична та організаційна 

робота кафедр з розвитку лабораторної бази зумовили 

організацію в 1977 р. на базі ФОТіАСУ двох факуль-

тетів: ОТ і АСУ. Першим деканом факультету ОТ став 

доц. (нині проф.), канд. техн. наук В. І. Калашников 

(1977–1981). У подальшому деканами працювали проф. 

В. А. Святний (1981–1995), В. В. Лапко (1995–2007), 

О. Я. Анопрієнко (з 2007 р.).

Знайомство з роботою ОЦ і кафедри ОТ першого 
секретаря В. І. Дегтярьова та членів бюро Донецького 

обкому КПУ. 1970 р.

Дисплейний клас

Відділ підготовки даних для ЕОМ

У 1974 р. на факультеті ОТіАСУ для підготовки 

інженерів-математиків за спеціальністю «Прикладна ма-

тематика» на базі кафедри ОТ було створено кафедру при-

кладної математики (ПМ) на чолі з проф., д-ром фіз.-мат. 

наук О. І. Харламовою. У подальшому зав. кафедри пра-

цювали проф. Л. П. Фельдман, А. І. Слєпцов, Є. О. Баш-

ков. У 1975 р. на факультеті ОТіАСУ проведено подальшу 

реорганізацію кафедри ОТ.

Для підготовки інженерів-системотехніків було ство-

рено спеціальну кафедру електронних обчислювальних 

машин (ЕОМ), а для навчання студентів технологічних 

спеціальностей інформаційним технологіям — кафедру 

обчислювальної техніки в інженерно-економічних роз-

рахунках (ОТвІЕР). Бурхливий розвиток ОТ та інформа-

ційних технологій, збільшення контингенту студентів, 

В. І. Калашников В. А. Святний

В. В. Лапко О. Я. Анопрієнко
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Для задоволення потреб народного господарства в 

1989 р. на факультеті організовано підготовку інженерів-

інформатиків за спеціальністю «Програмне забезпечення 

обчислювальної техніки і автоматизованих систем». Нові 

напрямки у роботі вимагали коригування назви факульте-

ту. У зв’язку з цим у 1992 р. факультет ОТ було переймено-

вано на факультет обчислювальної техніки та інформати-

ки (ОТІ). Кафедру ОТвІЕР після переходу промисловості 

на ПЕОМ і зміни змісту навчання в 1993 р. було перейме-

новано на кафедру обчислювальної математики і про-

грамування (ОМП). У 1994 р. на факультеті ОТІ відкрито 

спеціальність «Інформаційні системи в менеджменті» (з 

1998 р. — «Економічна кібернетика»), а з 1999 р. — нову 

спеціальність «Системне програмування». У зв’язку зі 

створенням в університеті нового наукового напрямку, 

пов’язаного із прикладним системним аналізом і розроб-

кою інформаційно-аналітичних систем у галузі екології, 

охорони навколишнього природного середовища й роз-

витку соціально-економічних систем, на факультеті ОТІ 

в 2003 р. створено кафедру комп’ютерних систем моні-

торингу (КСМ). У 2009 р. факультет ОТІ реорганізовано 

у факультет комп’ютерних наук і технологій (ФКНТ) з 

приєднанням до нього кафедри автоматизованих систем 

управління (АСУ).

За період 1970–2010 рр. на факультеті було підготовле-

но понад 7000 спеціалістів, які працюють в Україні та за її 

межами (більше ніж у 70 країнах). Співробітники факуль-

тету ведуть активну наукову роботу в галузі комп’ютерних 

наук та інженерії. Поглибленню і розширенню дослі-

джень сприяє активна наукова співпраця факультету із 

зарубіжними партнерами, насамперед зі Штутгартським 

університетом (Німеччина), з яким укладено угоду про 

довгострокову наукову і науково-методичну співпрацю. 

Міжнародні зв’язки здійснюються у таких напрямах: ви-

конання спільних наукових робіт; наукове стажування ви-

кладачів та студентів; наукові дослідження за кордоном; 

участь у наукових конференціях. Крім наукової роботи, 

німецькі вчені беруть участь у навчальному процесі фа-

культету. Активна робота німецьких учених здобула висо-

кої оцінки: 8 німецьких професорів є почесними доктора-

ми ДонНТУ за кафедрою ЕОМ (з 2009 р. — КІ).

За результатами наукових досліджень на факультеті 

захищені 16 докторських і понад 40 кандидатських ди-

сертацій, опубліковано 10 монографій і понад 3000 статей, 

отримано 98 авторських свідоцтв на винаходи, зроблено 

50 доповідей на міжнародних конференціях. Факультетом 

виконано понад 300 держтем для народного господарства. 

Високий рівень наукових досліджень та їх упровадження в 

промисловість є запорукою конкурентоспроможності фа-

культету в науці та успішної підготовки фахівців високої 

кваліфікації. Серед видатних випускників ФКНТ слід від-

мітити С. Д. Погорілого та Є. О. Башкова.

С. Д. Погорілий, д-р техн. наук, проф., закінчив ЕТФ 

ДПІ у 1971 р. У 1972–1975 рр. навчався в аспірантурі Ін-

ституту кібернетики НАН України. У 1975 р. захистив 

кандидатську дисертацію «Вопросы создания математи-

ческого обеспечения сопряжения мини-ЭВМ с машина-

ми третьего поколения» (наук. кер. чл.-кор. НАН України 

К. Л. Ющенко), а в 1993 р. — докторську дисертацію «Ба-

гаторівневий структурний синтез систем налагоджування 

та радіовимірювань». Працював мол. наук. співробітни-

ком Інституту кібернетики НАН України (1975–1978), ке-

рівником науково-дослідного відділу системного та функ-

ціонального програмного забезпечення у Київському НДІ 

радіовимірювальної апаратури виробничого об’єднання 

ім. С. П. Корольова (1978–1991). За цей час під його ке-

рівництвом та за безпосередньої участі створено: системне 

програмне забезпечення першої вітчизняної мікроЕОМ 

Ювілейна конференція, присвячена 35-річчю факультету ОТіАСУ та 70-річчю проф. В. А. Святного
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УВС-01 та засобів налаго-

джування мікропроцесорних 

систем СО-01–04; систем-

не програмне забезпечення 

перших вітчизняних ПЕОМ 

НЕЙРОН у складі 2-опе-

раційних систем та понад 

10 пакетів прикладних про-

грам загального призна-

чення; «вбудоване» функ-

ціональне програмне забез-

печення понад 20 радіови-

мірювальних приладів та 

медичної апаратури із вбудо-

ваними мікропроцесорами (медичні полікардіоаналізато-

ри, аналізатори спектра, частотовимірювальна апаратура, 

генератори сигналів). Всі прилади впродовж тривалого 

часу випускалися серійно великими партіями промисло-

вими підприємствами.

С. М. Погорілий з 1991 р. — доцент КНУ ім. Т. Шев-

ченка, а з 1995 р. — професор. Він є лауреатом премії Ради 

Міністрів СРСР у галузі науки і техніки за дослідження 

та створення мікропроцесорних систем налагоджування 

і радіовимірювальних приладів із вбудованими мікро-

процесорами й веде значну науково-організаційну ро-

боту: співкерівник відділення цільової підготовки КНУ 

ім. Т. Шевченка при НАН України, член Вченої ради із 

захисту докторських дисертацій при Інституті кібернети-

ки НАН України, Вчений секретар Комплексної наукової 

програми «Інформатизація суспільства» КНУ ім. Т. Шев-

ченка. Опублікував понад 125 наукових робіт, серед яких 

15 підручників, монографій, навчальних посібників.

Є. О. Башков — проректор з наукової роботи ДонНТУ, 

зав. кафедри прикладної математики і інформатики, д-р 

техн. наук, проф., закінчив 

ДПІ у 1968 р. за спеціаль-

ністю «Автоматика і теле-

механіка», здобув кваліфіка-

цію інженера-електрика. У 

1973–1975 рр. навчався в 

аспірантурі у ДПІ за спеці-

альністю «Обчислювальна 

техніка». Вчений ступінь 

канд. техн. наук у галузі ОТ 

здобув після захисту ди-

сертації (1975) у Вченій раді 

інституту кібернетики АН 

України, науковий ступінь 

д-ра техн. наук за спеціаль-

ністю 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мере-

жі» — після захисту дисертації (1995) в Інституті проблем 

моделювання в енергетиці НАН України. У 2004 р. став 

лауреатом Державної премії України у галузі науки і техні-

ки. Є головою спеціалізованої Ради із захисту дисертацій, 

член-кор. і керівник Донецького відділення АІН України, 

вчений секретар Ради науково-технічної програми «Дон-

бас-2020», співзасновник Віртуального університету країн 

Східної Європи й проекту Української науково-освітньої 

мережі «УРАН».

Є. О. Башков є визнаним науковим фахівцем у галузі 

ОТ, має багаторічний досвід досліджень і розробки апа-

ратури і програмного забезпечення для спеціалізованих 

обчислювальних систем різного роду. Його наукові інтере-

си — комп’ютерний синтез і обробка зображень у реаль-

ному часі, засоби збільшення продуктивності графічних 

обчислювальних систем, підвищення адекватності відо-

браження реального становища, паралельні обчислюваль-

ні системи. В науковому доробку Є. О. Башкова більш ніж 

150 наукових статей, 36 авторських свідоцтв і одна моно-

графія.

Слід також згадати видатних професорів ФКНТ.

В. А. Святний, д-р техн. наук, проф., зав. кафедри 

«Комп’ютерна інженерія», — вiдомий вчений у галузi 

паралельного моделювання складних динамічних сис-

тем, автоматизованих систем управління технологічними 

процесами та iнформатики. Його життя тісно пов’язане 

з університетом: студент ДПІ (1955–1961); асистент, ст. 

викл. кафедри «Автоматика 

і телемеханіка» (1961–1966); 

захистив кандидатську ди-

сертацію як пошукач кафе-

дри ЕОМ під наук. керів-

ництвом зав. кафедри доц. 

Л. П. Фельдмана (1966); 

декан ЕТФ (1971–1972); де-

кан ФОТіАСУ (1972–1977). 

У 1973–1974 рр. — наукове 

стажування в інституті ди-

наміки систем та автоматич-

ного керування (ISR) Штут-

гартського університету (ФРН, 

проф. Е.-Д. Гіллес) за темою 

«Розробка та дослідження гібридних (аналого-цифрових) 

моделей автоматизованих шахтних вентиляційних сис-

тем»; заснування наукової та методичної співпраці 

ФОТіАСУ з фахово спорідненими інститутами ШУ; у 

1978–1980 рр.— докторантура (наук. консультант — проф. 

Л. П. Фельдман); декан факультету ОТІ (1981–1995). У 

1986 р. захистив докторську дисертацію «Моделювання 

аерогазодинамічних процесів і розробка систем управлін-

ня вентиляцією шахт» у спецраді Московського гірничого 

інституту, спеціальність 05.13.07 «Автоматизація техноло-

гічних процесів»; проф. кафедри ЕОМ (1987). У 1991 р. — 

підписання перших угод про наукове співробітництво 

ФОТІ з інститутами Штутгартського університету ISR 

(проф. Е.-Д. Гіллес), IRP (проф. Р. Лаубер), IPVR (проф. 

А. Ройтер) за науковими напрямками «Моделювання сис-

тем з розподіленими параметрами», «Модельна підтримка 

С. М. Погорілий

Є. О. Башков 

В. А. Святний
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розробок автоматизованих систем», «Паралельні моделю-

ючі середовища», з 1995 р. — зав. кафедри ЕОМ.

В. А. Святний — Заслужений працівник освіти України 

(1996), член-кор. Академії технологічних наук України за 

відділенням інформатики (1991), гість-професор факуль-

тету інформатики Штутгартського університету (1991–

1992, 1998, 2000, 2006, 2007) та Макс-Планк-Інституту 

динаміки складних технічних систем (Магдебург, 2003, 

2004), член експертної ради ВАК, член докторських спец-

рад ДонНТУ (05.13.2007) та Інституту проблем моделю-

вання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова (ІПМЕ) НАН України 

(01.05.2002). Науковий доробок В. А. Святного складають 

1 монографія, 2 навчальних посібники з грифом МОН 

України та понад 200 наук. праць, з яких понад 30 надру-

ковані у провідних наукових виданнях Німеччини. Серед 

його учнів — 13 канд. наук.

Проф. В. А. Святний — керівник наукового напрямку 

«Теорія i практика паралельного моделювання складних 

динамічних систем», керівник-засновник міжнародного 

наукового співробітництва зі Штутгартським університе-

том (Німеччина) у галузі паралельного моделювання та 

модельної підтримки розробок автоматизованих систем. 

Як декан-засновник зробив значний внесок в організацію 

наукової роботи, навчального процесу та розвиток матері-

альної бази факультетів ОТіАСУ, ОТІ.

Проф. кафедри прикладної математики і інформа-

тики ДонНТУ, д-р техн. наук Л. П. Фельдман — учасник 

ВВВ з липня 1941 р. і до її закінчення, у 1946 р. став сту-

дентом механіко-математичного факультету МДУ, який 

закінчив з відзнакою за фа-

хом «Механіка», отримавши 

кваліфікацію науковця і ви-

кладача. У 1960 р. відбувся 

захист кандидатської дисер-

тації «Дослідження глибин-

них сільськогосподарських 

водо підйомників методами 

математичного моделюван-

ня». У 1974 р. успішно захис-

тив докторську дисертацію 

«Дослідження динаміки і 

синтез систем автоматич-

ного керування провітрю-

ванням вугільних шахт». 

У 1978–1993 рр. — завідувач, з 1993 р. — проф. кафедри 

прикладної математики, який концентрує свій творчий 

потенціал на підготовці висококваліфікованих інженерів-

математиків і програмістів.

Наукова діяльність Л. П. Фельдмана охоплює широ-

кий спектр актуальних проблем математичного моде-

лювання динамічних систем із зосередженими і розпо-

діленими параметрами, теорії обчислювальних систем, 

алгоритмізації обчислювальних процесів, розробки 

структур і програмного забезпечення засобів обчислю-

вальної техніки універсального і спеціалізованого при-

значення. На основі отриманих наукових результатів 

опубліковано понад 250 наукових праць, серед яких — 

«Чисельні методи в інформатиці», «Моделювання дина-

мічних процесів рудникової аерології», «Математичне за-

безпечення САПР» та ін. Під його керівництвом відкриті 

і діють на кафедрі аспірантура і докторантура, захищено 

більше 15 дисертацій. Проф. Л. П. Фельдман є лауреатом 

Державної премії України в галузі науки і техніки (2009), 

має звання Відмінника освіти.

Д-р техн. наук, проф. О. О. Баркалов у 1976 р. за-

кінчив ДПІ за спеціальністю ЕОМ, у 1983 р. захистив 

кандидатську дисертацію за 

темою «Методи синтезу ком-

позиційних мікропрограм-

них пристроїв керування» у 

Ленінградському інституті 

точної механіки та оптики 

(ЛІТМО) (наук. кер. проф. 

С. І. Баранов), у 1995 р. — 

докторську дисертацію за 

темою «Розробка формалізо-

ваних методів структурного 

синтезу композиційних ав-

томатів» в Інституті кібер-

нетики ім. В. М. Глушкова 

(м. Київ). З 1996 р. — проф. 

кафедри ЕОМ ДонДТУ. З 2003 р. активно співпрацює з ка-

федрою комп’ютерної інженерії Університету Зеленогур-

ського (Польща): бере участь у спільних наукових роботах, 

спільній підготовці магістрів та аспірантів, читає лекції 

англійською та польською мовами.

Під керівництвом проф. О. О. Баркалова захищено 

11 дисертацій на здобуття вченого ступеня канд. техн. 

наук, у тому числі дві — в Університеті Зеленогурському 

(УЗ). Проф. О. О. Баркалов бере активну участь у роботі 

докторських спеціалізованих рад ДонНТУ та УЗ, є членом 

програмних комітетів декількох міжнародних конферен-

цій з питань синтезу цифрових пристроїв. Він автор (або 

співавтор) понад 400 наукових та методичних робіт, а та-

кож 3 навчальних посібників з грифом МОН України та 6 

монографій, дві з яких видані у Польщі та одна — в Німеч-

чині (видавництво Springer).

Кафедра комп’ютерної інженерії
Цю назву кафедра носить з 2009 р. Під час створення 

у 1964 р. вона називалася кафедрою обчислювальної тех-

ніки (ОТ), надалі — кафедрою електронних обчислюваль-

них машин (ЕОМ).

Наприкінці 50-х років у СРСР було усвідомлено необ-

хідність розробки і широкого впровадження математич-

них методів та засобів ОТ в усі галузі промисловості. Саме 

тому інститут включився у розв’язання цієї проблеми. У 

1963 р. на кафедрі АТ сформувалася група викладачів на 

Л. П. Фельдман

О. О. Баркалов
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чолі з доц. Л. П. Фельдманом, які активно зайнялися під-

готовкою навчальних курсів «Основи ОТ», «Математичні 

машини і програмування» та лабораторної бази. З ініціа-

тиви Л. П. Фельдмана у вересні 1964 р. було створено ка-

федру ОТ, яка за рік активної роботи підготувала відкриття 

в інституті нової спеціальності «Лічильно-розв’язувальні 

прилади і пристрої». У 1965 р. було оголошено прийом 

студентів на цю спеціальність, а в 1970 р. відбувся перший 

випуск 33 інженерів-обчислювачів двох спеціалізацій: 

системотехніків та математиків-програмістів.

За 5 років кафедрою було створено понад 30 нових кур-

сів, організовано цикли лабораторних робіт, курсове і ди-

пломне проектування. Цю роботу виконували зав. кафе-

дри Л. П. Фельдман, викладачі В. А. Святний, В. В. Лапко, 

В. І. Назаренко, В. Б. Гіндес та ін. Нова спеціальність 

вимагала й від інших кафедр інституту створення нових 

курсів. Значний внесок у реалізацію навчального пла-

ну із спеціальності ОТ зробили доценти Б. О. Кузнецов, 

А. С. Меляховецький, Є. Й. Степанов, Е. В. Рузін. Важли-

вою для інституту в цей період була робота кафедри ОТ з 

навчання основам обчислювальної техніки студентів, ас-

пірантів, викладачів усіх факультетів, із підготовки кадрів 

з інформатики на підприємствах регіону, у школах, мето-

дичного керівництва ОЦ інституту.

Інтенсивний розвиток обчислювальної техніки, збіль-

шення планів набору студентів вимагали більш глибокої 

спеціалізації викладачів у галузі розробки апаратних за-

собів ОТ і програмного забезпечення. У зв’язку з розши-

ренням обсягу підготовки студентів усіх спеціальностей 

інституту в галузі інформатики в 1975 р. на базі кафедр 

ОТ і ПМ було створено кафедру обчислювальної техніки в 

інженерно-економічних розрахунках (ОТвІЕР), а кафедру 

ОТ було перейменовано на кафедру електронних обчис-

лювальних машин (ЕОМ). У 1978–1995 рр. кафедрою ке-

рував доц. В. В. Лапко, з 1995 р. її очолює проф. В. А. Свят-

ний. З 1992 р. кафедра здійснює підготовку бакалаврів, 

фахівців та магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні сис-

теми і мережі». У 1999 р. на кафедрі відкрито підготовку 

студентів за спеціальністю «Системне програмування».

Із перших днів роботи засновник кафедри проф. 

Л. П. Фельдман велику увагу приділяв організації науко-

вої роботи. Під його керівництвом велися дослідження в 

галузі моделювання динамічних систем із зосередженими 

(ДСЗП) і розподіленими (ДСРП) параметрами, розробки 

алгоритмів і систем керування із застосуванням керуючих 

обчислювальних машин. За цими проблемами кафедра 

ЕОМ стала в 70-і роки провідною в країні. Разом із галу-

зевими інститутами вона була розробником системи ке-

рування вентиляцією і безпекою вугільних шахт АТМОС 

(Л. П. Фельдман, В. А. Святний, В. В. Лапко, В. І. Наза-

ренко, 1972–1977) і засобів аналого-цифрового моде-

лювання складних динамічних систем. 3 1978 до 1991 р. 

включно на кафедрі функціонувала галузева науково-

дослідна лабораторія Міністерства радіопромисловості 

СРСР із розробки структур і програмного забезпечення 

аналого-цифрових обчислювальних систем (наук. кер. — 

Л. П. Фельдман, В. А. Святний, зав. лаб. Ю. С. Достлєв). 

Розроблені спільно з НДІЛічмаш системи АЦОС-21, 

АЦОС-31–35, АЦОС-41, АЦОС-51 відіграли важливу 

роль у розвитку аерокосмічного комплексу, в обладнанні 

лабораторій галузевих НДІ та ВНЗ засобами моделювання 

і модельної підтримки проектування нових об’єктів техні-

ки і технологій.

У 1979–1991 рр. на кафедрі виконувався комплекс 

робіт з розробки систем моделювання, візуалізації та вір-

туальної реальності для авіаційних та інших тренажерів 

(наук. кер. Є. О. Башков, вик. О. Я. Анопрієнко та ін.) на 

замовлення Московського машинобудівельного підпри-

ємства ім. А. І. Мікояна, НВО «Енергія» та ін.

Інститут став відомим у країні ВНЗ, у якому ведуть-

ся дослідження з найважливішої державної тематики. 

Активна наукова робота кафедри забезпечила підго-

товку викладацьких кадрів своїми силами та спільно з 

провідними науковими центрами країни. Д-рами наук 

стали Л. П. Фельдман (1974), В. А. Святний (1986), 

Є. О. Башков (1995), О. О. Баркалов (1995), які разом з 

доцентами В. В. Лапком, В. І. Назаренком, О. М. Тара-

сенком, В. О. Саломатіним зробили вагомий внесок у 

становлення і розвиток досліджень на кафедрі. Їх еста-

фету продовжують випускники 70-х і 80-х рр. — доценти 

Ю. В. Губар, В. О. Краснокутський, С. В. Теплинський, 

Б. С. Гусєв, О. М. Дяченко, О. Г. Кравченко, О. Я. Анопрі-

Науково-дослідна робота студентів ФКНТ
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єнко, Ю. Є. Зінченко. Опубліковано 3 монографії, захи-

щено 30 дисертацій, вийшло понад 50 публікацій за кордо-

ном, отримано 52 авторських свідоцтва на винаходи.

Кафедра веде активну наукову роботу в галузі сучасної 

інформатики за напрямками: машинна графіка і системи 

візуалізації (проф. Є. О. Башков і О. Я. Анопрієнко, доц. 

Р. В. Мальчева); системи комп’ютерного моделювання і 

паралельні моделюючі середовища (проф. В. А. Святний 

і О. Я. Анопрієнко); розробка мікропрограмних при-

строїв керування (проф. О. О. Баркалов, доц. В. О. Са-

ломатін); контроль і діагностика ЕОМ (Ю. Е. Зінченко, 

О. М. Дяченко); комп’ютерні та інтелектуальні системи 

керування (проф. В. А. Святний і В. В. Лапко). Кафедра 

активно співпрацює з Штутгартським, Ерлангенським, 

Магдебурзьким, Лейпцізьким університетами (Німеч-

чина). Результати досліджень стимулюють науково-

методичну роботу кафедри, створення та оновлення 

навчальних курсів, організацію й обладнання лаборатор-

ної бази. Монографії «Моделювання динамічних про-

цесів рудничної аерології» (Ф. О. Абрамов, Л. П. Фель-

дман, В. А. Святний, 1981), «Синтез мікропрограмних 

пристроїв керування» (О. О. Баркалов, А. В. Палагін, 

1997), навчальні посібники з грифом МОН України «Гі-

бридні обчислювальні системи» (В. А. Святний, 1980), 

«Паралельне програмування» (Т. Бройль, пер. з німець-

кої В. А. Святного), «Синтез устройств управления на 

программируемых логических устройствах» (О. О. Бар-

калов, 2002), «Синтез операційних пристроїв» (О. О. Бар-

калов, 2003), «Проектування операційних пристроїв» 

(О. О. Баркалов, С. О. Ковальов, Р. В. Мальчева, 2005), 

«Architectural and Sequential Synthesis of Digital Devices» 

(А. Barkalov, M. Adamski, 2006), «Design of Control Units 

with Programmable Logic» (А. Barkalov, M. Wegrzyn, 2006) 

стали вагомим внеском в організацію навчального про-

цесу студентів і аспірантів. В умовах високого динамізму 

зміни поколінь засобів ОТ та технологій програмуван-

ня співробітники кафедри впроваджують у навчальний 

процес нові інформаційні технології, Інтернет, САПР, 

апаратно-програмні засоби, паралельні обчислювальні 

системи. У 2000 р. викладачами кафедри на чолі з доц. 

О. Я. Анопрієнко створено «Портал магістрів ДонНТУ», 

який у наступні роки став одним із провідних науково-

освітніх Інтернет-ресурсів країни.

3 1970 по 2010 рр. на кафедрі підготовлено понад 3800 

інженерів, які успішно працюють у різних галузях промис-

ловості в багатьох регіонах України та за її межами у більш 

ніж 60 країнах, практично в усіх куточках світу (Європа, 

Азія, Африка, Америка).

Створення і розвиток у Донбасі вільних економічних 

зон, розвиток наукоємних виробництв, інформатиза-

ція управлінських структур регіону вимагають суттєво-

го підвищення кількісного і якісного рівня підготовки 

спеціалістів-системотехніків. За прогнозами облстат-

управління Донецької держадміністрації, щорічна потре-

ба у фахівцях з інформатики в Донецькому регіоні стано-

витиме понад 1000 осіб. Це відкриває перед кафедрою КІ 

(основним навчальним підрозділом у Донецькому регіоні 

з навчання фахівців в галузі комп’ютерної інженерії) ши-

рокі перспективи і можливості у справі підготовки висо-

кокваліфікованих кадрів відповідного профілю для потреб 

економіки незалежної України. За участі європейських 

професорів на кафедрі створено німецьке й англійське 

відділення, які покликані готувати фахівців європейсько-

го рівня і сприяти інтеграції ДонНТУ у світову спільноту 

технічних університетів. Ця робота кафедри базується на 

багаторічній науковій співпраці з німецькими універси-

тетами, серед яких провідну роль відіграє Штутгартський 

університет (ШУ).

На початку 70-х років минулого століття відбувся спад 

напруженості у відносинах тодішнього СРСР з капіталіс-

тичним світом, відомий в історії як період розрядки. В 

Європі розрядка ознаменувалася політичним діалогом з 

ФРН, в результаті якого активізувались економічні відно-

сини та було започатковано міждержавні програми в галу-

зі науки, освіти та культури. Німецьке наукове товариство 

(DFG-Deutsche Forschungsgemeinschaft) та союзне Мініс-

терство вищої освіти уклали угоду про взаємне наукове 

стажування викладачів ВНЗ. Однією з найефективніших 

форм цієї співпраці виявилося 10-місячне стажування 

кандидатів наук віком до 36 років. Саме з такого стажуван-

ня тодішнього декана факультету ОТіАС, доцента кафедри 

ЕОМ В. А. Святного розпочалося наукове співробітництво 

ДонНТУ з ШУ.

Директор інституту системної динаміки та автома-

тичного керування (ISR-Institut für Systemdynamik und 

Regelungstechnik) проф. Ернст-Дітер Гіллес, будучи чле-

ном наукової ради DFG, дав згоду на прийом В. А. Свят-

ного за темою досліджень, що зосереджувались на роз-

робленні й використанні аналого-цифрових (гібридних) 

моделей багатозв’язних систем автоматизованого керу-

вання мережними динамічними об’єктами із зосеред-

женими та розподіленими параметрами. Для реалізації 

таких моделей в ISR була інстальована новітня на той час 

американська гібридна обчислювальна система PACER 

600. Датою початку наукового співробітництва з ISR є 

8 листопада 1973 р., коли відбулася перша бесіда В. А. Свят-

ного з Е.-Д. Гіллесом, в якій було погоджено робочий 

план стажування, визначено режим доступу до системи 

PACER 600 та коло співробітників ISR, що займались ана-

логічною тематикою — тодішні асистенти Міхаель Цайц, 

Райнер Бук, Роберт Кайнер, Клаус Штарк. План стажу-

вання було повністю виконано, результати розробок та 

досліджень аналого-цифрових моделей використано авто-

ром у докторській дисертації. Набутий досвід став осно-

вою для відкриття галузевої науково-дослідної лабораторії 

«Структури та програмне забезпечення аналого-цифрових 

обчислювальних систем», що діяла на кафедрі ЕОМ та фа-

культеті ОТІ до 1991 р.
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Співпраця зі штутгартськими колегами продовжува-

лася через листування, у 1975 р. було завершено відлаго-

дження цифрової моделі мережного динамічного об’єкта 

на системах CDC 6600 і CYBER. Наукові відряджен-

ня В. А. Святного за програмою DAAD у 1981 та 1987–

1988 рр. слугували закріпленню контактів та розширенню 

тематики досліджень. Знайомство з деканом-засновником 

факультету інформатики та інституту паралельних і розпо-

ділених систем (IPVS) проф. Андреасом Ройтером покла-

ло початок співробітництва в галузі побудови паралельних 

моделюючих середовищ та інформаційних технологій. У 

березні 1989 р. А. Ройтер відвідав ДПІ. Результатом цьо-

го візиту був план переходу від аналого-цифрових до па-

ралельних апаратно-програмних засобів моделювання 

складних динамічних систем. На запрошення А. Ройтера в 

IPVS пройшов 10-місячне наукове стажування як DAAD-

стипендіат доцент кафедри ЕОМ О. Я. Анопрієнко.

У 1990 р. міжурядова програма дозволила укладання 

прямих угод між вузами Союзу та ФРН. Символічним 

стало підписання В. А. Святним у Штутгарті трьох угод 

між факультетом ОТІ та інститутами ISR (Е.-Д. Гіл-

лес), IPVS (А. Ройтер), IAS (Р. Лаубер). У дні серпневого 

путчу 1991 р. А. Ройтер запросив проф. В. А. Святного, 

декана факультету ОТІ, на 6-місячну наукову роботу 

як гостя-професора. Саме в цей період, з 15.12.1991 р. 

по 15.06.1992 р., разом із професорами А. Ройтером, 

Е.-Д. Гіллесом, М. Цайтцем, Р. Лаубером, докт.-інж. 

Т. Бройнлем було сформульовано новий напрям на-

укового співробітництва — паралельне моделювання 

складних динамічних систем, модельна підтримка про-

ектування систем автоматизації технологічних процесів, 

розробка паралельних алгоритмів чисельного рішення 

великорозмірних систем диференційно-алгебраїчних 

рівнянь. У 1992, 1993 та 1995 рр. за цією тематикою як 

гості-професори відвідали IPVS В. В. Лапко і Л. П. Фель-

дман, у 1994 р. пройшов 5-місячне наукове стажування 

докторант кафедри ЕОМ О. Я. Анопрієнко. Підтрим-

ка німецьких колег у переломні 1992–1995 рр., надання 

можливості провідним науковцям факультету виконува-

ти дослідження на новітніх апаратно-програмних засобах 

мали вирішальне значення для збереження наукового по-

тенціалу кафедр ЕОМ та ПМІ, для інтеграції ДонНТУ в 

європейський науково-освітній простір.

Однією з центральних тем співробітництва є роз-

робка розподіленого паралельного моделюючого сере-

довища (РПМС). Концепція середовища сформульована 

В. А. Святним, М. Цайтцем, Т. Бройнлем та А. Ройтером 

у 1992 р. у процесі розробок та реалізації SIMD-моделей 

мережних динамічних об’єктів. На IPVS-семінарі 

10.06.1992 р. В. А. Святний виступив з доповіддю, в якій 

презентувалися SIMD-моделі та концепція паралельно-

го моделюючого середовища. Того ж дня в газеті «Штут-

гартер цайтунг» опубліковано статтю «Співробітництво з 

Україною», в якій кореспондент виклав інтерв’ю з проф. 

А. Ройтером та В. А. Святним і підкреслив, що Штутгарт-

ський університет в особі IPVS надає можливість Доне-

цькому технічному університету в особі факультету ОТІ 

мати теледоступ до високопродуктивної паралельної ОТ. 

В умовах, коли вже не стало галузевої лабораторії, коли по-

вністю було відсутнім фінансування наукових розробок, 

а в Штутгарті тільки починали впровадження Internet-

технологій, організація цього міжнародного проекту мала 

світову актуальність за науковим змістом і відкривала хороші 

перспективи для молодих науковців кафедр ЕОМ та ПМІ.

З появою в обчислювальному центрі ШУ (HLRS) висо-

копродуктивних MIMD-систем (1993 р.) постало питан-

ня побудови MIMD-компоненти РПМС. У 1998 р. IPVS 

(проф. К. Ротермель) передав кафедрі ЕОМ 12-вузлову 

систему Intel Paragon, через IPVS-сервер було з 1997 р. на-

лагоджено теледоступ до всіх паралельних ресурсів HLRS. 

У 1995 р. вчена рада ДонДТУ обрала почесними д-рами 

проф. Е.-Д. Гіллеса, А. Ройтера та Р. Лаубера, як вчених 

зі світовим ім’ям, що зробили вирішальний внесок у роз-

будову наукового співробітництва Штутгартського і Доне-

цького технічного університетів.

19 січня 2000 р. за поданням деканів чотирьох фа-

культетів (інформатики, електротехніки, технологій та 

інженерно-геодезичного) сенат ШУ ухвалив рішення про 

підписання рамкової угоди про наукове співробітництво з 

ДонНТУ. Угоду підписали ректори, проф. О. А. Мінаєв і 

Д. Фріч. Координаторами співробітництва було призна-

чено проф. М. Цайтца і В. А. Святного, які з 1973 р. за-

ймалися цією справою. У 2000 р. вчена рада ДонНТУ об-

рала почесними д-рами проф. ШУ М. Цайтца, П. Гьонера 

і К. Ротермеля, що активно співробітничають з кафедрою 

ЕОМ і факультетом ОТІ, сприяють організації обміну сту-

дентами й аспірантами.

З 2000 р. до активного співробітництва залучено фе-

деральний надпотужний обчислювальний центр (HLRS) 

ШУ, який надає паралельні ресурси для реалізації уні-

версальних і проблемно орієнтованих паралельних мо-

делюючих середовищ. Надійно функціонує теледоступ 

до системи NEC SX8, йде підготовка до використання 

нової системи NEC SX9. Директор HLRS проф. Міхаель 

Реш був гостем ДонНТУ в 2006–2008 рр. У 2007 р. про-

йшов міжнародний семінар «Проблеми паралельного мо-

делювання», в якому взяли участь 6 співробітників HLRS 

на чолі з проф. М. Решем. У 2009 р. вчена рада ДонНТУ 

обрала М. Реша почесним д-ром. На симпозіумі з моде-

лювання ASIM’2009 (Коттбус, ФРН) та київській міжна-

родній конференції «Моделювання-2010» презентовано 

спільну наукову доповідь з проблем паралельного моде-

лювання «Forschungsgebiet: parallele Simulationstechnik» 

(L. Feldmann, M. Resch, V. Svjatnyj, M. Zeitz)

З 2001 р. функціонує програма DAAD «Стипендії 

ім. Леонарда Ейлера» за проектом «Паралельне моде-

лювання і розподілене моделююче середовище для ав-

томатизованих систем» (проф. М. Цайтц, П. Гьонер і 
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В. А. Святний). За ці роки 17 асистентів/аспірантів та 

19 студентів-магістрантів кафедри КІ пройшли науко-

ве стажування в ШУ за цією програмою. За ініціативою 

проф. Е.-Д. Гіллеса засновано наукову програму з техніч-

ної кібернетики Pro3, за якою магістрантам та аспіран-

там кафедри КІ виділяється дві 12-місячні стипендії на 

рік. Вже 14 молодих науковців кафедри пройшли науко-

ве Pro3-стажування у Макс-Планк-Інституті динаміки 

складних технічних систем (Магдебург).

Кафедра має понад 50 спільних публікацій у німецьких 

та українських виданнях. За тематикою співробітництва 

захищено 5 кандидатських дисертацій, у стадії підготовки 

до захисту знаходяться ще 5 дисертацій. Студенти німець-

комовних груп спеціальності «Системне програмування» 

проходять наукову практику в інститутах ШУ (у 2009 р. — 

6 студентів, тривалість практики — 4 місяці). На сьогодні 

у HLRS мають наукове стажування 4 співробітники кафе-

дри ЕОМ, які є виконавцями проектів з ефективного за-

стосування паралельних обчислювальних систем.

Розпочато співробітництво з IPVS за новими напрямка-

ми — бази даних та ІТ-системи (проф. Б. Мічанг), FРGА-

технології й паралельні обчислення (проф. С. Сімон). 

З 2008–2009 навчального року на кафедрі КІ організова-

но німецькомовну групу за спеціальністю «Комп’ютерні 

системи та мережі» з орієнтацією на FРGА-спеціалізацію 

(доц. Ю. Є. Зінченко) у співпраці з НТФ (проф. В. І. Ка-

лашников) та фірмою «Сіменс». У червні 2010 р. разом з 

ОЦ введено в експлуатацію 100-вузловий паралельний 

кластер, переданий кафедрі HLRS.

Кафедра висловлює щиру подяку професорам Е.-Д. Гіл-

лесу, Р. Лауберу, М. Цайтцу, А. Ройтеру, П. Гьонеру, К. Ро-

термелю, Р. Рюле, М. Решу, А. Кінле, Т. Бройнлю за актив-

ну багаторічну співпрацю, за вагомий внесок у підготовку 

наукових і інженерних кадрів європейського рівня.

Кафедра прикладної математики 
й інформатики

Кафедру ПМІ засновано в січні 1974 р. Зав. кафедри 

було обрано д-ра фіз.-мат. наук О. І. Харламову (1974–

1978), яка разом із першими викладачами: доц. В. Б. Гінде-

сом, Г. В. Мозалевською і Г. Г. Шалдирван, ас. І. Костіним, 

Є. В. Ронсалем і С. Г. Суворовим — за короткий час зумі-

ла забезпечити висококваліфіковану підготовку фахівців 

з прикладної математики. Пізніше на кафедру прийшли 

ст. викл. С. С. Савенко і молоді асистенти-математики 

В. М. Біловодський та В. М. Усенко.

Підготовку прикладних математиків як програмістів 

розпочато після приходу на кафедру на початку 1975 р. 

доц. В. А. Реуцького. Він разом із Г. Г. Шалдирван викла-

дав курси з теорії і практики мов та систем програмування. 

З великим досвідом роботи у ВНЗ прийшов на кафедру 

доц. З. Ю. Філер. Постійні зв’язки було встановлено зі 

співробітниками Інституту прикладної математики і меха-

ніки АН УРСР. У цей період читали лекції проф. О. І. Хар-

ламова і Л. П. Фельдман, член-кор. АН УРСР П. В. Хар-

ламов.

Успішне становлення кафедри, що випускає інженерів-

математиків, здійснювалося за великою навчально-

методичною і кадровою допомогою кафедри ЕОМ (проф. 

Л. П. Фельдман, В. А. Святний і В. В. Лапко). У березні 

1978 р. зав. кафедри було обрано проф. Л. П. Фельдмана 

(1978–1993), який зберіг фундаментальність навчання та 

ініціював посилення прикладного змісту підготовки фа-

хівців. У 1989 р. кафедра завершує випуск прикладних 

математиків (понад 1000 осіб) і в 1992 р. розпочинає під-

готовку інженерів-програмістів за спеціальністю «Про-

грамне забезпечення обчислювальної техніки і автомати-

зованих систем».

У зв’язку з цим на кафедру ПМ з кафедри ЕОМ було 

переведено перших її випускників: доц. В. М. Павлиша, 

Н. Є. Губенко, Г. В. Доценка, О. І. Фєдяєва, В. О. Дедіще-

ва, С. М. Вороного, Ю. В. Ладиженського, Ю. М. Штер-

Проф. В. І. Калашніков, доц. В. Б. Гіндес 
та проф. Л. П. Фельдман за обговоренням результатів 

експериментів у лабораторії керуючих ЕОМ

О. І. Харламова з учнями
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на, О. Д. Ситникову, О. Є. Сєрика, Н. М. Дацун. Молодий 

колектив швидко перебудував навчальний процес, підго-

тував нові курси лекцій за сучасними напрямками при-

кладного та системного програмування, обчислювальної 

математики і теорії обчислювальних систем. Помітний 

внесок у становлення нової спеціальності зробили також 

доц. А. І. Слєпцов і ст. викл. І. І. Івченко. Для читання лек-

цій із найбільш важливих розділів спеціальних курсів регу-

лярно запрошувалися провідні вчені ВНЗ і НДІ Москви та 

Києва. Наукові дослідження, розпочаті на кафедрі ЕОМ, 

успішно розвивалися на кафедрі ПМ.

Багаторічні теоретичні дослідження аеро-газодина-

мічних процесів, виконані методами цифрового та анало-

гового моделювання, дозволили розробити математичне, 

алгоритмічне та програмне забезпечення для автоматизо-

ваної системи керування вентиляцією і дегазацією вугіль-

них шахт та впровадити ці результати в галузевих інсти-

тутах і на шахтах Донбасу. Підсумком багаторічної роботи 

кафедри в цьому напрямку були захист кандидатських 

дисертацій (О. І. Фєдяєв, В. М. Павлиш, Ю. М. Штерн), 

видання монографії «Моделювання динамічних процесів 

рудникової аерології» (Ф. О. Абрамов, Л. П. Фельдман, 

В. А. Святний, 1981).

Створена проф. Л. П. Фельдманом наукова школа 

аналого-цифрового моделювання стала потужним ін-

струментом наукового пізнання складних процесів. Ви-

кладачі і наук. співробітники кафедри виконували роботи 

з Московським НДІЛічмаш, у межах тематики галузе-

вої науково-дослідної лабораторії Мінрадіопрому СРСР 

«Розробка структур і програмного забезпечення аналого-

цифрових обчислювальних систем», договірні роботи з 

аналого-цифрового моделювання складних динамічних 

систем оборонного призначення (НДІ прикладної гід-

родинаміки, ЕОМ, НДІ ОПС та ін.). Розроблено моду-

лі програмного забезпечення аналого-цифрових систем 

АЦВС-3 і АЦВС-4, здійснено їх упровадження у серійне 

виробництво. Державні комісії високо оцінили творчий 

потенціал колективу. За результатами роботи захищено 

кандидатські дисертації (Н. Є. Губенко і В. О. Дедіщев), 

видано науковий посібник «Математичне забезпечення 

САПР: моделювання обчислювальних і керуючих систем» 

(Л. П. Фельдман, В. О. Дедіщев, 1992). З 1982 р. кафедра 

активно проводить наукові дослідження спільно з Інсти-

тутом кібернетики НАН України. Значну допомогу в під-

готовці кадрів вищої кваліфікації для кафедри надали чл.-

кор. НАН України Б. Н. Малиновський і В. П. Боюн.

У 1986–1991 рр. на кафедрі на замовлення Міністер-

ства електронної промисловості були розроблені системи 

автоматизації програмування для перспективних мікро-

процесорів (Ю. В. Ладиженський), комплекси програм 

для моделювання і верифікації цифрових пристроїв на мі-

кросхемах із програмувальною логікою. Розробки струк-

тур високопродуктивних обчислювальних систем стали 

основою кандидатських дисертацій Ю. В. Ладиженського 

і С. М. Вороного. Розробки систем автоматизації проек-

тування та налагодження програм для мікро-ЕОМ, що 

випускалися в Україні НЗО ім. С. П. Корольова в сере-

дині 80-х років, стали основою кандидатських дисертацій 

М. М. Гуревича і О. В. Григор’єва. Дослідження аналітич-

них методів теорії обчислювальних систем сприяли успіш-

ному захисту кандидатської дисертації І. Й. Трубом.

На кінець 80-х років у складі кафедри було 28 викла-

дачів, із них 3 професори, д-ри техн. наук і 15 доцентів, 

канд. наук. Наукова частина кафедри складалася з 50 наук. 

співробітників та інженерів. У цей період кафедра успіш-

но вирішувала важке завдання: забезпечення Донбасу 

програмістами-професіоналами, здатними розробляти, 

впроваджувати та експлуатувати сучасні комп’ютерні й 

інформаційні технології в усіх сферах діяльності людини, 

забезпечуючи розвиток економіки регіону.

У 1992 р. було здійснено перехід до підготовки бака-

лаврів, спеціалістів і магістрів із програмування в межах 

напряму «Комп’ютерні науки» за спеціальністю «Про-

грамне забезпечення автоматизованих систем». У 1993 р. 

кафедру очолив проф. А. І. Слєпцов (1993–1995), завдяки 

ентузіазму якого було розпочато підготовку бакалаврів за 

напрямом «Менеджмент» і фахівців зі спеціальності «Ін-

формаційні системи в менеджменті».

З 1995 р. кафедрою керує лауреат Державної премії 

України з науки і техніки, акад. Інженерної АН України, 

д-р техн. наук, проф. Є. О. Башков, який пройшов шлях 

від асистента кафедри ЕОМ до проректора університету з 

наукової роботи, підвищив 

технічний і професійний 

рівень колективу. У 1994 р. 

розпочато підготовку фахів-

ців за спеціальністю «Еко-

номічна кібернетика», яка 

орієнтована на розробку і 

використання математичних 

методів моделювання та ін-

формаційних систем у галузі 

економіки.

Зараз на кафедрі пра-

цює більш ніж 30 штатних 

викладачів, 3 професори, 

Випускники і викладачі кафедри ПМ

Є. О. Башков 
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д-ри наук, 17 доцентів, канд. наук. Кафедра успішно про-

йшла ліцензування та веде підготовку бакалаврів, спеціа-

лістів і магістрів за напрямами «Програмна інженерія» й 

«Економічна кібернетика». Великий внесок у підготов-

ку фахівців із цих напрямів зробили доц. Г. Г. Шалдир-

ван, О. І. Федяєв, Н. Є. Губенко, Ю. В. Ладиженський, 

Н. М. Дацун, А. Є. Скворцов, С. А. Зорі, В. В. Карабчев-

ський, О. В. Смірнов, О. А. Дмитрієва, Т. В. Михайлова, 

Н. С. Костюкова, І. А. Назарова та В. С. Бабков, ст. викл. 

В. І. Костін, І. О. Коломойцева та А. В. Чернишова.

Активна праця колективу кафедри з підготовки фа-

хівців здобула визнання в Україні — студенти кафедри 

регулярно беруть участь та посідають призові місця у між-

народних фахових олімпіадах. На базі кафедри ПМІ у 

2001–2005 рр. проводилися фінали Всеукраїнської олім-

піади з програмування за міжнародною версією АСМ, що 

було відзначено подякою і нагородою оргкомітету олімпі-

ади (проф. Є. О. Башков, доц. С. А. Зорі) МОН України.

Для використання найновіших інструментальних про-

грамних систем кафедру обладнано сучасною ОТ, яка до-

зволяє вивчати всі основні аспекти розробки програмного 

забезпечення різного призначення. Студенти навчаються 

у 7 комп’ютерних класах, кожен із яких укомплектова-

но 8–14 персональними комп’ютерами, об’єднаними в 

локальну мережу кафедри, яку підключено до корпора-

тивної мережі університету і через неї — до Інтернету. На 

базі новітньої комп’ютерної техніки кафедри побудовано 

обчислювальний кластер для проведення наукових дослі-

джень у галузях ОТ, паралельних систем та паралельного 

програмування.

Комп’ютерна лекційна аудиторія кафедри ПМІ

Учасники європейського фіналу олімпіади АСМ 
(С. А. Зорі та студенти кафедри)

Кафедра ПМІ. 2010 р.

З 2006 р. кафедра ПМІ активно розвиває співробітни-

цтво з компанією Microsoft. Участь в академічній програмі 

Microsoft дозволила кафедрі постійно одержувати сучасне 

ліцензійне програмне забезпечення цієї компанії. Установка 

на обчислювальному кластері програмної системи Microsoft 

Windows Compute Cluster Server розширила можливості ка-

федри для нових напрямків досліджень і розробок у галузі 

високопродуктивних розподілених і паралельних обчислень. 

У 2008 р. студенти кафедри ПМІ вийшли у фінал конкурсу 

проектів для Microsoft Windows Compute Cluster Server. Ком-

панія Microsoft провела для викладачів, студентів і аспірантів 

кілька тренінгів із своїх новітніх технологій.

Щоб поліпшити підготовку випускників у вивчен-

ні мови JAVA і технологій Open Source, у 2008 р. кафедра 
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ПМІ стала учасником академічної програми найбільшої 

американської ІТ-компанії SUN, а за підтримки ком-

панії CISCO Systems на кафедрі у 2010 р. була заснована 

науково-навчальна лабораторія з дослідження й навчан-

ня мережевих технологій CISCO. Доцент кафедри ПМІ 

В. С. Бабков є представником цих компаній у ДонНТУ.

Наукові здобутки провідних викладачів кафедри відо-

мі далеко за межами України. Кафедра веде дослідження 

у перспективних наукових напрямках: інтелектуальні сис-

теми прийняття рішень і навчання; інтелектуальні систе-

ми автоматизації проектування та наукових досліджень; 

організація обчислювальних процесів і алгоритми функ-

ціонування паралельних високопродуктивних обчислю-

вальних систем; паралельні алгоритми та спеціалізовані 

обчислювальні системи для синтезу зображень; методи 

проектування спеціалізованих цифрових систем на СБІС; 

прикладні та спеціалізовані бази даних і знань; економіко-

математичне моделювання.

лювальних систем і паралельне програмування». У 1997 р. 

у Волгоградському державному університеті (Росія) доц. 

О. І. Федяєв прочитав курс лекцій з теорії штучних не-

йронних мереж. За угодою з Філадельфійським науковим 

центром доц. Ю. В. Ладиженський успішно пройшов ста-

жування у США на базі Пенсільванського університету. 

У 2003 р. співробітники кафедри (проф. Л. П. Фельдман, 

доц. О. А. Дмитрієва і С. А. Зорі) взяли участь у міжнарод-

ній конференції з моделювання ASIM–2003 (Німеччина).

Кафедра має постійні зв’язки з комп’ютерними під-

приємствами Донецького регіону. В 2005 р. створена 

Делегація кафедр ПМІ і ЕОМ на міжнародній 
конференції ASIM (Німеччина) з проф. Гіллесом 

(UniStuttgart). 2003 р. 

На кафедрі проводяться роботи з кількох НДР, що 

фінансуються, організовано випуск щорічного збірника 

наук. праць серії «Інформатика, кібернетика і обчислю-

вальна техніка», проводиться міжнародна наукова кон-

ференція «Моделювання і комп’ютерна графіка». Зав. 

кафедри, проректор із наукової роботи ДонНТУ, проф. 

Є. О. Башков, проф. кафедри Л. П. Фельдман та доц. 

О. А. Дмитрієва є лауреатами Державної премії України в 

галузі науки і техніки.

Активна НДР співробітників кафедри принесла пози-

тивні результати. У 1998–2008 рр. захистили кандидатські 

дисертації в галузі комп’ютерних наук О. А. Дмитрієва, 

Н. С. Костюкова, О. Л. Вовк, С. А. Гладунов, Ю. В. Попов, 

Т. В. Михайлова, І. А. Назарова. Актуальні наукові завдан-

ня економічної кібернетики вирішили у своїх дисертаціях 

Г. О. Теличко й А. М. Гізатулін.

У межах угод між факультетом ОТІ із зарубіжними 

партнерами співробітники кафедри беруть участь у міжна-

Міжнародна наук. конференція 
«Моделювання і комп’ютерна графіка». 2007 р.

Л. П. Фельдман одержує Державну премію України
 в галузі науки і техніки. 2009 р.

родних дослідженнях у галузі паралельних обчислюваль-

них систем надвисокої продуктивності. Завдяки науковим 

зв’язкам з Інститутом паралельних і розподілених над-

швидкодіючих обчислювальних систем ШУ (Німеччина) 

викладачі кафедри отримали доступ до сучасних систем 

паралельного програмування і засобів їх реалізації, регу-

лярно беруть участь у наукових стажуваннях, виступають 

із доповідями на наукових конференціях та семінарах. У 

1993 і 1995 рр. проф. Л. П. Фельдман проходив 3-місячне 

наукове стажування в ШУ, результатом якого став новий 

навчальний курс «Структури високопродуктивних обчис-
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філія кафедри в компанії «АМІ», що є одним із лідерів 

комп’ютерної індустрії України.

За останні роки сталися суттєві зміни в підходах до 

розробки програмного забезпечення обчислювальних 

систем. Об’єктно-орієнтоване програмування, візуальні 

засоби проектування програм, Інтернет і пов’язані з ними 

технології, інтегровані програмні системи керування кор-

поративними бізнес-процесами вимагають постійного 

перегляду змісту підготовки програмістів. Активна праця 

колективу в цьому напрямку здобула визнання в Украї-

ні. Кафедра бере участь у роботі комісії з розробки нової 

кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійних 

програм підготовки бакалаврів і спеціалістів із програмно-

го забезпечення, які повинні ввійти до державного освіт-

нього стандарту України.

Кафедра комп’ютерних систем моніторингу
З появою кафедри КСМ, що створена у лютому 

2003 р., в університеті оформився новий науковий на-

прямок, пов’язаний із прикладним системним аналізом 

і розробкою інформаційно-аналітичних систем в області 

екології, охорони навколишнього природного середови-

ща й розвитку соціально-економічних систем. Зав. ка-

федри було обрано проф., 

д-ра техн. наук Г. В. Аверіна. 

Саме він, а також колиш-

ні викладачі кафедри ПМІ 

Н. Є. Губенко, О. Є. Сєрик, 

В. М. Бєловодський разом 

з трьома молодими аспі-

рантами забезпечили ство-

рення на факультеті нової 

спеціальності «Комп’ютерний 

еколого-економічний моні-

торинг» (КЕМ) у рамках 

напрямку «Комп’ютерні на-

уки». У 2005 р. була ліцензо-

вана магістратура за спеціальністю КЕМ, а у 2006 р. про-

ведена акредитація магістратури.

З 2005 по 2010 рр. кафедрою підготовлено близько 

80 інженерів та 20 магістрів. У 2006 р. на кафедрі створе-

на нова спеціалізація в межах напряму комп’ютерні на-

уки — «Програмування медіасистем та комп’ютерний 

дизайн» (ПКД), за якою розпочали навчання 15 студентів. 

Від 2008 р. на кафедрі відкрито навчання за очно-заочною 

формою на базі випускників технікумів і набрано першу 

групу ПКД-08оз.

Зараз кафедра КСМ — це 170 студентів, а також 16 ви-

кладачів та аспірантів, у тому числі 1 д-р наук та 5 канд. 

наук. З моменту створення на кафедрі діє аспірантура за 

трьома спеціальностями, а саме: 05.13.06. «Автоматизова-

ні системи управління та прогресивні інформаційні тех-

нології», 01.05.02. «Математичне моделювання та обчис-

лювальні методи», 21.06.01. «Екологічна безпека». Нині на 

кафедрі навчаються 4 аспіранти та 4 здобувачі наукового 

ступеня.

НДР на кафедрі почалася одночасно з її створен-

ням, і в цей час здійснюється за напрямками розробки 

інформаційно-аналітичних систем у галузі охорони до-

вкілля, енергосбереження й наукових основ комплексної 

оцінки впливів на навколишнє середовище. За 2004–

2007 рр. кафедрою виконаний обсяг госпрозрахункової 

наукової тематики на суму 500 тис. грн. У 2008 р. обсяг фі-

нансування наукових робіт склав 1 млн. грн.

Кафедра має угоди про науково-технічне співробітни-

цтво з Програмою охорони навколишнього середовища 

ООН (ЕМЕР), МДУІЕ, Інститутом глобального кліма-

ту і екології РАН, Міжнародним інститутом прикладної 

та теоретичної фізики (м. Москва), Донецьким фізико-

технічним університетом НАН України та ін.

У цей час кафедра КСМ упевнено розвивається й актив-

но готує кадри молодих викладачів у галузі комп’ютерних 

наук.

Кафедра автоматизованих систем управління
Створена у 1971 р. Спочатку її викладачами стали 

10 осіб: Б. О. Кузнєцов, І. М. Чередниченко, Г. В. Мокрий, 

В. В. Червинський, В. Ф. Сенько, В. Б. Єрмаков, В. А. Світ-

лична, М. Г. Вінниченко, В. Г. Адамов, В. М. Сноведський. 

Засновником і першим зав. кафедри АСУ був Б. О. Кузнє-

цов (1971–1982), значний внесок у її становлення зробив 

декан факультету М. Б. Шумяцький. Наступні роки ка-

федрою керували доц., канд. техн. наук М. О. Ярошенко 

(1982–1992), проф., д-р техн. наук В. Я. Спорихін (1992–

1999). Сьогодні кафедру очолює проф., д-р техн. наук 

Ю. О. Скобцов.

Поступово збільшувався кількісний і змінювався якіс-

ний склад викладачів. Уже в 1975–1990 рр. на кафедрі пра-

цювали 30 викладачів. Серед них — проф., д-р техн. наук 

Б. А. Верклов (1984–1991), який зробив значний внесок у 

розробку методів проектування вугільних комбайнів з ви-

О. І. Федяєв на науковій конференції 
«КІІ» (Обнінськ). 2006 р.

Г. В. Аверін
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користанням ОТ і САПР. У цей період проводилася велика 

робота з підвищення кваліфікації: захищено 3 докторські 

й 10 кандидатських дисертацій. Широко використовува-

лося стажування у ВНЗ колишнього Союзу і закордону: 

Ю. І. Чепкасов — у США, С. В. Лаздинь — у Чехосло-

ваччині, В. Я. Спорихін і В. А. Світлична — у Німеччині 

(м. Магдебург). Доц. С. В. Лаздинь стажувався при Укра-

їнському представництві фірми Apple Computer (США), 

склав тестові іспити й сертифікований як провідний 

викладач (Master trainer) університету розробників цієї 

фірми.

На протязі перших років студенти навчалися за спе-

ціальностями «Автоматизовані системи управління», по-

тім — «Комп’ютеризовані системи обробки інформації та 

управління». Сьогодні здійснюється підготовка інженерів 

за спеціальностями «Інформаційні управляючі системи 

й технології» та «Спеціалізовані комп’ютерні системи». 

Усього підготовлено понад 4000 фахівців з комп’ютеризації 

промисловості.

Проведено велику роботу щодо створення матеріаль-

ної бази кафедри. Спочатку використовувалися обчислю-

вальні машини «Мир-1», «Мир-2», інформаційна система 

«Донець» та багато найрізноманітнішого електровимірю-

вального обладнання. Згодом були придбані обчислю-

вальні комплекси «Камак Мера» й «Ера», обчислювальні 

машини «СМ-4» і «СМ-1800», на базі яких було організо-

вано дисплейні класи. Крім того, широко використовува-

лися можливості інститутського ОЦ і лабораторії техніч-

ної діагностики НВО «Автоматгормаш». Кафедра має весь 

комплекс методичних посібників для всіх форм навчання.

НДР кафедри на першому етапі була спрямова-

на на розробку і створення сучасних інформаційних, 

інформаційно-вимірювальних систем автоматизованого 

управління об’єктами і процесами виробництва. У най-

кращі роки (1975–1990) обсяг досліджень складав понад 

1 млн. крб. на рік. Основні наукові напрямки: розробка 

високоякісних автоматизованих систем для океаноло-

гічних досліджень, екології та охорони навколишнього 

середовища (проф. Б. М. Політикін і доц. В. М. Качура); 

розробка автоматизованих гідрофізичних інформаційно-

вимірювальних систем (проф. А. А. Зорі); розробка 

контрольно-вимірювальної апаратури дозування (доц. 

Н. І. Чічікало) та ін. Матеріали наукових досліджень опу-

бліковано в 3 монографіях, 5 навчальних посібниках, 

більше ніж у 500 статтях, одержано понад 50 авторських 

свідоцтв на винаходи. Результати робіт демонструвалися 

на ВДНГ СРСР і закордонних виставках, їх відзначено зо-

лотими й срібними медалями. Було захищено 3 докторські 

й 20 кандидатських дисертацій. На протязі усього періоду 

існування кафедра підтримувала зв’язки із спорідненими 

кафедрами ВНЗ України, СНД, зі Щецинським (Польща) 

і Магдебурзьким (Німеччина) технічними університетами.

У теперішній час на кафедрі працює 32 особи 

професорсько-викладацького складу, серед яких 4 д-ри 

наук, 6 професорів і 15 доцентів і 9 осіб навчально-

допоміжного персоналу, питома вага викладачів із вчени-

ми ступенями і званнями складає 80 %.

На кафедрі ведеться підготовка бакалаврів, спеціаліс-

тів, магістрів за двома напрямками: 6.050101 «Комп’ютерні 

науки» — спеціальність 7.050101 «Інформаційні управля-

ючі системи та технології» (ІУС); 6.050102 «Комп’ютерна 

інженерія» — спеціальність 7.050102 «Спеціалізовані 

комп’ютерні системи», спеціалізація «Комп’ютерні систе-

ми медичної і технічної діагностики» (КСД). Обидва на-

прямки акредитовані на четвертий рівень, ведеться підго-

товка магістрів із цих напрямків. Кращі випускники мають 

можливість вступити до аспірантури за спеціальностями 

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 

«Інформаційні технології», 05.13.07 «Автоматизація про-

цесів керування».

На кафедрі сформовано дві наукові школи, роботи 

яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Перша 

з них очолюється проф., д-ром техн. наук Ю. О. Скоб-

цовим і стосується питань розробки теоретичних основ 

і створення комп’ютерних систем технічної і медичної 

діагностики за основним напрямом НДР «Інтелекту-

альні методи медичної і технічної діагностики з метою 

удосконалення сучасних систем діагностики». Під час 

виконання досліджень застосовуються сучасні методи 

штучного інтелекту: еволюційні та нейромережеві моде-

лі, включаючи генетичні алгоритми та генетичне програ-

мування. Друга школа, що заснована проф., д-ром техн. 

наук В. Я. Спорихіним, веде наукові дослідження за на-

прямком «Розробка наукових основ системного аналізу 

об’єктів комп’ютеризації і створення інформаційних, 

управляючих систем».

Колектив кафедри веде НДР за двома основними 

напрямами з таких спрямувань: еволюційні методи по-

переднього аналізу даних, приведення їх до найбільш 

зручного для прогнозування вигляду та самого прогно-

зування часових рядів у технічних і медичних інформа-

ційних системах; еволюційні алгоритми оптимізації тех-

нологічних процесів, наприклад, гільйотинний розкрій 

матеріалів на основі генетичних алгоритмів і генетично-

го програмування; нові методі обробки і розпізнавання 

медичних зображень на основі нечітких нейронних ме-

реж і генетичних алгоритмів для медичної діагностики 

захворювань; розробка ефективних нейромережевих 

методів обробки та розпізнавання зображень та методів 

нечіткої класифікації мікрошліфів зразків сталі з метою 

ефективного виявлення дефектів отриманого сплаву та 

визначення якості сплаву; створення нового еволюцій-

ного методу сегментації та аналізу кольорових зображень 

гістологічних зрізів для медичної діагностики; розробка 

методів обробки і розпізнавання медичних зображень 

на основі нечітких нейронних мереж для діагностуван-

ня судинних захворювань; розробка еволюційних під-

ходів до прогнозування функціонування біологічних 
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клітин, методів і алгоритмів аналізу зображень матрацу 

з клітинами та їх програмна реалізація; розробка науко-

вих основ системного аналізу об’єктів комп’ютеризації 

при створенні інформаційних, управляючих систем; 

розробка методів, моделей і інструментальних засо-

бів для побудови й оптимізації інформаційних систем 

з розподіленою архітектурою, зокрема корпоративних 

інформаційних систем; розробка моделей і програмних 

засобів для побудови й оптимізації розподілених баз і 

сховищ даних на основі об’єктно-орієнтованого підхо-

ду і генетичних алгоритмів; розробка методів, моделей і 

інструментальних засобів для створення комп’ютерних 

систем оперативного управління машинобудівним ви-

робництвом на основі використання методів штучного 

інтелекту; створення інтелектуальних систем підтримки 

прийняття рішень в управлінні гнучкими виробничими 

системами в машинобудуванні на основі еволюційних 

обчислень. За 2003–2010 рр. на кафедрі АСУ захищено 

12 кандидатських дисертацій.

Підготовка за спеціальністю КСД ведеться спільно з 

викладачами Донецького державного медичного універ-

ситету. Для проведення лабораторних робіт за спеціальніс-

тю КСД використовуються також лабораторії Донецького 

обласного діагностичного центру, які оснащені сучасною 

апаратурою медичної діагностики.

Кафедра має 8 комп’ютерних лабораторій із загальним 

парком понад 100 комп’ютерів. Навчальні плани постій-

но відновлюються, містять сучасні розділи комп’ютерних 

наук та інженерії і відповідають сучасним нормам. Кафе-

дра використовує нові форми навчання, наприклад, очно-

заочну форму для прискореної підготовки випускників 

технікумів відповідних спеціальностей.

Кафедра обчислювальної математики 
і програмування

Організована у вересні 1974 р. й отримала назву «Обчис-

лювальна техніка в інженерно-економічних розрахунках» 

(ОТ в ІЕР»). У 1974–1982 рр. кафедру очолював доц., канд. 

техн. наук В. Я. Спорихін, у 1982–1986 рр. — доц., канд. 

техн. наук В. М. Сноведський, у 1986–1990 рр. — доц., 

канд. техн. наук О. Г. Мах-

мудов. У 1990–1991 рр. 

обов’язки зав. кафедри ви-

конував доц., канд. техн. 

наук О. І. Вороний. З 1991 р. 

кафедрою завідує доц., канд. 

техн. наук В. М. Павлиш (з 

2006 р. — проф., д-р техн. 

наук).

Основним напрямом на-

вчальної роботи кафедри є 

викладання базового курсу 

інформатики в об’ємах, що 

виділяються навчальними 

планами спеціальностей. Кафедра здіснює навчальний 

процес для студентів технологічних і економічних спеці-

альностей, що не є фахівцями в області ОТ. У 1993 р. кафе-

дра змінила найменування на «Обчислювальна математика і 

програмування», що відповідає профілю навчальної роботи.

До 1991 р. викладання орієнтувалося в основному на 

великі ЕОМ, крім того, з 1989 р. стали вводитися в на-

вчальний процес персональні комп’ютери вітчизняного 

виробництва («Іскра 1256», «Електроніка-85»). З 1991 р. 

навчальний процес, який забезпечується класами ОЦ, по-

вністю був переорієнтований на IBM-сумісні персональні 

комп’ютери.

На протязі року на кафедрі навчаються до 2000 студен-

тів стаціонару і 1500 студентів-заочників, організована на-

вчальна практика.

З 1991 р. професорсько-викладацький склад збіль-

шився з 18 до 35 викладачів, введені нові курси для ряду 

спеціальностей. Викладачі кафедри (проф. В. М. Павлиш, 

доц. Є. Р. Алєксєєв, ст. викл. В. І. Зензеров, О. В. Чесно-

кова) є авторами 20 підручників і монографій, які видані у 

2000–2010 рр.

Кафедра філософії
Кафедру було створено у 1958 р. на базі кафедри 

марксизму-ленінизму, що існувала з 1938 р. Перший ви-

кладацький колектив нової кафедри складався з 7 осіб, 

яким керував доц., канд. філос. наук М. В. Смірнов. Це 

були роки «хрущовської відлиги», і питання демократи-

зації, культу особи Сталіна, стратегії подальшого розви-

тку країни дуже гостро обговорювалися як на заняттях з 

філософії, так і поза аудиторіями.

У 60-і роки кафедра значно зміцнює свій кадровий 

потенціал. На роботу були прийняті випускники філо-

софських факультетів В. І. Бояринцев, П. В. Кирциць-

кий, А. Т. Лук’янов, Г. Т. Пилипенко, П. Л. Кисельова, 

С. І. Майоров, В. Е. Чумак та ін. Через декілька років на-

В. М. Павлиш Перший склад кафедри
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пруженої праці більшість з них стали кандидатами філо-

софських наук.

У 70-і роки кафедра поповнилася висококваліфікова-

ними фахівцями, серед яких слід назвати Л. О. Алексєєву, 

В. В. Альохіна, К. П. Воронцова, Н. Б. Воронцову, Ю. Д. Ту-

ренко, О. О. Фаворського, А. В. Корнєєва, Л. А. Назарову, 

А. Н. Хрімлі та ін. Після закінчення аспірантури захистили 

дисертації і поповнили ряди доцентів кафедри Т. Б. Нече-

поренко, В. І. Пашков, Т. В. Войцехівська, Л. В. Альохіна, 

А. В. Литвінцева, Л. А. Назарова, Н. П. Рагозін.

За роки свого існування кафедра була чудовою школою 

професійного становлення для багатьох молодих виклада-

чів, які згодом стали відомими вченими, педагогами, гро-

мадськими діячами. На кафедрі філософії ДПІ починали 

свій трудовий шлях: А. Т. Нелеп, д-р філос. наук, проф., 

директор Інституту підвищення кваліфікації виклада-

чів кафедр суспільних наук при КНУ ім. Т. Шевченка; 

В. Ф. Черноволенко, д-р філос. наук, проф., зав. відділу 

соціології Інституту філософії АН УРСР; П. Ю. Саух, д-р 

філос. наук, проф., ректор Житомирського педуніверсите-

ту ім. І. Франка; В. І. Даниленко, канд. філос. наук, доц., 

начальник Управління викладання суспільних наук Мін-

вузу УРСР; П. А. Циганков, д-р філос. наук, проф. МДУ; 

А. В. Литвінцева, канд. філос. наук, доц. кафедри соціо-

логії і культурології МТУ ім. Н. Є. Баумана; Т. Л. Кутасова, 

канд. філос. наук, доц., нач. науково-дослідного відділу 

Ростовського митного університету. Депутатом Верховної 

Ради України першого скликання, радником президента 

Л. Д. Кучми був доцент кафедри А. В. Корнєєв, пізніше — 

наук. консультант Конституційного Суду України.

Історія кафедри нерозривно пов’язана з особами її за-

відувачів. Змінюючи один одного, кафедру очолювали: 

М. В. Смірнов (1958–1965), Т. М. Кострикіна (1965–1973), 

О. А. Фаворський (1973–1979). Всі вони — учасники ВВВ, 

здобули освіту і захищали дисертації вже в післявоєнний 

час, стали цікавими педагогами, віддали багато сил і твор-

чої енергії ДПІ.

У 1979–2005 рр. кафедру очолювала Л. О. Алексєєва. 

У 1959 р. вона закінчила історико-філософський факуль-

тет КДУ, у 1972 р. захистила кандидатську дисертацію в 

МДУ. З діяльністю Л. О. Алексєєвої пов’язаний складний 

переломний етап історії кафедри, коли завершився період 

строгої регламентації діяльності соціально-гуманітарних 

кафедр з боку партійних і державних органів і почався пе-

ріод явної недооцінки їх ролі в системі вищої освіти. В цих 

умовах кафедра наполегливо відстоювала статус філософії 

як найважливішої університетської дисципліни, а також 

проводила творчу роботу, зберігаючи стабільний, праце-

здатний колектив її співробітників.

З 2005 р. по теперішній час зав. кафедри є проф., д-р фі-

лос. наук Р. О. Додонов. У 1992 р. він закінчив філософський 

факультет КНУ ім. Т. Шевченка, у 1995 р. захистив кандидат-

ську дисертацію, у 1999 р. — 

докторську. Раніше працю-

вав на факультеті соціології і 

управління Запорізького на-

ціонального уні верситету, 

був деканом у Запорізькому 

юридичному інституті МВС 

України. З 2002 р. — проф. 

кафедри філософії ДонНТУ.

Сьогодні на кафедрі пра-

цюють вже 3 професори, 

д-ри наук, 7 доцентів, канд. 

наук, 3 ст. викладачі, 2 асис-

тенти, 3 лаборанти. На кафе-

дрі функціонує аспірантура 

і докторантура. Її успішно закінчили і після захисту пра-

цюють на кафедрі Д. Є. Муза, О. І. Блащишин, М. В. Фо-

менко та ін. У 2010 р. доц. Д. Є. Муза захистив докторську 

дисертацію і поповнив число професорів кафедри.

На кафедрі накопичений різносторонній досвід 

навчально-методичної, науково-дослідної і виховної 

роботи. Кафедра забезпечує читання 8 навчальних дис-

циплін філософської спрямованості для студентів, магі-

странтів, аспірантів. Разом з інтегрованим нормативним 

курсом «Філософія (логіка, релігієзнавство)» пропонуєть-

ся широкий вибір спецкурсів за вибором студентів: «Логі-

ка», «Філософія глобальних проблем сучасності», «Релігіє-

знавство», «Етика», «Естетика», «Методологія наукових М. В. Смірнов Т. М. Кострикіна

О. О. Фаворський Л. О. Алексєєва

Р. О. Додонов
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досліджень». У плани підготовки магістрантів був внесе-

ний спецкурс «Філософія науки і техніки», трансформо-

ваний у «Філософію науки, техніки, освіти. Болонський 

процесс».

НДР присвячена вивченню проблем історії філософії, 

гуманізму, філософії науки і техніки, філософії освіти. Ці 

наукові напрями розробляються в кафедральних держте-

мах, щорічних теоретичних семінарах, відбиті в тематиці 

наукових конференцій і збірниках їх матеріалів, підготов-

лених і опублікованих кафедрою. Зміцнюючи міждисци-

плінарні зв’язки, кафедра філософії у 2009 р. вже вшосте 

провела традиційну Міжнародну наукову конференцію 

«Творча спадщина В. І. Вернадського і сучасність» («Вер-

надські читання») (попередні — у 1995, 2001, 2003, 2005, 

2007 рр.). Багата науково-філософська спадщина акад. 

Вернадського активно розробляється на кафедрі, а резуль-

тати досліджень публікуються в спеціальному науковому 

часописі «Ноосфера і цивілізація». Тематика публікацій 

зосереджена навколо актуальних проблем розвитку циві-

лізації, гуманізму, екології, глобалістики, ноосферології.

Кафедра має досвід міжнародної співпраці: ще у 70-і роки 

були налагоджені творчі контакти з колегами з Фрайберзької 

гірничої академії і вузів Катовіце і 

Ополе; нині — з філософськими фа-

культетами Санкт-Петербурзького 

і Російсь кого Пів денного феде-

рального університетів (м. Ростов-

на-Дону), а також з філософським 

факультетом Таврійського націо-

нального університету ім. В. І. Вер-

надського (м. Сімферополь). Ре-

алізуючи довгостроковий проект 

«Донбас-Крим», викладачами 

кафедри ДонНТУ і ТНУ була під-

готовлена і видана у 2008 р. колек-

тивна монографія «Цивілізація: від 

локального до глобального Граду».

У 2002 р. викладачі кафедри 

взяли участь у роботі ІІI Російського філософського кон-

гресу (м. Ростов-на-Дону), у 2003 р. — Євразійської асо-

ціації університетів (м. Москва), у 2005 — IV Російського 

філософського конгресу (м. Москва). У 2002 р. спільно з 

Донецьким коледжем за активної участі його директора 

Г. А. Штейна кафедра провела першу, а у 2007 р. — дру-

гу наукову конференцію, присвячену відповідно 280- й 

285-річчю з дня народження Г. С. Сковороди.

Кафедра філософії. 2010 р.

На Вернадських читаннях

Учасники студентської науково-філософської 
конференції. 2006 р.

Упродовж всіх 50 років свого існування колектив ка-

федри активно займався виховною роботою зі студента-

ми. При кафедрі функціонує студентський культурно-

філософський клуб «Устремление» (кер. — ст. викл. 

В. К. Трофімюк), де зацікавлено обговорюються проблеми 

сучасної цивілізації, прогнозування її майбутнього.

У жовтні 2008 р. кафедра відзначила своє 50-річчя. До 

цієї дати були приурочені декілька наукових заходів, зо-

крема, презентація колективної монографії «Цивіліза-

ція: від локального до глобального Граду», регіональна 

студентська науково-філософська конференція «Філо-

софія людини: духовність, культура, раціональність», ви-

пуск кафедрального журналу «Ноосфера і цивілізація», 
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науково-методичний семінар «Філософія у технічному 

університеті», на якому обговорювалися гострі проблеми 

та перспективи викладання філософських дисциплін.

Обчислювальний центр
У 1962 р. найбільший ВНЗ Донбасу — ДПІ зробив важ-

ливий крок по шляху технічного прогресу. Завдяки ініці-

ативі та енергії, виявленим ректором М. А. Богомоловим 

і деканом ЕТФ М. Б. Шумяцьким, був отриманий наряд 

на поставку ЕОМ «Мінськ-12». Теперішнім випускникам 

ВНЗ «наряд» мало що говорить. У ті часи це означало до-

звіл заводу-виробнику відвантажити продукцію конкрет-

ному споживачеві. Наряд на ЕОМ можна було отримати 

тільки через Держплан СРСР.

У червні-серпні 1962 р. п’ять молодих інженерів з ДПІ 

навчалися в Мінську на курсах при заводі-виробнику. 

Вони й склали кістяк організованого незабаром ОЦ інсти-

туту. Першим нач. центру був В. І. Назаренко, який очо-

лював його до 1983 р., потім М. О. Розанов (1983–1989), 

В. Т. Гончаров (1989–1998) і М. М. Гаркушенко (1998–

2005). З 2005 р. і по теперішній час начальником ОЦ є 

Л. І. Дорожко.

У грудні 1962 р. була отримана ЕОМ «Мінськ-12». Ще 

жоден з ВНЗ Донбасу не мав такої техніки. Більше того, у 

всьому Донецьку була лише одна ЕОМ — «Урал-1» у НДІ 

гірничої механіки, причому параметри її помітно поступа-

лися «Мінську-12».

Кілька місяців знадобилося на встановлення і введення 

в експлуатацію ЕОМ. Машина виглядала солідно: займа-

ла площу 100 кв. м, але мала вельми скромні можливос-

ті. Це була лампова машина 1-го покоління. Її швидкодія 

складала 2–3 тис. опер./с, програмування велося тільки на 

Філософи ДонНТУ на екскурсії на о. Хортиця

В. І. Назаренко М. О. Розанов

В. Т. Гончаров М. М. Гаркушенко

машинній мові. Втім, ЕОМ «Мінськ-12» дала потужний 

імпульс застосуванню ОТ у навчальному процесі та науко-

вих дослідженнях.

У січні 1963 р. у ДПІ був виданий наказ про створен-

ня лабораторії ОТ при кафедрі автоматики і телемеханіки. 
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Цю дату по праву можна вва-

жати організаційним почат-

ком ОЦ інституту. Напри-

кінці 1963 р. ця лабораторія 

увійшла до складу кафедри 

ОТ, щойно створеної за на-

казом Мінвузу УРСР. Нада-

лі за нею закріпилася наз-

 ва «Обчислювальний центр», 

який до кінця 70-х років пе-

ретворився на великий само-

стійний підрозділ інституту.

У 1970 р. була введена 

в експлуатацію ЕОМ 2-го 

покоління «Мінськ-22». Її швидкодія складала 5–6 тис. 

опер./с, програмне забезпечення включало в себе, зокре-

ма, транслятор з алгоритмічної мови Алгол-60. З появою 

«Мінська-22» в інституті відбувся якісний зсув у викорис-

танні ОТ. Особливо цінною була можливість переходу в 

програмуванні з машинної мови на алгоритмічну, що різко 

підвищувало продуктивність праці при розробці програм і 

надавало можливість інтенсифікації навчального процесу 

у сфері застосування ЕОМ.

У 1973 р. була встановлена ЕОМ «М-222М». Її елемент-

на база була характерна для машин 2-го покоління, однак 

з організації робіт та математичного забезпечення вона 

вже відповідала машинам 3-го покоління. З введенням в 

дію «М-222М» значно збільшився склад користувачів, у 

тому числі за рахунок кафедр, не пов’язаних з обчислю-

вальними спеціальностями. У 1975 р. програмістами ОЦ 

була розроблена підсистема «Алгол-практикум», яка до-

зволила організаційно поліпшити й істотно збільшити об-

сяг використання мови Алгол-60 у навчальному процесі. У 

1976 р. ця система експонувалася на ВДНГ СРСР.

Л. І. Дорожко

Налагодження комплексу і моделювання на АЦОС

ЕОМ «Мінськ-22»

Одним із важливих напрямків у діяльності кафедри 

ОТ та ОЦ була розробка аналого-цифрових обчислю-

вальних комплексів. У 1969 р. була введена в дію напів-

провідникова керуюча машина УМ-1. На базі її та двох 

аналогових машин ЕМУ-10 був розроблений перший у 

СРСР гібридний обчислювальний комплекс. Його ви-

користовували для дослідження складних динамічних 

процесів, рішення задач оптимального керування та ін. 

За його допомогою були розроблені алгоритми диспет-

черського управління провітрюванням вугільних шахт, 

в подальшому впроваджені у складі так званої системи 

«Атмос» за наказом Мінвугілля СРСР на трьох шахтах. 

Надалі були розроблені різні модифікації гібридних сис-

тем на базі інших технічних засобів.

У 1977 р. була здана в експлуатацію ЕОМ 3-го поко-

ління ЄС-1020. Введення цієї машини поставило нові за-

вдання перед співробітниками ОЦ і перед користувачами, 

оскільки ідеологія використання ЕОМ єдиної серії прин-

ципово відрізнялася від попередніх машин.

У зв’язку зі зростанням вимог щодо застосування за-

собів ОТ та новими навчальними планами перед ОЦ було 

поставлено завдання забезпечити роботу студентів, викла-

дачів і наук. співробітників з усіх спеціальностей інституту. 

У рамках наявного на той час парку ЕОМ, зосередженого 

на ОЦ, це було неможливо. Тому були організовані філії 

ОЦ в інших підрозділах інституту. У 1976–1980 рр. були 

встановлені ЕОМ різного типу в Торезькій, Горлівській 

і Красноармійській філіях, на хіміко-технологічному та 

інженерно-економічному факультетах, на кафедрах АТ, 

ОТ в ІЕР, прикладної математики та ін. Подальша інтенси-

фікація робіт із забезпечення навчального процесу і НДР 

стала можливою після введення у 1979 р. ЕОМ ЄС-1022, 

при цьому можливості машини були розширені за рахунок 

введення дисплейного комплексу ЄС-7906.

У 70–80-х роках активно функціонувало НТО «При-

борпром». З його ініціативи щорічно серед підприємств 

Донецької області проводився конкурс кращих робіт з ОТ. 

Співробітники ОЦ ДПІ постійно посідали призові місця, 

отримуючи за це невеликі премії.

Переконливим визнанням високого рівня розвитку 

ОЦ став указ Мінвузу УРСР № 488 від 03.09.1980 р., від-
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повідно до якого ОЦ ДПІ було надано статус регіональ-

ного вузівського обчислювального центру (РВОЦ) для 

ВНЗ Донецької та Луганської областей. Основне завдан-

ня РВОЦ відповідно до наказу — це координація робіт зі 

створення, розвитку та експлуатації підсистем АСУ ви-

щої школи у ВНЗ регіону. У цей період на ОЦ ДПІ екс-

плуатувалися внутрішньовузівські підсистеми «Успіш-

ність», «НДР», «Зарплата». Крім того, за дорученням 

Мінвузу УРСР була виконана розробка загальногалузевої 

підсистеми «Підручник», призначеної для аналізу наяв-

ності підручників у ВНЗ України та вироблення обґрун-

тованого плану їх видання.

На початку 80-х років в інституті налічувалося 38 ЕОМ, 

але більшість із них були застарілими і не забезпечували 

потреб навчального процесу і НДР. Ситуація істотно змі-

нилася у 1983 р. після введення в дію найбільш потуж-

ної на той період ЕОМ 3-го покоління ЄС-1060. Велика 

швидкодія і величезний обсяг зовнішніх запам’ятовуючих 

пристроїв значно скоротили час вирішення навчальних і 

наукових задач. Стало можливим організувати кілька дис-

плейних класів, які полегшили доступ до обчислювальних 

ресурсів ОЦ. У подальшому для збільшення загальної про-

дуктивності ЕОМ і створення нових дисплейних класів 

були придбані ЕОМ ЄС-1033, ЄС-1045, ЄС-1036.

У кінці 1998 р. була створена Комп’ютерна рада універ-

ситету на чолі з ректором ДонНТУ проф. О. А. Мінаєвим. 

За його ініціативи була проведена реорганізація структури 

та діяльності ОЦ. Після цього робота ОЦ стала здійснюва-

тися за такими напрямами: технічне та методичне обслу-

говування комп’ютерних класів; розробка та експлуатація 

комплексу бухгалтерських підсистем; розробка та експлу-

атація підсистем АСУ ВНЗ; проектування та монтаж кор-

поративної мережі університету.

Починаючи з 1993 р. на ОЦ стали створюватися 

комп’ютерні класи персональних ЕОМ. У 1999 р. їх уже 

було 6, а робочих місць — близько 100, з яких значна час-

тина працювала у складі локальних мереж і мала вихід в 

Інтернет.

Бухгалтерія ДонНТУ— відділ ВНЗ з найбільшим до-

кументообігом. Важко навіть перелічити всі види доку-

ментів, які формуються і повинні оперативно обробля-

тися в ній. І тут на допомогу прийшов ОЦ. Багато років 

успішно діє підсистема «Стипендія». Це потужна бага-

тофункціональна програма, що виконує нарахування 

стипендії (до 20 видів) і надбавок до них, виплати сти-

пендій від різних організацій, формування відомостей, 

платіжних документів, довідок та ін. У складі бухгалтер-

ського комплексу працюють також підсистеми «Гурто-

житок» (облік платежів, утримань та ін.), «Зарплата», 

в якій враховано все різноманіття різних форм нара-

хування зарплати, суміщення та сумісництво, виплати 

надбавок, перерахування коштів на особисті карткові 

рахунки та формування різних видів звітності; облік 

телефонних розмов, облік госпдоговірних робіт, облік 

основних фондів ДонНТУ, фонди виробничого і соці-

ального розвитку та ін.

Модифікація бухгалтерського комплексу, як і інших 

підсистем, триває. Цьому сприяє не тільки непередба-

чуваність виконавчої влади, що винаходить нові форми 

документів, і виникнення нових запитів у замовника, а 

й постійний розвиток нових прогресивних технологій у 

програмуванні. З 2007 р. почалася планова модерніза-

ція бухгалтерських завдань для послідовного переходу 

від сукупності роздільних підсистем до єдиного комп-

лексу бухгалтерського обліку на базі сучасних об’єктно-

орієнтованих технологій програмування в Windows.

Ідеологія підсистеми АСУ ВНЗ, яка раніше експлуату-

валася на ЄС ЕОМ, стала мало придатна в нових умовах. 

Тому в 1999 р. за участі викладачів факультетів ОТІ і ЕМА 

було розроблено технічне завдання на проектування АСУ 

ВНЗ, що передбачає поступове охоплення всіх підрозділів 

ДонНТУ. Як першочергові були розроблені і впроваджені 

підсистеми «Деканат», «Персонал» і «Абітурієнт». У під-

системі «Деканат» реалізовано шість багатопрофільних 

завдань, що дозволяють повністю автоматизувати роботу 

співробітників деканатів з обробки інформації, пов’язаної 

з навчальним процесом студентів. Підсистема «Персо-

нал» впроваджена в навчальному відділі та у відділі кадрів ЕОМ ЄС-1045

Налагоджування НМД ЄС-1060
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співробітників. З 2002 р. під час прийому документів та іс-

питів абітурієнтів почала використовуватися підсистема 

«Абітурієнт». Щорічно підсистема піддавалася істотним 

доопрацюванням відповідно до постійних змін у правилах 

прийому.

Реалізація АСУ ВНЗ потребувала великих капіталь-

них вкладень, проведення ряду складних організацій-

них заходів, прокладки нових мережних комунікацій і 

організації близько 50 комп’ютерних місць у рамках за-

хищеної мережі. Система АСУ ДонНТУ викликає під-

вищений інтерес у навчальних закладах як регіону, так 

і України в цілому. Наприклад, підсистема «Абітурієнт» 

була успішно впроваджена в Горлівській та Красноар-

мійській філіях ДонНТУ.

Важливим напрямком діяльності ОЦ є також про-

ектування і монтаж корпоративної мережі університе-

ту. Ще наприкінці 90-х років локальні мережі ДонНТУ 

були побудовані на коаксіальному кабелі. Наслідком 

цього була невисока швидкість передачі інформації, в 

тому числі в системі Інтернет. У зв’язку з цим була при-

йнята програма розвитку корпоративної мережі, яка 

передбачала створення оптоволоконних магістральних 

каналів зв’язку між навчальними корпусами і створен-

ня структурованої кабельної системи в самих корпусах. 

При цьому швидкість передачі збільшувалася в 50–

100 разів.

До 2002 р. була проведена локальна модернізація сег-

ментів мереж у 3 корпусах, змонтовані оптоволоконні 

магістралі для 5 корпусів. Загальна довжина їх становила 

близько 4 км. У 2008 р. за програмою «Уран» пройшла мо-

дернізація лінії зв’язку, пов’язана з переходом на оптово-

локонну технологію зв’язку з іншими корпусами ДонНТУ. 

Впровадження корпоративної мережі в повному обсязі не 

тільки якісно поліпшило роботу в мережі Інтернет, але й 

забезпечило більш стійку роботу АСУ ВНЗ та інших інте-

грованих систем програмного забезпечення.

У 2009 р. була проведена реорганізація інформаційно-

комп’ютерних підрозділів університету з метою удос-

коналення впровадження інформаційних технологій 

у навчальний і науково-дослідний процеси, а також 

ефективного використання їх у процесі управління уні-

верситетом. У результаті задачі розробки й експлуатації 

автоматизованих систем управління ВНЗ перейшли до 

центру інформаційно-комп’ютерних технологій. Основ  

ними завданнями ОЦ ДонНТУ є: модернізація апарат-

ного та системного забезпечення навчального процесу 

на основі сучасної архітектури комп’ютерних класів; 

організація нових комп’ютерних класів; підтримка 

науково-технічних обчислень на паралельному кластері 

ОЦ; апаратне і системне забезпечення наукових лабо-

раторій.

Нині у складі ОЦ є 17 комп’ютерних класів на 220 ро-

бочих місць, в яких навчаються студенти всіх факультетів. 

Уже багато років тому якість організації навчального про-

цесу визнано кращою в університеті (порівняно з класами, 

що не відносяться до ОЦ).

В ОЦ проводиться постійна робота з упровадження про-

гресивних технологій у навчальний процес. У 2008 р. була 

випробувана технологія організації комп’ютерних класів на 

базі «Тонкого клієнта», яка дозволяє заощаджувати кошти 

на організацію нових класів і більш ефективно викорис-

товувати морально застаріле обладнання. Нова технологія 

була випробувана в середовищі операційної системи Linux, 

яка вільно розповсюджується і не вимагає ліцензування. На 

семінарі з представниками факультетів ДонНТУ були пред-

ставлені результати досліджень, продемонстрована робота 

комп’ютерного класу, надані рекомендації впровадження 

нової технології у навчальний процес.

На факультеті КНТ протягом багатьох років прово-

диться робота щодо впровадження методів паралельно-

го програмування в навчальний процес і наукові дослі-

дження. У 2007 р. 12 сучасних продуктивних комп’ютерів 

були об’єднані в паралельний кластер на базі Microsoft 

Windows Compute Cluster Server для вирішення таких за-

вдань. На кластері проводяться навчальні заняття сту-

дентів з вивчення методів паралельного програмування, 

НДР магістрантів і аспірантів кафедри ПМІ. Досяг-

нення в наукових роботах магістрантів, виконаних під 

керівництвом доцента кафедри ПМІ Ю. В. Ладижен-

ського, отримали визнання компанії Microsoft. ДонНТУ 

посів перше місце серед ВНЗ України в конкурсі ком-

панії Microsoft на кращий проект у сфері високопро-

дуктивних обчислень. Їх виконавці посіли перше і друге 

призові місця.

На кафедрі комп’ютерної інженерії факультету КНТ з 

ініціативи професора В. А. Святного проводиться багато-

річне наукове співробітництво з Штутгартським універси-

тетом у різних напрямках, у тому числі і з розробки розпо-

діленого паралельного моделюючого середовища. З 2000 р. 

до активної співпраці підключився федеральний надпо-

тужний  ОЦ (HLRS) ШУ. Ця робота принесла свої плоди і 

для подальшого розвитку ОЦ. У листопаді 2009 р. з ініці-

Один з комп’ютерних класів ОЦ
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ативи директора HLRS проф. Мі-

хаеля Реша кафедрі КІ та ОЦ був 

переданий надпотужний обчис-

лювальний паралельний кластер 

MIMD-архітектури NEC SX8 на 

100 вузлів. Як обчислювальний 

вузол використовується двопро-

цесорний сервер NEC Express 

5800 120RE-1 з процесором Intel 

Xeon 3,2 GHz. Усі 100 вузлів мо-

жуть одночасно вирішувати одне 

завдання. Обчислювальна по-

тужність кластера складає три 

терафлопи, що вводить його 

до трійки найбільш потужних 

систем в Україні. Таких об-

числювальних потужностей на 

ОЦ не було за всі роки його іс-

нування. Це надає унікальні 

можливості для розвитку НДР у 

різних галузях. Зусиллями спів-

робітників ОЦ та факультету в 

травні 2010 р. кластер був вве-

дений в експлуатацію. Почи-

наючи з вересня цього ж року 

на ньому почалися заняття сту-

дентів факультету.

Високий рівень професіоналізму випускників факуль-

тету КНТ відомий далеко за межами Донецька. Робота ОЦ 

ДонНТУ, більшість співробіт-

ників якого є випускниками ка-

федр цього факультету, активно 

сприяє підтримці високої якості 

навчального процесу та зростан-

ню авторитету і впливу ДонНТУ 

у навчальній та науковій сфе-

рах України. Значний внесок у 

розвиток ОЦ зробили інжене-

ри і програмісти: Ф. М. Бурли-

га, В. П. Вахер, І. В. Воронін, 

Є. В. Величко, М. М. Гаркушен-

ко, Н. В. Грищенко, О. А. Гор-

бунова, В. Т. Гончаров, І. В. Ді-

брова, А. А. Іванов, О. К. Іванов, 

І. Д. Іванов, О. Ф. Квасняк, 

І. Є. Колле, С. Г. Конвісар, 

В. О. Лісовін, Т. А. Мельник, 

Л. Л. Меренкова, Н. М. Мерку-

лова, А. П. Меркулов, І. Ю. Не-

ймет, О. С. Обабкова, О. М. Орда, 

Л. С. Орда, І. В. Поздняков, 

Л. С. Полтава, П. П. Руденко, 

Н. О. Руденко, Г. М. Черняк, 

В. Н. Рижинська, А. О. Рисє-

ва, М. А. Розанов, В. М. Салієв, 

Г. О. Серга, В. Я. Сургов, Л. М. Філатова, Г. Я. Хавуля, 

В. П. Харченко, М. О. Черников, О. С. Штень, Б. Ф. Щи-

пунов, О. Л. Юрага.

Обчислювальний паралельний кластер 
NEC SX8
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ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОМАТИКИ

туту, працюючи довгий час головою профспілкової організа-

ції працівників ДПІ. Він мав великі плани з розвитку матері-

альної бази факультету, побуту студентів і працівників, але їм 

не довелося збутися: у кінці листопада 1981 р. його не стало.

З грудня 1981 р. по січень 1986 р. факультет очолював 

ще один випускник першого набору спеціальності АТ, 

1972 р. на базі комп’ютерних спеціаль-

ностей ЕТФ створено факультет «Об-

числювальна техніка і автоматизовані 

системи управління», який у 1977 р. 

розділено на два факультети: «Обчис-

лювальна техніка» і «Автоматизовані 

системи управління», де здійснювалась 

підготовка фахівців за спеціальностями 

«Автоматизовані системи управління» 

(АСУ) і «Автоматика та телемеханіка» 

(АТ). З цього періоду і починається іс-

торія факультету «Комп’ютерні інфор-

маційні технології і автоматика» (нова 

назва ФКІТА з 1996 р.)

Велику роботу зі створення факуль-

тету провели декани: доц. І. М. Че-

редниченко і М. О. Єншин, проф. 

А. А. Зорі і О. В. Хорхордін та доц. 

В. В. Турупалов.

Першим деканом факультету став 

доц. кафедри АСУ, канд. техн. наук 

І. М. Чередниченко, випускник МФТІ, 

який очолював факультет до жовтня 

1981 року. І. М. Чередниченко  був ви-

сокоосвіченою людиною, добре розумів 

необхідність підготовки кваліфікованих 

фахівців у галузі автоматизації та систем 

управління. Він дав потужний імпульс 

розвитку нового факультету.

У жовтні-листопаді 1981 р. факультет 

очолював доц. кафедри АТ, канд. техн. 

наук М. О. Єншин, випускник першого 

набору спеціальності АТ. М. О. Єншин 

зробив великий внесок у розвиток інсти-

УУ

І. М. Чередниченко М. О. Єншин

А. А. Зорі О. В. Хорхордін

13.
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доц. кафедри АСУ А. А. Зорі, 

нині Заслужений діяч науки 

і техніки України, д-р техн. 

наук, проф., зав. кафедри 

«Електронна техніка» (ЕТ). 

А. А. Зорі зробив великий 

внесок у розвиток спеці-

альності АСУ, був одним з 

ініціаторів відкриття на фа-

культеті нової спеціальнос-

ті — «Промислова електро-

ніка».

Вагому сторінку в іс-

торію факультету вписав 

доц., канд. техн. наук, проф. кафедри АТ О. В. Хорхор-

дін, який працював на посаді декана ФКІТА майже 25 

років. За його безпосередньою участі в університеті були 

відкриті напрями підготовки фахівців «Електроніка», 

«Комп’ютерна інженерія», «Телекомунікації», «Радіо-

техніка», «Інформаційна безпека», «Прилади»; створена 

лабораторна база для забезпечення навчального процесу 

і розроблені відповідні навчально-методичні матеріали. 

Співпраця О. В. Хорхордіна з провідними професора-

ми Магдебурзького університету (Німеччина) сприяла 

створенню у 1993 р. німецького технічного факультету 

(НТФ), який є сьогодні ефективною моделлю впрова-

дження положень Болонської декларації в навчальний 

процес у ВНЗ України. Для студентів НТФ О. В. Хорхор-

дін викладає німецькою мовою навчальні курси з циклу 

професійно орієнтованих дисциплін, створив підручник 

і навчальні посібники, є науковим керівником магістрів і 

аспірантів, у 2001 р. був переможцем конкурсу «Кращий 

лектор ДонНТУ», у 2010 р. нагороджений нагрудним зна-

ком «Відмінник освіти України».

З червня 2010 р. факультет очолив випускник кафедри 

гірничої електротехніки та автоматики (ГЕА), доц. кафе-

дри АТ, канд. техн. наук В. В. Турупалов.

Крім деканів, великий внесок у розвиток факультету 

зробили заст. декана: доц. кафедри АТ О. Ф. Подорож-

ний, ст. викл. кафедри АТ Л. Є. Степанов, проф. кафедри 

АТ О. В. Хорхордін, ст. викл. кафедри АСУ В. В. Червин-

ський, доц. кафедри АТ В. В. Турупалов, доц. кафедри АСУ 

В. Г. Адамов, доц. кафедри ЕТ М. Г. Хламов, доц. кафедри 

АСУ О. І. Секірін, доц. кафедри ЕТ Д. М. Кузнєцов, доц. 

кафедри ВМ Г. А. Гусар.

Велику увагу розвитку кафедр, підготовці інженерів 

та кадрів вищої кваліфікації, культурному розвитку сту-

дентів приділяли партійна та громадські організації фа-

культету. Секретарями партбюро факультету у різні часи 

були: М. О. Ярошенко, М. Г. Винниченко, Ю. І. Чепкасов, 

Г. Ш. Рафіков; секретарями комсомольської організації — 

В. Кравченко, О. Єнєнков, Ю. Буланкін, М. Нестерчук, 

О. Колесник, Н. Габленко, В. Шепілов, Г. Чичканов; проф-

бюро факультету — А. А. Зорі, Б. М. Політикін, М. П. Ко-

сарєв, О. М. Стародубцева, М. Г. Винниченко.

І сьогодні для наших студентів факультет — це не тіль-

ки місце для навчання; вони мають великі можливості для 

спортивного, інтелектуального та культурного розвитку: 

спортивні змагання, КВК, «Що? Де? Коли?», брейн-ринг, 

Дебют першокурсників, спектаклі у студентському театрі 

та виставки творчих робіт. Тому вони завжди щиро зізна-

ються у любові до рідного факультету.

В. В. Турупалов

І. М. Чередниченко та секретар парторганізації 
М. Г. Винниченко під час посвячення в студенти

Виступ команди ФКІТА на Дебюті першокурсників

На момент створення до складу факультету ввійшли 

кафедри «Автоматика та телемеханіка», «Автоматизовані 

системи управління», «Математична фізика», «Фізичне 

виховання і спорт». Постійний розвиток засобів ОТ та 

електроніки вимагав відкриття на факультеті спеціальнос-

ті з підготовки спеціалістів з електронної техніки. За іні-

ціативи ДонНТУ і Донецької обладміністрації у 1992 р. на 

факультеті була відкрита нова спеціальність «Промислова 

електроніка» і зараховано на 1 курс 50 студентів, а в 1993 р. 

створена відповідна кафедра.

Сучасна історія факультету нерозривно пов’язана з іс-

торією і розвитком трьох випускаючих кафедр: АТ, АСУ 

і ЕТ. Однак після структурної реорганізації університету, 

яка відбулася весною 2009 р., кафедра АСУ увійшла до 

складу факультету ОТІ, який змінив назву на КНТ, а до 
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складу факультету КІТА приєдналися випускаюча кафе-

дра гірничої електротехніки і автоматики ім. Р. М. Лей-

бова (ГЕА) і загальноосвітня кафедра вищої математики 

ім. В. В. Пака (ВМ).

Таким чином, на сьогодні до складу факультету КІТА 

входять кафедра ГЕА ім. Р. М. Лейбова (зав. каф. доц. 

К. М. Маренич), яка здійснює підготовку студентів за на-

прямком «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-

нології»; кафедра «Автоматика та телекомунікації» (зав. 

каф. доц. В. І. Бессараб), яка здійснює підготовку студен-

тів за напрямками «Системна інженерія» і «Телекомуніка-

ції»; кафедра ЕТ (зав. каф. проф. А. А. Зорі), яка здійснює 

підготовку студентів за напрямками «Електронні пристрої 

та системи», і «Приладобудування»; а також кафедра ВМ 

ім. В. В. Пака (зав. каф. проф. Г. М. Улітін).

Кафедра «Гірнича електротехніка і автоматика 
ім. Р. М. Лейбова»

Організована у 1934 р., до 1962 р. називалася кафедрою 

гірничо-заводської електротехніки. Першим зав. кафедри 

був доц., канд. техн. наук 

Г. М. Янчук. У передвоєн-

ні роки на кафедрі працю-

вали доц., канд. техн. наук 

Н. І. Колосків, І. Д. Калин-

ковицький та Л. З. Клец-

Клевцов, ас. П. А. Друпп і 

С. А. Денисенко та ін. Поряд 

з навчальною тут активно 

проводилася НДР із удо-

сконалювання експлуатації 

електроустаткування вугіль-

них шахт, що дала в подаль-

шому початок декільком на-

уковим напрямам. Одним із них стало вдосконалювання 

рудникової електровозної відкатки (доц., канд. техн. наук 

Н. І. Колосков).

Надалі кафедру очолювали проф., д-ри техн. наук 

Р. М. Лейбов (1942–1977) і В. І. Груба (1977–1999). З вересня 

1999 р. кафедру очолює доц, канд. техн. наук К. М. Маренич.

У різні роки на кафедрі 

працювали: проф., д-ри техн. 

наук О. І. Пархоменко (ген. 

директор НВО «Вибухозахи-

щене електроустаткування»), 

В. С. Дзюбан (заст. директора 

із наукової роботи УкрНДІ-

ВЕ), С. В. Карась; доц., канд. 

техн. наук К. І. Москалець, 

Р. А. Богданов, Й. М. Жели-

ховський, Т. О. Медникова, 

І. Т. Сидоренко, В. І. Дрьо-

мов та М. І. Макаров (у по-

дальшому — проф., д-р 

техн. наук, зав. кафедри АТ ДонДТУ), Ф. О. Папаяні (у 

подальшому — ген. директор Науково-технічного цен-

тру гідромеханізації «HYMEC»), В. А. Фадєєв, Б. В. Гу-

ляєв, О. А. Чупайленко, Г. В. Серезентінов, К. С. Старо-

вєров, О. К. Каганюк; ас. В. А. Вальчук, В. О. Стаханов, 

Л. Ф. Баєв, В. І. Груздов, А. Д. Тихонов, Є. О. Бєлоусов, 

М. С. Дубінін; наук. співроб. НДЧ С. В. Дзюбан, В. В. Ні-

щета, В. В. Дедюрин, В. Б. Шевчик; інж. В. І. Сенчихін, 

А. М. Галушко, С. О. Абашин, Ю. Т. Левченко, О. В. Зо-

зуля, І. В. Варава та ін.

Сьогодні на кафедрі працюють: проф., д-р техн. наук 

Є. Б. Ковальов; доц., канд. техн. наук С. В. Василець, 

Б. В. Гавриленко, В. М. Деканенко, С. В. Дубінін, В. В. Ка-

лінін, О. С. Оголобченко, С. В. Нєєжмаков, Е. К. Ніку-

лін, Є. М. Новіков, А. В. Скориков, В. М. Ставицький, 

В. П. Шевченко, Ю. В. Товстик (зав. лаб. електроустат-

кування МакНДІ); ст. викл. І. І. Єрохін, В. К. Саулін; 

Т. Б. Синюкова; Ю. Д. Тарасенко; ас. О. М. Бурлака, 

Р. В. Єшан; С. А. Жовтобрух, Л. М. Локтіонова, І. В. Ско-

робогатова, Г. Є. Ткаченко. В аспірантурі навчається ма-

гістр І. В. Ковальова. Інженерно-технічний персонал 

кафедри: О. М. Артеменко, Л. І. Євтушенко, О. Ю. Лав-

шонок, І. О. Лагута, С. В. Шальоная.

До складу кафедри входить 5 навчально-наукових ла-

бораторій, які оснащені найсучаснішими зразками про-

мислових засобів автоматизації технологічних процесів 

та рудникового вибухозахищеного електрообладнання 

вітчизняного і закордонного виробництва. Функціонує 

комп’ютерний клас, лекційна мультимедійна аудиторія. 

Активна творча діяльність учених кафедри характеризу-

ється створенням і розвитком ряду наукових напрямів, 

значними досягненнями в галузі створення нової техніки, 

постановки нових навчальних курсів.

Уперше в СРСР проф., д-ром техн. наук Р. М. Лей-

бовим на кафедрі створена теорія захисту від витоків 

струму на землю в шахтних електромережах, на основі 

якої ним був розроблений апарат захисту від ураження 

людини електрострумом — РУВ (1949 р.). Багато ас-

пектів досліджень Р. М. Лейбова відрізнялися світовою 

новизною, послужили початком створення наукового 

Г. М. Янчук

Р. М. Лейбов В. І. Груба

К. М. Маренич
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напрямку, що розвивається й сьогодні. Починаючи з 

50-х років, застосування апаратури захисного відклю-

чення стало обов’язковим у шахтній електромережі. 

Проблематика підвищення ефективності і безпеки 

експлуатації електротехнічних комплексів гірничих 

підприємств залишається найважливішим напрямом 

діяльності вчених і аспірантів кафедри. Результати до-

сліджень Р. М. Лейбова дозволили внести істотні зміни в 

курс «Електропостачання гірничої промисловості». Він 

у співавторстві із проф. М. І. Озерним є автором під-

ручника «Электрификация подземных горных работ» 

(1972), виданого із грифом Мінвузу СРСР.

З 1977 р. на кафедрі розвивається один із вагомих на-

прямків комплексної автоматизації основного технологіч-

ного процесу гідрошахти — розробка АСУ ТП «Гідротех-

нолог» (проф., д-р техн. наук В. І. Груба). У подальшому 

в цей напрямок увійшли роботи зі створення приладів 

контролю (Б. В. Гавриленко), захисту вуглесосних і насо-

сних установок (І. І. Єрохін), створення засобів і систем 

протипомпажного захисту турбокомпресорів (В. М. Де-

каненко, В. А. Фадєєв, В. В. Ніщета), теоретичних питань 

гідротранспорту (Е. К. Нікулін), систем управління водо-

постачанням гідрошахт (доц., канд. техн. наук О. С. Ого-

лобченко).

В. В. Калінін, Ю. В. Товстик та ін., 2009), навч. посібники 

«Технічні засоби автоматизації в гірничій промисловості» 

(В. І. Груба, Е. К. Нікулін, О. С. Оголобченко, 1998) і «Те-

лемеханіка та зв’язок» (Е. К. Нікулін, Б. В. Гавриленко, 

О. С. Оголобченко, 2008). У 

ході виконання робіт з удо-

сконалення кабельної мережі 

підготовлена й опублікована 

монографія «Вибухозахист і 

електробезпека шахтних ме-

реж» (доц., канд. техн. наук 

Б. В. Гуляєв, 1986).

Одним із пріоритетних 

є напрямок досліджень у 

галузі створення маловен-

тильного керованого елек-

тропривода гірничих машин 

(до 1993 р. наук. кер. — доц., 

канд. техн. наук І. Т. Си-

доренко, потім доц., канд. 

техн. наук К. М. Маренич). 

Вперше у СРСР створений 

серійний маловентильний 

вибухозахищений руднико-

вий апарат АПМ-1 управ-

ління пуском і гальмуванням 

асинхронного електропри-

вода гірничої машини, вида-

на монографія «Асинхронный 

элек тропривод горных ма-

шин с тиристорными ком-

мутаторами» (К. М. Маре-

нич, 1997). Результати досліджень знайшли відбиття в 

курсах «Автоматизований електропривод машин і устано-

вок шахт і рудників» та «Основи силової перетворюваль-

ної техніки гірничої промисловості».

Логічним продовженням робіт цього напряму ста-

ло створення і введення в експлуатацію на Харківському 

машинобудівному заводі «Світло шахтаря» силових ти-

ристорних навантажувальних пристроїв для проведення 

передексплуатаційних ви-

пробувань приводних блоків 

скребкових конвеєрів оди-

ничної потужності від 55 до 

400 кВт. Крім цього, на кафе-

дрі велися НДР з надійності 

гірничошахтного електроус-

таткування (М. І. Макаров, 

Г. В. Серезентінов, В. В. Ту-

рупалов, С. Ф. Суков). У 

подальшому напрямом ді-

яльності доц. Г. В. Серезен-

тінова стала розробка засо-

бів і систем автоматизації 

Б. В. Гуляєв

І. Т. Сидоренко

Г. В. Серезентінов

О. С. ОголобченкоВ. М. Деканенко

Успішне виконання всіх робіт дозволило в 1990 р. здати 

в промислову експлуатацію систему АСУ ТП «Гідротехно-

лог» на гідрошахті «Красноармійська» ВО «Добропілля-

вугілля» — вперше у вугільній промисловості впровадити 

одну з підсистем шахтної АСУТП з управлінням основним 

технологічним процесом гідрошахти від керуючої ЕОМ. 

У процесі виконання цих робіт випущена монографія 

«Основы управления гидроэнерготранспортными систе-

мами угольных шахт» (В. І. Груба, Ф. О. Папаяні, Е. К. Ні-

кулін, О. С. Оголобченко, 1993). З ініціативи В. І. Груби в 

навчальний процес уведений ряд нових дисциплін, у тому 

числі з автоматизації гідрошахт.

Співробітниками кафедри випущені підручники «Мон-

таж і експлуатація електроустановок» (В. І. Груба, В. В. Ка-

лінін, М. І. Макаров, 1991), «Електроустаткування техноло-

гічних установок гірничих підприємств» (К. М. Маренич, 
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Є. Б. Ковальов Б. В. Гавриленко

Б. В. Гавриленко, В. М. Ставицький, С. В. Василець 
за обговоренням  наукової задачі

Колектив кафедри

технологічних процесів на основі застосування промис-

лових контролерів. Він є одним із розробників концепції 

створення автоматичних систем УТАС диспетчерського 

контролю гірничо-технологічних процесів (впроваджені у 

виробництво на Петровському заводі вугільного машино-

будування (м. Донецьк)).

У ході виконання наукових досліджень співробітни-

ками та аспірантами кафедри захищені 63 кандидатські 

дисертації, а Р. М. Лейбов захистив докторську дисертацію 

(1952 р.). Почесними званнями «Заслужений працівник 

вищої школи» відзначений проф., д-р техн. наук В. І. Гру-

ба; «Відмінник освіти України» — доц., канд. техн. наук 

К. М. Маренич; «Заслужений винахідник України» — 

доц., канд. техн. наук В. М. Деканенко, академіком Укра-

їнської технологічної академії обраний проф., д-р техн. 

наук В. І. Груба; дійсними членами Міжнародної акаде-

мії інформатизації — проф., д-ри техн. наук Є. Б. Кова-

льов і С. В. Карась, доц., канд. техн. наук К. М. Маренич і 

Б. В. Гавриленко. Викладачами і співробітниками кафедри 

опублікована велика кількість наукових статей, отримано 

більше 150 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Випускники кафедри Г. Є. Ткаченко, С. В. Василець, 

І. В. Ковальова у різні роки удостоювалися грамот Пре-

зидії НАН України за кращі наукові роботи у відповідних 

напрямах досліджень. Активна наукова діяльність колек-

тиву кафедри та, зокрема, видатні результати досліджень і 

розробки її науковців: Р. М. Лейбова, В. І. Груби, М. І. Ма-

карова, Є. Б. Ковальова, С. В. Карася, К. М. Маренича — 

відзначені в «Енциклопедії гірничої механіки» (2008).

Кафедра «Автоматика та телекомунікації»
Кафедру (раніше — «Автоматика та телемеханіка») 

було створено у жовтні 1960 р. Першим її завідувачем був 

доц., канд. техн. наук С. Р. Буачидзе (1961–1962), який ви-

конав велику роботу з організації кафедри. Він закінчив 

Канський політехнічний інститут (Франція), працював 
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на різних посадах у Франції, Грузії, Львові. Доц., канд. 

техн. наук Л. Ю. Дударєв, який закінчив Московський 

енергетичний інститут, завідував кафедрою на протязі 

1963–1964 рр. Під його керівництвом були створені перші 

лабораторії кафедри.

процесу, активізувалася робота аспірантури, розширилися 

наукові зв’язки кафедри. У 1997 р. кафедрою керував доц., 

канд. техн. наук В. Ф. Костін, випускник кафедри АТ (2-й 

випуск). Його шлях від асистента до завідувача пов’язаний 

з рідною кафедрою. Однак він не встиг здійснити вели-

С. Р. Буачидзе М. К. Дударєв

Зав. кафедрою у 1964–1978 рр. був проф., д-р техн. 

наук В. І. Дрьомов. Він закінчив ДІІ та Одеський електро-

технічний інститут інженерів зв’язку, працював в інституті 

Гіпровуглемаш. З його при-

ходом кафедра оформилася 

як навчальний і науковий 

підрозділ інституту. Роз-

вивалася матеріальна база, 

методичне забезпечення на-

вчального процесу, організо-

вувалися наукові досліджен-

ня. Під його керівництвом 

захистили дисертації на здо-

буття вченого ступеня канд. 

техн. наук ряд молодих ви-

кладачів.

У 1978–1986 рр. кафе-

дрою завідував доц., канд. 

техн. наук Г. І. Цапенко, 

який закінчив Новочеркась-

кий політехнічний інсти-

тут, працював в особливо-

му конструкторському бюро 

авіаційної промисловості, з 

1963 р. — на кафедрі АТ. Він 

приділяв увагу вдосконален-

ню навчального процесу на 

базі ОТ і розширенню тема-

тики НДР. Під його керівни-

цтвом на кафедрі був органі-

зований науковий підрозділ.

Проф., д-р техн. наук М. І. Макаров був зав. кафедри 

на протязі 1986–1997 рр. Він закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут, працював на кафедрі ГЕА ДПІ. З його 

приходом продовжилася комп’ютеризація навчального 

В. І. Дрьомов

Г. І. Цапенко

М. І. Макаров В. Ф. Костін

кі плани з упровадження сучасних методик викладання, 

рано пішов з життя.

На протязі 1997–2000 рр. кафедрою завідував проф., 

д-р техн. наук О. А. Борисов. Після закінчення ДПІ все 

його життя пов’язане з ка-

федрою АТ: асистент, доцент, 

професор, завідувач. Осно-

вну увагу приділяв НДР, 

підготовці фахівців вищої 

кваліфікації. Під його керів-

ництвом захистили канди-

датські дисертації 15 осіб.

З 2000 р. кафедрою за-

відує доц., канд. техн. наук 

В. І. Бессараб. Він закінчив 

ДПІ за спеціальністю АСУ і 

очолив кафедру після перед-

часного уходу свого вчителя 

О. А. Борисова  Завдяки його 

ініціативі і наполегливос-

ті відкрита нова спеціаль-

ність — «Телекомунікаційні 

системи і мережі», перший 

випуск фахівців здійснено в 

2006 р.

З моменту заснування 

кафедри навчальний про-

цес здійснювали викладачі 

Б. О. Кузнєцов, О. А. Бо-

рисов, С. А. Денисенко, 

Л. Є. Дударєв, М. К. По-

годін, В. А. Святний, 

В. В. Лапко, В. І. Назарен-

ко, Л. П. Фельдман, О. Ф. Подорожний, Г. І. Цапенко, 

Ю. Д. Широков, В. І. Кріушин. Для проведення занять 

О. А. Борисов

В. І. Бессараб
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було створено необхідні ла-

бораторії, якими керував зав. 

лаб. Л. Л. Гуренко.

Найбільший внесок у 

становлення кафедри зро-

били доц., канд. техн. наук 

Б. О. Кузнєцов і В. І. Дрьо-

мов. На базі кафедри заро-

джувались й були виділені з її 

складу нові кафедри: «Елек-

тричні станції, мережі й 

системи» (1964), «Електрон-

ні обчислювальні машини» 

(1964), «Автоматизовані сис-

теми управління» (1971), «Електронна техніка» (1993), 

«Радіотехніка та захист інформації» (2005). Зав. кафедри 

С. Р. Буачидзе був ініціатором створення ОЦ університету, 

а його організатором став доц. Л. П. Фельдман.

Перший випуск 48 інженерів-електриків за фахом «Ав-

томатика та телемеханіка» відбувся у 1964 р. З того часу й 

донині підготовлено більш ніж 4300 фахівців, які плідно 

працюють в Україні, країнах СНД і далекого зарубіжжя.

Сьогодні для забезпечення високої якості підготов-

ки спеціалістів створено відповідну лабораторну базу — 

це сучасні прилади й системи найновіших моделей, 

комп’ютерна мережа всіх лабораторій кафедри, Інтернет 

тощо. Зараз на кафедрі працює 11 науково-дослідницьких 

і навчальних лабораторій, 2 мультимедійні аудиторії. Тех-

нічне оснащення дозволяє досліджувати ІР-мережі, моде-

лювати системи управління та телекомунікаційні мережі, 

вивчати режими роботи сучасного обладнання зв’язку, 

комп’ютеризованих систем управління, отримувати ха-

рактеристики сигналів та ліній зв’язку.

Універсальність лабораторної бази визначається 

значною кількістю сучасного обладнання провідних 

виробників в галузі автоматизації і телекомунікацій 

(Cisco, Siemens, D-Link, 3Com, Tadiran, НР, SUN та 

ін.), що дозволяють створювати різні структури сучас-

них телекомунікаційних мереж і систем автоматиза-

ції та управління. На кафедрі діють такі лабораторії: 

локальних мереж та IP-телефонії; програмування та 

комп’ютерних технологій; мобільного зв’язку; систем 

автоматичної комутації та телефонного зв’язку; систем 

передачі в електрозв’язку; мікропроцесорної техніки, 

систем управління і пристроїв автоматики; мережевого 

програмного забезпечення та інформаційної безпеки; 

вимірювань в інформаційних системах; розподілу ін-

формації і телетрафіку; систем автоматизованого про-

ектування; цифрової обробки сигналів.

Стенд для вивчення IP-телефонії

Л. Л. Гуренко

Стенд для вивчення розподілених систем 
автоматизації на базі обладнання Simatic

Зараз на кафедрі працюють 29 викладачів, 16 з них 

мають вчені ступені і звання, навчаються 6 аспірантів. 

За останні роки кафедра поповнилася молодими викла-

дачами, більшою частиною — своїми випускниками. За-

хищено 1 докторську (О. Г. Воронцов) та 7 кандидатських 

дисертацій. Колектив кафедри веде НДР, обсяг яких склав 

майже 0,5 млн. грн.
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На кафедрі підготовлено й видано навчальні посіб-

ники: «Дискретні автоматичні системи» (Г. І. Цапенко, 

О. А. Борисов, 1980); «Надійність електронних пристро-

їв автоматики, інформаційних і комп’ютерних систем» 

(М. І. Макаров, О. В. Жадан, А. А. Зорі, 1994), «Ана-

ліз регулярних та випадкових сигналів» (А. Ф. Кравчук, 

В. О. Кондратець, Л. Є. Степанов, 1991), «Сучасна теорія 

управління дискретних динамічних систем» (Г. Ш. Ра-

фіков, 2005), «Розробка графічних інтерфейсів у середо-

вищі Visual Basic 6.0» (Т. В. Мартиненко, О. Й. Савкова, 

В. В. Турупалов, А. М. Фонотов, 2010).

На кафедрі сформувалось декілька наукових напрям-

ків. Один із перших, заснований доц. В. І. Дрьомовим, — 

контроль і захист шахтного електрообладнання й мереж. 

У межах цього напрямку захищено докторську (В. І. Дрьо-

мов, 1988) і 3 канд. дисертації (О. Ф. Подорожний, 

В. Ф. Костін, О. Г. Воронцов). Дослідження з цього на-

прямку розвивав проф. О. Г. Воронцов спільно із ст. викл. 

В. К. Яміловим і доц. І. В. Дегтяренко. За результатами до-

сліджень проф. О. Г. Воронцов створив і передав замовни-

кам 6 систем моніторингу і діагностики гірничих машин 

(використовуються віброакустичні методи). Цій проблемі 

присвячено докторську дисертацію, яку О. Г. Воронцов за-

хистив у 2004 р.

Доц. В. Ф. Костін розробив систему управління актив-

ними магнітними підшипниками електричної машини і 

мікропроцесорний стенд діагностики шахтних високо-

вольтних чарунок. Проф. О. А. Борисов заснував науковий 

напрямок зі створення адаптивних систем автоматизова-

ного управління складними об’єктами з моделлю. Зробле-

но першу розподілену систему управління магістральним 

трубопроводом (вона нагороджена медаллю ВДНГ СРСР). 

Захищено докторську (О. А. Борисов) і 6 кандидатських 

дисертацій (В. І. Бессараб, В. Я. Воропаєва, Г. В. Мокрий, 

В. А. Попов та ін.); видано 3 монографії.

Творчий колектив під керівництвом доц. Г. І. Цапенка 

працював над створенням систем автоматичного і авто-

матизованого управління технологічними процесами. У 

межах цих досліджень створено 16 розробок (1979–1986). 

Серед них — АСУ ТП гальванічного виробництва з-ду 

«Магніт» (м. Канів), удостоєна медалі ВДНГ УРСР; АСУ 

ТП конструкторсько-доводильних випробувань вузлів 

космічних апаратів, включаючи програму «Буран» НПО 

«Енергія» ім. С. П. Корольова (м. Москва).

Творчий колектив (кер. доц. Г. П. Єрьомін і А. А. Зорі) 

розроблював і впроваджував гідрофізичну автоматизова-

ну інформаційно-вимірювальну систему вертикального 

зонда вивчення морського середовища. Створена систе-

ма «Дельфін» експонувалася на ВДНГ СРСР і неоднора-

зово на міжнародних виставках. Її нагороджено золотою 

медаллю Лейпцизького ярмарку (Німеччина) й медаллю 

ВДНГ СРСР.

На кафедрі значна увага приділяється новим тенден-

ціям у теорії і практиці автоматичного управління і при-

йняття рішень: системи управління на основі нечітких 

множин (FUZZY-логіка) і нейромереж, генетичних алго-

ритмів (проф., канд. техн. наук О. В. Хорхордін); надій-

ність мереж електропостачання підприємств (доц., канд. 

техн. наук В. В. Турупалов); цифрові системи управління у 

телекомунікаційних мережах і дискретно-неперервні сис-

Колектив кафедри АТ. 1-й ряд (зліва направо): Н. В. Червинська, А. О. Воропаєва, О. А. Шевченко, 
Т. В. Найденова, В. Я. Воропаєва, зав. каф. В. І. Бессараб, Н. В. Жукова, Л. О. Шебанова, Л. В. Левченко, 

І. П. Долгіх; 2-й ряд: Г. В. Ступак, М. М. Чернишов, В. В. Червинський, А. П. Головатий, С. Ф. Суков (дек. фак. 
з навч. інозем. студ.), С. С. Батир, І. В. Дегтяренко, І. М. Яремко, О. О. Борисов, О. Г. Воронцов, О. О. Ярошенко, 
Ю. Д. Широков, В. В. Бойко, Р. В. Федюн, Є. М. Матвійчук, В. О. Попов; 3-й ряд: І. А. Молоковський, А. В. Дзюба, 

В. В. Турупалов (дек. ФКІТА). 2010 р.
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теми (доц., канд. техн. наук В. І. Бессараб), проектування 

робастних систем (доц., канд. техн. наук Г. Ш. Рафіков), 

розробка промислових систем управління в металургій-

ному виробництві (проф., д-р техн. наук В. М. Ткаченко, 

доц., канд. техн. наук С. Ф. Суков).

Восени 1996 р., враховуючи попит ринку праці на фа-

хівців із сучасних систем зв’язку і телекомунікацій, на 

кафедрі розпочалася робота щодо відкриття у ДонНТУ 

нового напряму підготовки — «Телекомунікації». Значну 

роботу для цього виконали декан ФКІТА проф. О. В. Хор-

хордін і зав. каф. доц. В. І. Бессараб, випускник кафедри 

Д. О. Кузнєцов. За підтримки ректорату ДонНТУ і Доне-

цької обладміністрації у 1997 р. на факультеті була відкри-

та спеціальність «Телекомунікаційні системи і мережі», 

проведений прийом 25 студентів на 1 курс. За короткий 

час колектив кафедри виконав великий обсяг роботи зі 

створення нових курсів лекцій, лабораторій і лаборатор-

ного практикуму, методичних матеріалів. Завдяки діяль-

ності зав. каф. доц. В. І. Бессараба, проф., д-ра техн. наук 

О. Г. Воронцова, доц., канд. техн. наук В. В. Турупалова, 

В. Я. Воропаєвої та І. В. Дегтяренка була створена потужна 

наукова школа з підготовки фахівців для галузі сучасних 

телекомунікацій.

До співпраці з кафедрою були залучені оператори 

зв’язку «Укртелеком», МТС, Утел, «Фарлеп-Телеком», 

«Велтон-Телеком», Life, які шляхом призначення до-

даткових стипендій підтримують найкращих студентів 

напряму «Телекомунікації». Команди студентів у 2007 і 

2009 рр. стали переможцями у конкурсі «Професіонали 

майбутнього», який проводився оператором мобільного 

зв’язку МТС за участі команд усіх профільних ВНЗ Укра-

їни. Спеціальність «Телекомунікаційні системи і мережі» 

перетворилася в одну з найпопулярніших в університеті.

Команда-переможець III Всеукраїнського конкурсу 
МТС «Професіонали майбутнього»

Ректор ДонДТУ О. А. Мінаєв урочисто вручає 
свідоцтво та почесну медаль 100-тисячного 

випускника університету

О. В. Хорхордін з магістрами кафедри АТ

Наукові досягнення кафедри відображаються у тема-

тиці дипломних проектів, актуальність та рівень розробки 

яких визнані одними з найкращих в університеті. Б. Над-

тока, який захистив диплом у 1997 р. за спеціальністю 

«Автоматика та керування у технічних системах» під ке-

рівництвом доц. О. Г. Воронцова, став 100-тисячним ви-

пускником ДонДТУ. 

Кафедра підтримує творчі зв’язки з науковими й на-

вчальними колективами України, країн СНД і далекого 

зарубіжжя. Особливо плідним є наукове співробітництво 

з Магдебурзьким технічним університетом (Німеччина). 

Результати досліджень висвітлювались у публікаціях й на 

міжнародних конференціях. Студентські наукові робо-

ти, виконані під керівництвом викладачів кафедри, нео-

дноразово одержували нагороди на регіональних, респу-

бліканських і всесоюзних конкурсах, виставках різного 

рівня. Значний внесок в організаційно-творчу роботу 
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студентів на рівні кафедри зробив доц., канд. техн. наук 

Г. Ш. Рафіков.

У 2010 р. кафедра відзначила 50-річний ювілей з мо-

менту заснування та впевнено крокує у майбутнє.

Кафедра «Електронна техніка»
Кафедру створено у березні 1993 р., але її основи за-

кладалися значно раніше в надрах кафедр АТ і АСУ, із 

співробітників цих кафедр 

було сформовано викла-

дацький колектив. У 1988 р. 

на кафедрі АСУ почала пра-

цювати ініціативна група у 

складі доц. Б. О. Кузнєцова, 

В. Ф. Сенька, Н. І. Чичи-

кало і М. Г. Винниченка з 

метою підготовки до від-

криття спеціальності «Про-

мислова електроніка», на 

яку в 1992 р. здійснено 

перший набір студентів 

(50 осіб). Викладачами ка-

федри стали: зав. кафедри 

проф., д-р техн. наук А. А. Зорі, доц., канд. техн. наук 

М. Г. Вин ниченко, В. І. Бурківченко, Б. О. Кузнєцов, 

М. П. Косарев, В. Д. Коренєв, О. О. Кучеренко і Н. І. Чи-

чикало, ст. викл. М. Г. Хламов.

У становленні спеціальності й кафедри велика заслуга 

належить доц. Б. О. Кузнєцову, видатному методисту і фа-

хівцю в галузі електроніки й вимірювальної техніки, який 

у вересні 2000 р. пішов на пенсію.

За короткий час було створено матеріальну базу ка-

федри: лабораторії «Перетворювальна техніка» (доц. 

В. Ф. Сенько), «Напівпровідникова техніка» (доц. 

М. Г. Винниченко), «Аналогова і цифрова схемотехніка» 

(проф. А. А. Зорі, доц. В. І. Бурківченко і В. Д. Коренєв) 

та ін.; два класи персональних ЕОМ, об’єднаних у загаль-

ну мережу з виходом до Інтернет. До викладацького скла-

ду кафедри увійшли молоді асистенти Д. М. Кузнєцов, 

О. В. Стародубцев, В. П. Тарасюк, О. Г. Ликов, О. А. Ште-

па, після захисту кандидатської дисертації — доц., канд. 

техн. наук О. Є. Кочін.

У 2000 р. було відкрито нову спеціальність «Наукові, 

аналітичні та екологічні прилади й системи» і здійснено 

перший набір студентів на навчання за цією спеціаль-

ністю. Кафедра успішно працює у напрямку підготовки 

наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі й док-

торантурі за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні 

системи» (наук. кер. — проф. А. А. Зорі і Н. І. Чичикало). З 

названої спеціальності в університеті функціонувала спе-

ціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисерта-

цій, до якої входили 4 викладачі кафедри (1-й заст. голови 

ради —  проф. А. А. Зорі, члени ради — проф. Н. І. Чичи-

кало, доц. М. Г. Хламов, М. Г. Винниченко). У 2007 р. ство-

рена спеціалізована вчена рада із захисту докторських ди-

сертацій з того ж напряму, членами якої є проф. А. А. Зорі 

(1-й заст. голови ради), проф. Н. І. Чичикало.

На кафедрі сформовано декілька значних наукових 

напрямів. Перший з них — це розробка методів, засобів і 

систем вимірювання гідрофізичних і екологічних параме-

трів водних середовищ, підвищення точності і швидкодії 

ІІС (проф. А. А. Зорі). У цьому напрямі досягнуті вагомі 

результати: створено і запроваджено низку зондуючих 

інформаційно-вимірювальних комплексів типу «Дель-

фін», «Кондор», «Аргос». Комплекс «Кондор» експонував-

ся на міжнародній виставці «ЕКСПО-2000» (м. Ганновер, 

Німеччина). Захищена докторська дисертація (А. А. Зорі, 

1992) і 5 кандидатських дисертацій: С. А. Горожанкін, 

С. В. Мащенко, А. П. Васьковцов, М. Г. Хламов, Ким Нар-

зан (Сирія). Видано 3 монографії, опубліковано більше 

150 наукових робіт, зокрема 40 авторських свідоцтв і па-

тентів на винахід, 20 з яких впроваджені на підприємстві.

Святкування 50-річного ювілею кафедри АТ

Б. О. Кузнєцов
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Науковий напрямок із розробки інформаційно-

вимірювальних пристроїв, систем і автоматизованого об-

ладнання для об’єктів, які взаємодіють із технологічним 

середовищем (у вугільній та харчовій галузях промисло-

вості), заснувала й очолює проф. Н. І. Чичикало. За ре-

зультатами досліджень опубліковано 3 монографії, ши-

роко впроваджуються прикладні результати розробок, які 

захищено 12 авторськими свідоцтвами й 5 патентами на 

винахід; захищена докторська дисертація (Н. І. Чичикало) 

та 3 кандидатських дисертації (В. Бондарчук, В. Ю. Ла-

рін, В. П. Тарасюк), підготовлено до захисту 3 кандидат-

ські дисертації. Загальний об’єм господарчої договірної 

тематики з «Укркондитерпромом» у 1993–1996 рр. склав 

600 тис. грн., а об’єм держбюджетної тематики у 1994–

2004 рр. — 135 тис. грн. Розроблена і виготовлена на заводі 

«Точмаш» рецептурна станція з приготування пралінових 

мас, яка передана та впроваджена на Черкаській бісквіт-

ній фабриці. Системи зважування впроваджені на заводах 

у Донецьку та в Колиндянах Тернопільської обл.

Доц. В. Ф. Сенько керує дослідженнями за напрям-

ком — розробка спеціалізованих іскробезпечних модулів, 

аналітичних приладів контролю параметрів швидкозмін-

них процесів і енергетичних систем. З 2005 р. на кафедрі 

отримав широкий розвиток та апробацію новий науково-

технічний напрям «Методи та засоби аналітичного вимі-

рювання концентрації газових компонент у рудничній ат-

мосфері вугільних шахт», який підтримується колективом 

співробітників (проф., д-р техн. наук А. А. Зорі, доц., канд. 

техн. наук О. В. Вовна і В. Д. Коренєв, проф., канд. техн. 

наук М. Г. Хламов). При виконанні НДР був розроблений 

швидкодіючий вимірювач концентрації метану для систе-

ми газового захисту вугільних шахт.

Дослідження розробленого макетного зразка ви-

мірювача концентрації метану, проведені в умовах ДП 

«Петровський завод вугільного машинобудування», по-

казали, що вимірювач має швидкодію не більш 0,1 с за 

абсолютної похибки вимірювання концентрації мета-

ну не більш 0,1 %. Порівняно із термокаталітичними 

вимірювачами, які набули значного поширення та за-

стосування у системах газового захисту, розроблений 

оптико-абсорбційний вимірювач має на порядок вищу 

швидкодію за рівних інших метрологічних характерис-

Заняття у комп’ютерному класі 
з мікропроцесорними стендами

Макетний зразок вимірника концентрації метану
Колектив розробників 

інформаційно-вимірювальних комплексів
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тик. Макетний зразок прийнятий як базовий для розроб-

ки дослідного зразка швидкодіючого вимірювача кон-

центрації метану для системи газового захисту вугільних 

шахт. Інтерес до розробки проявили як приватні компа-

нії (ПК «Дейта Експрес»), так і ДП «Петровський завод 

вугільного машинобудування». За матеріалами проведе-

них досліджень захищена кандидатська дисертація (доц. 

О. В. Вовна), планується видання монографії, а також 

отримано 12 патентів на винахід і корисні моделі, опублі-

ковано більше 40 наук. робіт.

На кафедрі працюють аспірантура та докторантура. За 

цей час захищені 1 докторська дисертація (А. Г. Воронцов) 

і 3 кандидатські (доц. Д. М. Кузнецов і В. П. Тарасюк, го-

лова АТ «Топаз» Ю. В. Рябкін).

Кафедра приділяє багато уваги творчій роботі студен-

тів, у 1995–2008 рр. за результатами університетського 

конкурсу постійно знаходилася в пер-

шому десятку кращих кафедр. При-

зерами різних конкурсів та олімпіад 

стали 10 студентів спеціальностей 

«Електронні системи» та «Наукові, 

аналітичні та екологічні прилади та 

системи».

На кафедрі працює 21 співробіт-

ник, з яких 14 викладачів (3 профе-

сори, 9 доцентів, 2 асистенти), 7 осіб 

навчально-допоміжного персоналу і

10 магістрів. Понад 85 % виклада-

чів мають учені ступені та звання. За 

час існування кафедри підготовлено: 

3 д-ри техн. наук, 9 канд. техн. наук, 

магістрів із спеціальності ЕлС — 

36, НАП — 13, а також спеціалістів 

ЕлС — 247, НАП — 31, бакалаврів 

ЕлС — 283, НАП — 44. З 1993 р. по те-

перішній час навчалося в докторантурі — 2, в аспірантурі 

та здобувачами були — 21 співробітник.

Викладачами кафедри видано: підручників, навчаль-

них посібників (з грифом МОН України) та монографій — 

27, підготовлено конспектів лекцій з основних дисци-

плін — 5. Наукові роботи викладачів та аспірантів кафедри 

публікуються в провідних журналах та доповідаються на 

наукових конференціях, усього опубліковано статей і зро-

блено доповідей — 196. За результатами наукових досяг-

нень одержано 25 патентів на відкриття.

Кафедра брала активну участь у різних конкурсах, пере-

можцями конкурсів підручників стали: 3-томник «Схемо-

техніка електронних систем» (диплом переможця НТУУ 

(КПІ), 2005 р.; диплом переможця конкурсу «Книга Дон-

басу-2006»); підручник «Основи технічної електроніки» 

(диплом переможця конкурсу «Книга Донбасу — 2008 р.», 

Колектив кафедри ЕТ

Комплекс підручників та заслужених винагород
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Проф. А. А. Зорі представляє спільну
із ДАКХ «Топаз» розробку

Комплект стендів для виконання лаб. робіт
із дисципліни «Аналогова схемотехніка 

та імпульсні пристрої»

Лаб. стенд для дослідження характеристик 
і параметрів силових напівпровідникових 

IGBT-транзисторів

всього 7 дипломів); комплекс підручників «Схемотехніка 

електронних систем» із трьох книг поданий на здобуття 

Державної премії за 2008 р.

Кафедра бере активну участь у НДР університету і за 

результатами рейтингу ДонНТУ посідає 1–3 місця впро-

довж останніх років. Обсяг наукових досліджень за 2006–

2010 рр. становив приблизно 900 тис. грн., з них обсяг 

господарчо-договірних тем — 700 тис. грн.

На протязі усього періоду кафедра підтримує тіс-

ні стосунки з провідними ВНЗ України: ДНТУ «КПІ», 

ДНТУ «ХПІ», Дніпродзержинський ДТУ, Сумський 

ДТУ, Донбаський ДТУ (м. Алчевськ), Запорізька інже-

нерна академія, Чернігівський ДТУ. Тісні зв’язки ка-

федра має з Таганрозьким технологічним інститутом 

Південного федерального університету Росії, прово-

дяться спільні конференції та Міжнародний науково-

технічний семінар «Перспективи розвитку інституцій-

ного партнерства».

На кафедрі створений ННВК на базі ДАКХ «То-

паз» і СКБ радіотехнічних пристроїв (СКБ РОТУ). 

При цьому для підготовки студентів використовуються 

матеріально-технічна, наукова і виробнича база ДАКХ 

«Топаз», а фахівці-виробничники читають лекції і про-

водять практику.

Сьогодні матеріально-технічний склад кафедри пред-

ставляє сучасно обладнані лабораторії та комп’ютерні 

класи. Рівень лабораторних та практичних робіт підвищу-

ється завдяки впровадженню у навчальний процес комп-

лекту стендів для виконання лабораторних робіт із дис-

ципліни «Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої» 

(А. А. Зорі, В. П. Тарасюк, О. В. Вовна).

Комплект лабораторних робіт дозволяє працюва-

ти із достатньо складними електронними пристроями, 

конфігурація яких просто змінюється завдяки схемам 

комутації, що присутня у лабораторних стендах, таким 

чином при виконанні роботи багато уваги приділяється 

організації і проведенню досліджень. Акцент при про-

веденні досліджень зроблено на практичних прийомах 

побудови схеми та на теоретичних основах їх функціо-

нування. Безперервна робота при вивченні курсу «Ана-

логова схемотехніка та імпульсні пристрої» із реальними 

електричними схемами дає можливість швидко оволоді-

ти практичними навиками при побудові аналогових та 

імпульсних електронних пристроїв.

Викладачами А. А. Зорі, О. В. Вовна розроблено ла-

бораторний стенд для дослідження характеристик і пара-

метрів силових напівпровідникових IGBT транзисторів. 

Мета розробки — ознайомлення із принципом побудови 

перетворювачів частоти на базі силових напівпровідни-

кових IGBT транзисторів та проведення розрахунку елек-

тричних втрат процесів перемикання.
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Використання комп’ютерних технологій у лаборатор-

ному практикумі з різних курсів стало невід’ємною части-

ною процесу навчання. При вивченні багатьох дисциплін 

лабораторні роботи виконуються паралельно на «віртуаль-

них» та фізичних стендах.

Кафедра «Вища математика» ім. В. В. Пака
Історія кафедри нерозривно пов’язана з історією 

університету, що почалася в січні 1921 р., коли в Юзів-

ці рішенням уряду був організований Гірничий техні-

кум — ВНЗ для підготовки гірничих інженерів, у складі 

якого стала функціонувати математична комісія (прооб-

раз майбутньої кафедри ВМ). Першими її членами стали 

Г. С. Абрамов, С. С. Герчиков, що закінчили Катерино-

славський гірничий інститут, і Л. М. Золотарьова, випус-

книця Московських вищих жіночих курсів.

Гірничий технікум почав свою роботу в липні 1921 р. 

з укомплектування робфаку з робітників шахт і заводів, 

а також червоноармійців, що повернулися з фронтів 

громадянської війни, які не мали жодної підготовки для 

навчання у ВНЗ. Основна складність роботи з ними ля-

гла на плечі працівників математичної комісії. Зворуш-

ливо і з великою вдячністю відгукувалися перші випус-

кники (серед них нині покійний проф. В. Г. Гейєр) про 

терпіння і винахідливість, увагу і пошану математичної 

комісії до них.

У 1922–1924 рр. її роботою керував проф. 

А. С. Вайнфельд, що мав низку робіт у галузі геометрії 

і механіки, у 1924–1927 рр. — Г. С. Абрамов. На базі 

Донтехнікуму в 1926 р. був організований Гірничий 

інститут, а через рік на основі математичної комісії 

була створена кафедра ВМ, першим завідувачем якої 

став проф. М. І. Орленко, що закінчив Феодосіївський 

вчительський інститут і удосконалював свою освіту в 

Одеському і Варшавському університетах, а також в 

Сорбонні, де він у 1912 р. отримав ступінь магістра ра-

ціональної механіки, захистивши дисертацію на тему 

«Рух ізольованих вихорів».

У 1929 р. кафедру, у складі якої було 5 викладачів, очо-

лив Заслужений діяч науки РФСР, проф. Д. М. Зейлігер, 

відомий математик і механік, основні роботи якого при-

свячені геометрії, гвинтовому численню й механіці. З його 

приходом активізувалася наукова діяльність кафедри, її 

склад поповнився молодими викладачами, серед яких — 

майбутній член-кор. АН України М. Г. Крейн, відомий 

видатними роботами в галузі функціонального аналізу. У 

1930 р. співробітники кафедри взяли участь у І Всесоюз-

ному математичному з’їзді (м. Харків), де з доповідями ви-

ступили Д. Н. Зейлігер і М. Г. Крейн.

У 1932 р. проф. Д. Н. Зейлігер перейшов на роботу до 

Новочеркаського авіаційного інституту (пізніше — полі-

технічний інститут) і зав. кафедрою став Г. С. Абрамов. У 

цей час основна увага була приділена методичній роботі 

із створення програм, що поєднували викладання мате-

матики із спеціальними дисциплінами, допомозі середній 

школі. Обсяг курсу в середньому склав 240 годин.

У 1935 р. було прийнято рішення про створення ДІІ 

на базі ДГІ, ДМІ та ДВХІ, у зв’язку з чим склад кафедри 

збільшився, а очолив її доц. С. Ф. Лебедєв, який прийшов 

з ДМІ. Період 1935–1941 рр. характеризується поєднан-

ням наукової і методичної роботи на кафедрі. У 1939 р. 

Г. С. Абрамов захистив у Дніпропетровському університе-

ті кандидатську дисертацію на тему «Визначення власних 

частот малих коливань ферм», що мала велике значення 

для розрахунку шахтних копрів. Це був перший захист 

дисертації на кафедрі. У зв’язку з 20-річчям ДПІ велика 

група його працівників була удостоєна урядових нагород, 

зокрема Л. М. Золотарьова і Г. С. Абрамов отримали орден 

«Знак пошани».

У 1941 р. інститут евакуювався до Прокоп’євська, про-

те не всі викладачі кафедри зуміли це зробити, частина з 

них загинула під час окупації (С. Ф. Лебедєв був розстріля-

ний, К. А. Катько живцем спалений фашистами). У 1943 р. 

після звільнення Донбасу інститут повернувся з евакуації. 

Заняття відбувалися у підвалі 3-го навчального корпусу 

(всі інші приміщення були спалені і підірвані) і поєднува-

лися з відновлювальними роботами, в яких брали участь 

як студенти, так і викладачі.

З 1941 по 1956 р. кафедру очолює Г. С. Абрамов, яко-

го змінює на цій посаді доц. А. С. Меляховецький — 

учасник ВВВ (служив у розвідці на Північному флоті), 

кавалер багатьох бойових нагород, високопрофесійний 

математик і прекрасної душі людина. За 10 років його 

завідування кафедра значно розширилася і зміцнилася, 

що пов’язано з розширенням інституту і здобуттям ста-

тусу політехнічного, поширилася кафедральна наукова 

тематика, що наблизилася до потреб промислового ре-

гіону. У 1966 р. кафедра унаслідок її чисельності розді-

лилася на дві: кафедру вищої математики, яку очолив 

З. Ю. Філер після захисту кандидатської дисертації, і 

кафедру математичної фізики на чолі з А. С. Меляхо-

вецьким.

Слід зауважити, що протягом усього терміну існу-

вання кафедри ВМ рівень викладання був незмінно ви-

сокий, вона стала кузнею для інших кафедр та ВНЗ. Так, 

один із перших її членів С. С. Герчиков згодом заснував 

кафедру організації виробництва і став професором, 

проф. М. І. Орленко і М. Г. Крейн згодом успішно пра-

цювали в різних ВНЗ м. Одеси, ас. О. О. Косачевська 

захистила докторську дисертацію і працювала профе-

сором, зав. кафедри в ДонДУ, а згодом в апараті Пре-

зидії АН СРСР, ас. О. І. Харамова, ставши д-ром наук 

і професором, очолила кафедру прикладної математи-

ки ДПІ, а потім перейшла в ІПММ АН України, доц. 

З. Ю. Філер, який очолював кафедру протягом десяти 

років, згодом працював на кафедрі прикладної матема-

тики ДПІ, а захистивши докторську дисертацію, очо-

лив кафедру в Кіровоградському педінституті, проф. 
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механіка і техніка з урахуванням специфіки Донецького 

регіону.

Роботи кафедри відзначено Державною премією 

СРСР (1981), Золотою медаллю ВДНГ України (1982), 

Почесним дипломом Всесвітньої організації інтелекту-

альної власності (1987). Проф. В. В. Пак обраний членом 

Інженерної академії України і Академії гірничих наук, 

неодноразово проголошувався Людиною року; проф. 

Н. С. Тю обраний членом Нью-Йоркської АН і Людиною 

року (1999).

З 1976 р. кафедра стала базовою для Донецького ре-

гіону, з 1990 р. — Математичним центром МОН Укра-

їни, розробником низки 

стандартів освіти (1993, 

1994, 1999 рр.). Один із них 

(програма 99) прийнятий 

Європейською асоціацією 

інженерної освіти і містить 

нову концепцію ролі мате-

матики у формуванні інже-

нерного мислення, реалі-

зовану в першому в Україні 

нормативному підручни-

ку з вищої математики 

(В. В. Пак, Ю. Л. Носен-

ко), виданому українською 

П. С. Шахтар згодом очолив кафедру підіймальних ма-

шин ДонДТУ.

З 1976 р. кафедру ВМ очолював д-р техн. наук, Заслу-

жений діяч науки і техніки України, лауреат Державної 

премії СРСР В. В. Пак, а кафедру МФ після доц. А. С. Ме-

ляховецького послідовно — доц. В. П. Гатун (1971–1981) і 

О. Д. Петренко (1981–1986), проф. П. С. Шахтар (1986–

1994). У 1994 р. обидві кафедри було об’єднано в єди-

ну кафедру ВМ (зав. каф. проф. В. В. Пак, заст. — проф. 

Ю. Л. Носенко і доц. В. С. Дегтярьов).

А. Ю. Захаров О. Д. Петренко

М. Ю. Лесина Н. С. Тю

Г. М. Улітін

С. Г. Єхильовський С. В. Терехов

В. В. Пак читає лекцію студентам

У 1966–2002 рр. викладачами кафедри захищено 

16 кандидатських і 5 докторських дисертацій (А. Ю. За-

харов, Д. Я. Карпенко, 1989; О. Д. Петренко, 1994; 

М. Ю. Лесина, 1996; М. С. Тю, 1997). Істотно збільши-

лася тематика наукових досліджень, які проводилися за 

участі студентів. Дослідження здійснюються в основно-

му в таких напрямах: математика, теоретична фізика, 
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ва, О. С. Гребенкіна, 2006). Щороку кафедра видає збірку

науково-методичних робіт (більше 100 статей). Опуб-

ліковано  2 наукові монографії, понад 40 навчально-

методичних по сібників ро сій ською, українською і ан-

глійською мовами. Велику увагу викладачі приділяють 

науковій роботі зі студентами. Студенти щороку беруть 

участь у республіканських математичних олімпіадах, 

багатьох міжнародних конференціях і посідають на них 

призові місця.

У 2008 р. на кафедрі створена науково-методична ла-

бораторія з метою розробки науково-методичного забез-

печення і впровадження в навчальний процес методів 

викладання математики з використанням інформаційних 

технологій і нових форм організації навчання, що відпо-

відають вимогам Болонського процесу.

мовою у 1996 та 2002 рр. і 

російською — у 1997 р.

З 2003 р. кафедру очо-

лює проф., д-р техн. наук 

Г. М. Улітін. Сьогодні на ка-

федрі працюють 5 професо-

рів (з них 4 доктори наук), 

15 доцентів, 4 старші викла-

дачі і 23 асистенти.

За останні роки на кафе-

дрі захищено 4 докторські 

дисертації (С. Г. Єхильов-

ський, Г. М. Улітін, 2003; 

С. В. Терехов, 2008; В. В. Ма-

лашенко, 2010) і 2 кандидатські ди сертації (Н. П. Волчко-

В. В. Малашенко
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ФАКУЛЬТЕТ РАДІОТЕХНІКИ 
ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

калаврів, магістрів і аспі-

рантів з 1 вересня 2009 р. 

структуру університету було 

реорганізовано. Згідно з на-

казом ректора ДонНТУ від 

28 квітня 2009 р. РТФ пе-

рейменовано у факультет 

радіотехніки та спеціальної 

підготовки. До складу фа-

культету ввійшли кафедри: 

радіотехніки та захисту ін-

формації, військової підго-

товки і безпеки життєдіяль-

ності та цивільної оборони.

Кафедра радіотехніки 
та захисту інформації

Була створена у вересні 2005 р. на базі предметно-

методичної групи «Радіозв’язок» кафедри військової 

підготовки для задоволення кадрових потреб регіону у 

фахівцях за напрямами підготовки «Радіотехніка» та «Ін-

формаційна безпека». На сьогодні жодний навчальний 

заклад Донецька та Донецької області не готує фахівців із 

цих напрямів.

Першим зав. кафедрою РТЗІ у 2005 р. був призначений 

доц., канд. техн. наук В. В. Пасльон. З 1 жовтня 2008 р. ка-

федрою керує проф., д-р техн. наук Н. І. Чичикало.

Підготовка бакалаврів за напрямами «Радіотехніка» та 

«Інформаційна безпека» проводиться з 2004 р. Перший 

випуск бакалаврів відбувся у липні 2008 р. У цьому ж році 

було здійснено перший прийом спеціалістів зі спеціаль-

ностей «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» 

та «Захист інформації з обмеженим доступом та автомати-

зація її обробки», а з 2009 р. — перший прийом магістрів.

акультет радіотехніки та спеціальної 

підготовки ДонНТУ є наступником од-

нієї із найстаріших кафедр університе-

ту — кафедри військової підготовки, 

яку було засновано у 1928 р. Факультет 

створено за наказом ректора ДонДТУ 

від 5 липня 1999 р. На той час він мав 

назву «Факультет спеціальної підготов-

ки» і включав до свого складу кафедру 

військової підготовки і кафедру безпеки 

життєдіяльності та цивільної оборони. 

Деканом факультету було призначено 

доц. М. І. Далєвського, який очолював 

його до лютого 2002 р.

У зв’язку з відкриттям в університе-

ті напрямів підготовки «Інформаційна 

безпека» та «Радіотехніка» до складу 

факультету було включено кафедру 

радіотехніки та захисту інформації. З 

метою відображення суті підготовки 

фахівців цією кафедрою за наказом 

ректора ДонНТУ від 10 липня 2004 р. 

та на підставі рішення Вченої ради уні-

верситету від 2 вересня 2005 р. факуль-

тет перейменовано в радіотехнічний 

(РТФ). Деканом факультету з липня 

2004 р. призначено проф., д-ра пед. 

наук П. В. Стефаненка, заст. декана — 

доц., канд. техн. наук В. В. Пасльона та 

В. З. Хіміча. З жовтня 2006 р. заст. дека-

на був ст. викл. П. А. Петрушкевич, а з 

травня 2008 р. — ст. викл. І. Л. Щербов.

З метою забезпечення подальшо-

го покращення якості підготовки ба-

ФФ

П. В. Стефаненко

14.
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Кафедра РТЗІ є одним з основних навчальних, 

науково-дослідних підрозділів університету для проведен-

ня навчально-виховної та науково-дослідної діяльності 

у галузі захисту інформації та радіотехніки. У НДР кафе-

дри головною метою є проведення наукових досліджень 

у галузях захисту інформації, теорії кодування, крипто-

графії, пов’язаних із розробкою комплексів та систем за-

хисту інформації, приладів обробки та передавання даних, 

комп’ютерного моделювання та створення фізичних мо-

делей комплексів приладів та систем, новітніх антенних 

систем електронного сканування з подальшим впрова-

дженням результатів цих досліджень у виробництво та на-

вчальний процес.

Значна увага приділяється налагодженню контактів з 

провідними науковими закладами та установами як Украї-

ни, так і інших держав. Основною метою в галузі розвитку 

міжнародних зв’язків є налагодження контактів з учени-

ми та науковцями іноземних ВНЗ та установ, науково-

виробничими фірмами; проведення спільних наукових 

досліджень з метою досягнення світового наукового рівня.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з рядом відомих під-

приємств та установ України, Росії та Білорусі. Укладено 

договори про науково-технічне співробітництво з ДП НДІ 

комплексної автоматизації (м. Донецьк), ДКБ «Південне» 

(м. Дніпропетровськ), Національним центром аерокос-

мічної освіти молоді України ім. Макарова (м. Дніпропе-

тровськ), Національним центром управління та випро-

бування космічних засобів (м. Євпаторія), Таганрозьким 

технологічним інститутом Південного федерального уні-

верситету (Росія), Об’єднаним інститутом проблем інфор-

матики НАН Білорусі та ін.

Студенти кафедри є постійними учасниками таких 

конференцій та конкурсів: Міжнародна молодіжна кон-

ференція «Людина та космос» (м. Дніпропетровськ); 

Міжнародна конференція «Університетські супутники — 

перспектива та реальність» (м. Євпаторія); Міжнародна 

Перший випуск бакалаврів

Колектив кафедри РТЗІ
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конференція «Дніпровська орбіта» (м. Дніпропетровськ); 

Міжнародний космічний конгрес (м. Мінськ); Міжна-

родна молодіжна науково-технічна конференція «Су-

часні проблеми радіотехніки і телекомунікацій» (м. Се-

вастополь); Міжнародна науково-технічна конференція 

TCSE2008 «Сучасні проблеми радіоелектроніки, теле-

комунікацій, комп’ютерної інженерії» (м. Львів); Між-

народна наукова конференція «Излучение и рассеивание 

ЭМВ» (м. Таганрог); щорічний конкурс молодіжних про-

ектів «Український молодіжний супутник» (м. Дніпропе-

тровськ).

За результатами всеукраїнського конкурсу студент-

ських наукових робіт з природних, технічних і гуманітар-

них наук у галузі «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. 

Аеронавігація» у 2007 р. студентська робота «Викорис-

тання реверсивних середовищ в антенній техніці» є пере-

можцем, а в 2008 р. роботу «Застосування стільникових 

конструкцій в антенній техніці» відзначено грамотою. У 

2004–2008 рр. студентами та викладачами кафедри отри-

мано понад 10 деклараційних патентів на корисну модель. 

За результатами НДРС кафедра РТЗІ у 2007 та 2008 рр. по-

сіла перше місце в університеті.

Завдяки участі у міжнародних конференціях, загаль-

нодержавній космічній програмі «Освіта КА», конкурсі 

проектів «Український молодіжний супутник» та конкурсі 

проектів «Україна-Китай» укладено договір від 15 квітня 

2009 р. на виконання науково-технічних робіт відповідно 

до наказу МОН України від 5 лютого 2009 р.

Неодноразово викладачі кафедри нагороджували-

ся почесними грамотами МОН України: за багаторічну 

сумлінну працю, особистий внесок у підготовку високо-

кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну 

діяльність; плідну роботу з обдарованою студентською 

молоддю та значний внесок у підготовку і проведення 

Все української студентської олімпіа-

ди (2007), а також Державного депар-

таменту інтелектуальної власності: за 

сприяння розвитку винахідництва і 

раціоналізації в Україні, багаторічну 

сумлінну працю, високий профе-

сіоналізм, активну творчу діяльність 

(2007).

Кафедра військової 
підготовки

Виконуючи Постанову Централь-

ного Виконкому і Ради наркомів 

«Про введення у вищих навчальних 

закладах і технікумах вищої допри-

зовної військової підготовки студен-

тів», у 1928 р. при ДГІ було створено 

кафедру військової підготовки. У 

1928–1934 рр. її очолював А. І. Са-

пронов. Успішне опанування студен-

тами курсу вищої допризовної військової підготовки в той 

час прирівнювалося до закінчення дивізійної (полкової) 

школи відповідного роду військ.

У 1934 р. кафедру очолив капітан А. Ф. Черкашин. У 

штаті кафедри було 8 викладачів, кваліфікованих військо-

вих спеціалістів з великим досвідом армійської служби. 

Кафедра вела військову підготовку студентів за спеціаль-

ностями радистів, автомобілістів, парашутистів, стрілків. 

Була створена сучасна на той час навчальна матеріальна 

база: 7 спеціально обладнаних класів, 50-метровий ме-

ханізований тир, парашутна вишка, навчально-бойова і 

малокаліберна стрілецька зброя, автомобілі, мотоцикли і 

засоби протихімічного захисту. За період 1934–1940 рр. під 

керівництвом капітана А. Ф. Черкашина кафедрою було 

підготовлено: стрілків рукопашного бою — 920, кулемет-

ників — 65, снайперів — 65, парашутистів — 300, радис-

тів — 142, мотоводіїв — 120, автоводіїв — 58.

Випускники ДІІ в роки Великої Вітчизняної війни 

мужньо билися в лавах Червоної Армії проти фашистських 

загарбників, успішно водили в бій підрозділи і частини, 

організовували партизанський рух, працювали в підпіль-

них організаціях Донбасу. Багато з них загинули смертю 

хоробрих у боях за свободу і незалежність Батьківщини.

У 1944 р. інститут повернувся з евакуації з 

Прокоп’євська. Під керівництвом полковника Ф. К. Ко-

жеурова розпочинається підготовка командирів 37-мм 

і 85-мм зенітних гармат та техніків приладів управління 

артилерійським зенітним вогнем (ПУАЗО-3). У позана-

вчальний час викладачі військової кафедри разом зі сту-

дентами працювали на відбудові навчального і житлового 

фонду інституту, зруйнованого фашистами. Своїм особис-

тим прикладом викладачі показували студентам високу 

витривалість, працелюбство, сумлінне виконання громад-

ського обов’язку.

Екскурсія до Національного центру аерокосмічної освіти молоді України 
ім. Макарова (м. Дніпропетровськ)
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У 1945 р. кафедру очолив полковник 

І. А. Михайлов, а в 1946 р. — полковник 

Р. М. Солдатенков, який працював до 

1954 р. Викладацький склад військової ка-

федри за цей час підготував близько 4000 

командирів взводів зенітної артилерії та 

командирів інженерно-саперних взводів. 

Полковник І. А. Меркулов, очолюючи ка-

федру в 1954–1955 рр., організовував ство-

рення циклів тактичної підготовки, стріль-

би зенітної артилерії, вогневої служби, 

матеріальної частини і приладів.

З 1955 по 1957 р. на чолі кафедри — 

генерал-майор В. М. Шраменко. Він орга-

нізовує переозброєння кафедри і перехід до 

вивчення зенітних артилерійських комп-

лексів КС-19, С-60 та автомобільної техні-

ки. Полковник В. І. Демченко, який керу-

вав кафедрою у 1957–1960 рр., організував і 

провів значну роботу зі створення навчальної матеріальної 

бази. На першому поверсі 3-го навчального корпусу ДПІ 

створено 8 навчальних класів для нової техніки. Розширю-

ється штат викладачів та допоміжного персоналу. Значно 

збільшується кількість студентів, які проходять військову 

підготовку.

У 1960–1967 рр. нач. кафедри був полковник К. М. Ян-

галов. У зв’язку з розширенням військової кафедри він 

організовує будівництво лабораторного корпусу та стро-

йового плацу. На кафедрі вводиться підготовка команди-

рів взводу ЗСУ-57-2. Розпочинається будівництво нового 

4-поверхового навчального корпусу. Активну участь у бу-

дівництві брали офіцери кафедри.

Полковник В. Г. Лукачов зробив усе можливе, щоб роз-

почати 1968–1969 навчальний рік у новому навчальному 

корпусі. Ведеться робота зі створення нової навчальної 

матеріальної бази для вивчення ЗСУ-23-4 «Шилка». У но-

вому навчальному корпусі класи комплектуються мебля-

ми, наочними посібниками, макетами, діючою матеріаль-

ною частиною.

З призначенням у 1973 р. нач. кафедри полковни-

ка Б. В. Куликова розпочинається підготовка команди-

рів взводу зенітних ракетних комплексів ближньої дії 

«Стріла-1», а потім і підготовка спеціалістів зв’язку на 

радіостанціях малої потужності. Кафедра отримує назву 

«Об’єднана військова кафедра». Ведеться будівництво 

сховища для озброєння і техніки.

У 1985–1988 рр. кафедру очолює полковник С. В. Гай-

дук. Він організовує переозброєння і підготовку студентів 

на комплексі «Стріла-10». Ведеться велика робота з удо-

сконалення навчальної матеріально-технічної бази, підви-

щення професійної і методичної майстерності викладачів.

У 1988 р. нач. військової кафедри було призначено 

полковника М. І. Далєвського, який очолював її до 1999 р. 

Продовжуючи традиції, що склалися в навчальній, мето-

дичній, науковій роботі, він організовує роботу з удоско-

налення навчальної матеріально-технічної бази кафедри, 

покращення методики навчання студентів. 12 січня 1992 р. 

особовий склад кафедри військової підготовки складає 

присягу на вірність народові України і зараховується на 

службу до Збройних сил України. Проводиться робота з 

юридичного підтвердження діяльності кафедри і форму-

вання замовлення на підготовку офіцерів запасу.

З 1999 р. кафедру очолює Заслужений працівник освіти 

України, проф., д-р пед. наук, полковник П. В. Стефаненко.

Кафедра сьогодні — це сучасний центр підготовки фа-

хівців для Збройних сил України, де готують офіцерів за-

пасу за вісьмома військово-обліковими спеціальностями: 

командири підрозділів механізованих військ, командири 

підрозділів для військ протиповітряної оборони Сухопут-

них військ (комплекси «Стріла-10», ПЗРК «Ігла», зенітний 

гарматно-ракетний комплекс «Тунгуска»), спеціалісти з 

ремонту радіолокаційних станцій, командири підрозділів 

зв’язку, спеціалісти з експлуатації та ремонту озброєння, 

спеціалісти зі збереження боєприпасів.

Завдяки увазі, яку приділяє кафедрі керівництво уні-

верситету та командування Сухопутних військ Збройних 

сил України, творчості та організованості співробітників 

кафедри, їх ініціативі та наполегливості, створена сучас-

на навчально-матеріальна база, налагоджено ефективний 

навчально-виховний процес. До роботи на посадах викла-

дачів залучено висококваліфікованих офіцерів, які мають 

значний досвід служби в бойових підрозділах, досвід бойо-

вого чергування і виховної роботи.

Головна увага в навчально-виховному процесі на ка-

федрі приділяється патріотичному вихованню студентів, 

вихованню в них воїнського духу та відповідальності за 

рівень своєї професійної підготовки. Цей аспект робо-

ти є дуже важливим, тому що всі війни, в тому числі й 

останні, свідчать саме про те, що жодне, навіть суперсу-

Стройова підготовка
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часне, озброєння нічого не варте без високих морально-

вольових якостей військовослужбовців та високого рівня 

їх професійної майстерності.

Кафедра безпеки життєдіяльності 
та цивільної оборони

Курс цивільної оборони при військовій кафедрі ДІІ 

було введено з 1 листопада 1962 р. для підготовки фахів-

ців невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони 

народного господарства. Першим нач. курсу був призна-

чений М. П. Созінов. У 1973 р. цей курс було переймено-

вано у «Цикл цивільної оборони», начальником якого став 

Н. А. Бєляновський. У наступні роки 

його очолювали: Н. П. Ляшко (1975–

1989), Б. А. Смірнов (1989–1991), 

М. А. Мокін (1991–1997).

У 1981 р. в огляді-конкурсі серед 

ВНЗ Донецької області за створен-

ня зразкової навчально-матеріальної 

бази цивільної оборони кафедра посі-

ла 3 місце. Значну роботу з цього на-

пряму виконали викладачі М. А. Мо-

кін, В. Д. Бриловський, Б. О. Висягін, 

В. І. Слетньов, В. Г. Земський.

З метою поглиблення вивчення 

студентами проблем безпеки пере-

бування людини в навколишньому 

середовищі під час трудової та іншої 

діяльності наказом Міністра освіти і 

науки України від 20 червня 1995 р. до 

навчального процесу включено дис-

ципліну «Безпека життєдіяльності». У 

цьому ж році головою Науково-методичної Ради виклада-

чів ВНЗ з БЖД та ЦО при МНС Донецької області було 

обрано М. А. Мокіна.

Наказом ректора ДонДТУ від 20 серпня 1997 р. на базі 

«Циклу цивільної оборони» було створено кафедру без-

пеки життєдіяльності та цивільної оборони. Зав. кафедри 

було призначено почесного акад. Міжнародної АН еколо-

гії, безпеки людини та природи (МАНЕБ), доц. М. І. Да-

левського. З вересня 1999 р. кафедра БЖД та ЦО була 

включена до складу факультету спеціальної підготовки.

Кафедра спільно з Науково-методичною радою і 

Навчально-методичним центром МНС Донецької об-

ласті щорічно проводить 

науково-педагогічні конфе-

ренції і збори з підвищення 

кваліфікації з викладачами 

дисциплін «Безпека жит-

тєдіяльності» і «Цивільна 

оборона» ВНЗ і технікумів 

області.

У 2002–2004 рр. кафедру 

БЖД та ЦО очолював проф., 

д-р пед. наук П. В. Стефанен-

ко, з 2004 р. — М. А. Мокін. 

У вересні 2006 р. головою 

Науково-методичної Ра ди ви-

кладачів ВНЗ із безпеки жит-

тєдіяльності та цивільного 

захисту при МНС Донецької 

області обрано проф., д-ра 

пед. наук, декана факультету 

радіотехніки та спеціальної 

підготовки П. В. Стефаненка.

Заняття проводить П. В. Стефаненко

Колектив кафедри БЖД та ЦО
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Викладачі кафедри беруть ак-

тивну участь у науково-педагогічній 

і науково-методичній роботі уні-

верситету, є постійними учасника-

ми міжнародних та регіональних 

наукових та науково-методичних 

конференцій. Щорічно під керівни-

цтвом викладачів студенти, які на-

вчаються на кафедрі, беруть участь у 

Всеукраїнській студентській Олім-

піаді з БЖД.

Кафедра має сучасну навчально-

матеріальну базу зі спеціальними 

класами, що обладнані навчальни-

ми стендами, макетами місцевості, 

шахт, ТЕС, проекційною, телевізій-

ною та мультимедійною апаратурою.
Лабораторія кафедри БЖД та ЦО
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ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

У 1957 р. в Україні були створені загальні технічні фа-

культети, у зв’язку з цим заочний факультет був перетво-

рений на загальнотехнічний. Водночас було відкрито два 

відділення Донецького ЗТФ у Харцизьку і Амвросіївці. У 

цей період удосконалювався навчальний процес і струк-

тура факультету, зростала кількість студентів. Після пере-

ведення в 1964 р. студентів Горлівського УКП Українсько-

го заочного політехнічного інституту до Донецького ЗТФ 

кількість його студентів значно збільшилася і в 1965 р. 

складала понад 3000 осіб.

З 1967 р. ЗТФ було перейменовано в заочний. У той час 

на факультеті здійснювалося навчання з 21 спеціальності. 

У наступні роки відбулися суттєві зміни: з’явилися нові 

аочний факультет був відкритий у 

1953 р. Перший набір склав 150 осіб. 

Студентами-заочниками стали молоді 

працівники підприємств, організацій і 

установ Донецької області. До навчаль-

ного процесу на заочному факультеті 

були залучені кращі викладачі інституту. 

Вони взялися за створення навчально-

методичного забезпечення для навчан-

ня студентів заочної форми. Через три 

роки в ДПІ були переведені студенти 

Донецького УКП Всесоюзного заочно-

го політехнічного інституту.

ЗЗ

1-й ряд (зліва направо): співроб. факультету О. А. Франчук, О. О. Шевченко, О. В. Юшина, 
І. М. Сангараєва, Л. Е. Володіна, І. П. Попова; 2-й ряд (зліва направо): перший заст. декана 

В. Г. Потапов, декан О. Я. Каплюхін, заст. декана М. М. Лисенко, А. М. Сурженко і В. К. Ямілов

15.
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спеціальності, покращало методичне забезпечення на-

вчального процесу.

У різні роки деканами факультету були: ст. викл. 

А. М. Петров (1953–1958), ст. викл. В. Р. Гринько (1958–

1963), доц. В. П. Малов (1963–1971), доц. О. М. Авдєєв 

(1971–1982), доц. І. І. Булавкін (1982–1988). З 1988 р. фа-

культет очолює проф. О. Я. Каплюхін.

З 1982 по 1985 р. прийом студентів на 1 курс заочно-

го факультету (ЗФ) не здійснювався. Студенти молодших 

курсів у той час навчалися у філіалах ДПІ. На початку 

90-х років навчання на ЗФ здійснювалося за 12 спеціаль-

ностями, а чисельність студентів складала близько 2500.

коледжі і технікуми, з якими укладаються договори про 

співпрацю з метою реалізації ступеневої підготовки фа-

хівців з інтегрованими планами за прискореною формою 

навчання.

На факультеті постійно удосконалюється організація 

навчального процесу: оптимізуються навчальні плани та 

індивідуальні графіки навчання, оновлюється навчально-

методичне забезпечення (підручники, навчальні посібни-

ки, методичні вказівки тощо). Автоматизацію діловодства 

забезпечує комп’ютерна система «АСУ Деканат». Постійно 

діючий інформаційний портал ЗФ на сайті ДонНТУ до-

зволяє студентам: отримувати поточну інформацію (роз-

клад занять і екзаменаційних сесій, навчальні плани і 

графіки, об’яви про різні заходи та ін); користуватися 

комп’ютерними технологіями спілкування учасників на-

вчального процесу у режимі online; застосовувати при 

вивченні навчальних дисциплін електронні ресурси на-

вчальної та науково-технічної бібліотек ДонНТУ.

На факультеті впроваджена й успішно розвивається 

дистанційна форма навчання. Для подальшого розвитку 

цієї перспективної форми навчання проектується сучас-

ний центр дистанційного навчання, що дозволить значно 

розширити сервіс освітніх послуг для студентів-заочників. 

Особливо важливим є впровадження дистанційної форми 

освіти для навчання громадян з обмеженими фізичними 

можливостями. З метою забезпечення потреб цієї категорії 

громадян ДонНТУ розроблена проектна документація для 

облаштування у структурі ЗФ регіонального навчально-

консультаційного комплексу з необхідними архітектурни-

ми рішеннями та спеціальним обладнанням.

За роки свого існування факультет підготував понад 

20000 фахівців для різних галузей народного господарства 

України і країн СНД. Багато випускників ЗФ відомі сво-

єю діяльністю на керівних посадах у промисловості, ор-

ганізаціях, установах, закладах освіти та органах держав-

ної влади. Серед них — двічі Герой Соціалістичної Праці 

І. І. Стрельченко, Герої Соціалістичної Праці А. О. Асют-

ченко, Ю. І. Баранов, В. В. Никитенко та багато ін.

Заняття в лабораторії гірничих машин

Заняття в спеціалізованій лабораторії

На протязі 1988–2000 рр. кількість спеціальностей 

зросла до 28, а кількість студентів збільшилася до 4000. У 

1995 р. до контингенту студентів ЗФ були приєднані сту-

денти вечірньої форми навчання. Відтак факультет почав 

називатися заочно-вечірнім. У зв’язку зі скасуванням ве-

чірньої форми навчання з 1997 р. факультет знову пере-

йменовано в заочний.

Останніми роками були відкриті нові спеціальності. 

Сьогодні на факультеті здійснюється багаторівнева під-

готовка фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів). 5000 

студентів навчаються за 20 напрямами та 40 спеціальнос-

тями, серед них такі напрями підготовки, як «Гірництво», 

«Переробка корисних копалин», «Інженерна механіка», 

«Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Сис-

темна інженерія», «Машинобудування», «Теплоенергети-

ка», «Хімічна технологія», «Металургія», «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології», «Економіка під-

приємства», «Менеджмент» та ін.

Стабільний набір студентів на факультеті забезпе-

чується значною профорієнтаційною та організаційно-

роз’яснювальною роботою серед працівників різних під-

приємств м. Донецька і Донецької області. ЗФ співпрацює 

з працівниками та кадровими службами 180 підприємств, 

установ і організацій. Важливою частиною цієї роботи є 
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БІБЛІОТЕЧНО-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

У 1940 р., з розвитком інституту, його лабораторій, ка-

бінетів, значно розширилася і бібліотека. Її було розділено 

на 2 частини: в 1-му навчальному корпусі було розміщено 

основні книгосховища з читальними залами, а в 3-му — 

відділ видачі навчальної літератури і читальний зал (для 

самостійної роботи студентів). Передплачувалося 408 назв 

вітчизняних журналів і 30 назв іноземних. У своєму фонді 

бібліотека нараховувала вже понад 650 тис. видань.

З початком Великої Вітчизняної війни інститут готу-

вався до евакуації у Прокоп’євськ, але евакуювати бібліо-

теку не вдалося. Змогли вивезти тільки 20 тис. примірни-

ків найнеобхідніших підручників і навчальних посібників. 

У Прокоп’євську бібліотека стала справжнім помічником 

інституту в організації навчального процесу.

В архівах серед документів тих років було виявлено на-

кази, з яких видно, що бібліотека працювала за законами 

воєнного часу — активно, напружено: з 8 до 24 години без 

вихідних днів. Велика увага приділялася збереженню фон-

ду. Тільки в окремих випадках, з дозволу директора, за-

творення будь-якого навчального за-

кладу на може здійснитися без органі-

зації книжкового зібрання. Бібліотека 

ДГТ відчинила свої двері для перших 

200 студентів, маючи 200 рукописних 

методичних посібників. Крім цього, на 

полицях стояли ще близько 2000 непо-

трібних підручників, що залишилися 

від комерційного училища. Першим 

зав. бібліотеки була Г. Н. Ліберман.

За короткий час студенти знайшли 

велику друкарську машину і дві малі. 

Так у підвалі розпочала роботу друкар-

ня. На жовтих аркушах обгорткового 

паперу друкувалися лекції гірничого ін-

женера В. І. Бєлова та інших викладачів 

технікуму. Книжки лежали на полицях 

із корінцями з мішковини.

Бібліотека росла разом із інститу-

том. На кінець 1921 р. її фонд нарахову-

вав 15 тис. примірників. Було відкрито 

читальню. Нові видання купували за 

готівку або одержували як цінні пода-

рунки: «Металургійну бібліотеку профе-

сора Пшеборського», «Повну бібліотеку з 

інженерно-архітектурної справи», «Енци-

клопедичний словник Брокгауза й Ефро-

на», «Технічну енциклопедію». Було при-

дбано «Гірничий журнал» за всі роки його 

існування, починаючи з 1826 р., і «Журнал 

Російського фізико-хімічного товари-

ства» — з 1869 р. На кінець 1925 р. бібліо-

тека передплачувала 71 назву вітчизняних 

і 73 назви іноземних періодичних видань.

СС

Читальна зала бібліотеки. 1930-і рр.

16.
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гублені студентами книжки замінювалися іншими. Дуже 

суворо (аж до виключення) обходилися із тими, хто псував 

книжки.

Бібліотечну раду, яка забезпечувала науково-бібліо-

графічне керівництво діяльністю бібліотеки, очолював 

В. Г. Гейєр — лауреат Державної премії, зав. кафедри, 

проф., д-р техн. наук, Заслужений діяч науки і техніки 

УРСР.

У вересні 1943 р. Донбас було звільнено. Інститут був 

повністю зруйнованим; фашисти, відступаючи, спалили і 

бібліотеку. Збереглося тільки 20–30 тис. книг, схованих під 

час евакуації у підвалах обласної бібліотеки ім. Н. К. Круп-

ської та розібраних викладачами і співробітниками по до-

мівках.

Одним із перших наказів, виданих тоді в інституті, був 

наказ № 7 від 21.09.1943 р. «Про відновлення бібліотеки». 

Відповідальність за збір книг і комплектування фонду 

було покладено на зав. бібліотеки Н. Нейманд. Звістка про 

варварське знищення бібліотеки ДІІ облетіла всю країну. 

Великі партії книг у дарунок було одержано з Дніпропе-

тровська, Ленінграда, Томська, Ташкента, Новосибірська 

та інших міст. Увесь тягар відновлення бібліотеки ліг на 

плечі жінок: К. В. Кабанько, Н. М. Пащенко, А. Є. Карет-

на, Н. М. Камєнєва та інші співробітники бібліотеки пра-

цювали самовіддано.

У 1953 р. бібліотеку очолив О. М. Сисенко. У цей час 

бібліотека почала одержувати обов’язковий платний при-

мірник із Центрального бібліотечного колектору Москви.

У 50-і роки в іногородніх філіях інституту (м. Макіїв-

ка, Чистякове, Харцизьк, Краматорськ, Горлівка) органі-

зовуються відділення навчальних бібліотек. У ці ж роки 

змінилася структура бібліотеки, відкрилися нові відділи, 

до колективу влилися бібліотекарі з вищою освітою: ви-

пускниці Харківського бібліотечного інституту А. Г. Бур-

това, Л. І. Ковеза, В. В. Реко-Григоренко, О. А. Ривкіна 

та ін. Наприкінці 50-х років керівником бібліотеки став 

М. Ф. Кучма. Бібліотека очолила методичне об’єднання 

бібліотек ВНЗ Донецького регіону.

У 1965 р. введено в експлуатацію нове приміщення бі-

бліотеки. Площу збільшено вдвічі. Відкрито нові відділи і 

підрозділи. Почав функціонувати великий читальний зал. 

Організовано абонементи у відділах технічної літератури, 

періодики й художньої літератури. 1965–1966 рр. — час пере-

їзду бібліотеки у нове приміщення. З великим ентузіазмом, 

віддано працюють Н. О. Стрельникова, М. К. Нікітенко, 

В. Ф. Фурсова, О. А. Богатікова, Н. З. Білик, М. І. Шамрай, 

Т. А. Сорокіна, Л. М. Таранець, В. П. Волкова.

У січні 1970 р. заст. директора бібліотеки призначаєть-

ся В. П. Волкова, а посаду гол. бібліотекаря та обов’язки 

методиста методоб’єднання бібліотек з 1971 р. виконує 

Л. О. Шершньова, яка у 1977 р. очолила Методичний фонд 

бібліотеки. За свої успіхи бібліотека неодноразово відзна-

чалася грамотами і дипломами Міністерства освіти СРСР 

і України.

70-і роки відзначено як період підйому роботи біблі-

отеки: було вдосконалено наукову організацію праці. 

Введено обслуговування студентів за груповим методом, 

уперше було проаналізовано забезпеченість навчально-

го процесу підручниками і навчальними посібниками, 

почали проводитися «Дні бібліотеки» на кафедрах, ор-

ганізовуватися «Дні інформації», було створено групу 

інформаторів-викладачів, почали читати курс «Основи 

бібліотечно-бібліографічних знань» для студентів.

У ці роки активізовано роботу з пропаганди бібліо-

течних фондів. Організовувалися тематичні перегляди 

літератури на факультетах, за системою вибіркового 

розповсюдження інформації формувалися картотеки на 

допомогу науковій роботі кафедр. Створено літературну 

вітальню і при ній — студію художнього слова. Прово-

дяться літературно-художні вечори, диспути, конкурси, 

зустрічі.

З 1985 р. колектив бібліотеки очолює Т. О. Тиханкова. 

За ці роки відбулися значні структурні й технологічні змі-

ни: фонд на іноземних мовах переведено в 3-й навчальний 

корпус до відділу періодичної літератури, де вже були за-

рубіжні журнали, отримані за валюту; а у відділі тех. літе-

ратури відкрито абонемент для дипломників, дипломні 

проекти передано до цього відділу.

У 1991 р. було придбано перший комп’ютер і почалося 

впровадження автоматизованих технологій, слідом було 

створено відділ автоматизації під керівництвом Н. О. Че-

нікалової. Першими приступили до автоматизації техноло-

гічних процесів співробітники науково-бібліографічного 

відділу та комплектування фондів. Потім, з кінця 1994 р., 

відділ наукової обробки літератури став створювати елек-

тронний каталог. Було розроблено сайт бібліотеки, на яко-

му у 1999 р., вперше серед бібліотек ВНЗ, демонструються 

віртуальні виставки, присвячені М. Гоголю, О. Пушкіну, 

А. Ахматовій, а також до ювілею книги Гете «Фауст». За цю 

виставку Гете-Інститут (м. Мюнхен, Німеччина) надсилає 

бібліотеці подяку і 2 книжки в подарунок.

М. Ф. Кучма та В. П. Волкова. 1970 р.
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26 січня 2001 р. на підставі договору між ДонДТУ і 

Гете-Інститутом, підписаного 06.06.2000 р., був відкритий 

Німецький читальний зал. На цей час він пропонує 1600 

книжок, значну частину яких складає довідкова літерату-

ра, 30 тижневих і спеціалізованих газет та журналів, 146 ві-

деокасет із художніми фільмами, театральними виставами 

і т. ін., 100 аудіокасет, 68 музикальних компакт-дисків, а 

також 45 СD-RОМів. Фонд Німецького читального залу 

постійно поповнюється та актуалізується.

З 2002 р. бібліотека впроваджує нову бібліотечно-

інформаційну систему UNILIB. Першим було введено в 

дію модуль «Комплектування» (зав. відділу комплекту-

вання документів Н. Г. Следь). Електронний каталог (зав. 

відділу наукової обробки документів Н. О. Стрельнико-

ва) було розміщено на web-сторінці бібліотеки. Поступо-

во вводиться в дію модуль «Обслуговування». 8 жовтня 

2003 р. видано наказ ректора «Про проектування і будів-

ництво бібліотечно-інформаційного центру». Було роз-

роблено нову концепцію розвитку бібліотеки, почалося 

оновлення її структури. 

Згідно з наказом ректора від 2 вересня 2003 р. «Про 

викладання курсу інформаційної культури у ДонНТУ» 

науково-бібліографічний відділ (зав. відділу О. В. Кулько-

ва) організовує заняття для студентів 1 курсу, а з 2004 р. 

відділ поновив активну видавничу діяльність. Упорядко-

вуються біобібліографічні покажчики вчених університе-

ту, зокрема: А. А. Минаев: биобиблиографический ука-

затель / Донец. нац. техн. ун-т; сост. Л. Ф. Девятилова и 

др. — Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2004. — 126 с.: портр. — 

(Биобиблиография ученых ДонНТУ); В. Г. Гуляев: био-

библиографический указатель / Донец. нац. техн. ун-т, 

НТБ; сост. О. В. Кулькова; под ред. Л. Ф. Девятиловой и 

др.; отв. за вып. А. А. Минаев, А. К. Семенченко. — Донецк: 

ДонНТУ, 2006. — 104 с.: портр. — (Биобиблиография ученых 

ДонНТУ); Ф. И. Евдокимов: биобиблиографический ука-

затель / Донец. нац. техн. ун-т; сост. О. В. Кулькова; ред. 

Л. Ф. Девятилова. — Донецк: ДонНТУ, 2006. — 40 с. — 

(Биобиблио графия ученых ДонНТУ) та ін.

Вийшли з друку перша та друга частини 8-го випус-

ку «Библиографического указателя опубликованных ра-

бот профессорско-преподавательского состава ДонНТУ 

(1990–1997)». Усі покажчики представлено на сайті біблі-

отеки в електронному вигляді на сторінці «Інформаційні 

ресурси бібліотеки», до них постійно додаються нові до-

кументи. З 2005 р. до уваги користувачів надано повно-

текстові документи баз даних «Зодчий» і «Ліга закон», з 

2007 — «Леонорм-інформ» (нормативна література: ДСТУ, 

ГОСТи та ін).

У січні 2006 р. було організовано відділ «Інформацій-

ні технології та комп’ютерне забезпечення» (зав. відділу 

С. Г. Гуров), що сприяло розвитку інформаційних техно-

логій у бібліотеці. Почалася організація колекцій елек-

тронних документів, сьогодні у 

бібліотеці їх близько 2000 примір-

ників. Відповідно до рішення Ради 

ректорів Донецької області від 

18 березня 2008 р. щодо вдоскона-

лення роботи бібліотек та за «Кон-

цепцією електронної бібліотеки 

НТБ ДонНТУ», одним із джерел 

поповнення електронної бібліоте-

ки стане архів електронних копій 

видань, що зберігаються у схо-

вищах бібліотеки. Для здійснен-

ня проекту благодійним фондом 

«Спілка друзів Донецької політех-

ніки» для бібліотеки було придба-

но унікальний книжковий сканер, 

який дозволяє обережно оцифро-

вувати книги, не завдаючи їм шко-

ди. Завдяки цьому стануть більш 

доступними для користувачів най-

цінніші видання фонду.

У травні 2007 р., за рішенням 

Науково-методичної бібліотечної комісії МОНУ, бібліо-

тека провела міжнародну науково-практичну конферен-

цію «Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних 

закладів у системі забезпечення наукового та навчально-

виховного процесів».

З 23 лютого 2008 р. у керівництві бібліотеки відбу-

лися кадрові зміни, а саме: посаду директора бібліотеки 

посіла Г. О. Петрова, заст. директора стала І. Ю. Колю-

панова, змінилося керівництво деяких відділів. У зв’язку 

з цим відбулася перебудова системи управління бібліо-

текою. Директором бібліотеки разом з гол. бухгалтером 

університету була розроблена та фінансово обґрунтова-

Будівництво нової бібліотеки
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на «Нова структура і штатний розклад» для бібліотеки у 

новому приміщені.

У грудні 2008 р. проведено соціологічне дослідження 

читачів й організовано читацьку конференцію на тему: 

«Якою ми бачимо нову бібліотеку». У читацькій конфе-

ренції взяли участь понад 100 осіб, у тому числі керівники 

та викладачі факультетів та кафедр, студенти університе-

ту, співробітники бібліотеки. Обговорювалася концепція 

нової бібліотеки як структури, що є «воротами доступу» 

до інформаційних ресурсів, які забезпечують сучасні тех-

нології навчання. Методична рада бібліотеки розгляну-

ла пропозиції респондентів та підготувала «План заходів 

щодо впровадження пропозицій читацької конференції». 

За пропозицією учасників конференції започатковано ак-

цію «Подаруй новій бібліотеці нову книгу».

Одним із завдань, які потребують свого вирішення, є 

надання бібліотеці статусу наукового підрозділу. У 2008 р. 

до штатного розкладу бібліотеки було введено посаду наук. 

співробітника. Введення цієї посади дозволить системати-

зувати і підвести наукове обґрунтування досліджень, що 

проводилися співробітниками бібліотеки протягом остан-

ніх років, оптимізувати і розширити спектр наукової ро-

боти бібліотеки в цілому. Основним напрямком наукової 

діяльності бібліотеки є вивчення та впровадження прин-

ципів і методів трансформації НТБ ДонНТУ у сучасний 

науково-інформаційний центр.

1 вересня 2009 року Донецький національний техніч-

ний університет за ініціативою бібліотеки отримав статус 

учасника проекту ElibUkr. Це загальнонаціональна ме-

режа університетських Центрів Знань, яка надає доступ 

до найавторитетніших світових наукових ресурсів та за-

безпечує обмін знаннями між українськими вченими та 

світовою академічною спільнотою через iнституцiйнi де-

позитарії — електронні архіви унiверситетiв. Бібліотека 

стала ініціатором створення університетського депозита-

Освоєння технології скануванняАвтоматизоване робоче місце бібліографа

рію — eDonNTUR (Electronic Donetsk National Technical 

University Repository). Положення про електронний ар-

хів, інформація про рух відкритого доступу були презен-

товані на семінарі інформаторів кафедр. Завдяки участі у 

проекті читачі отримали безкоштовний доступ до повної 

бази електронних пiдручникiв з грифом МОН видавни-

цтва Центру навчальної літератури та тестові доступи до 

9 видавництв та колекцій ресурсів. Коштом університету 

було передплачено доступ до 14 колекцій світових інфор-

маційних ресурсів. Надалі вдосконалюється сайт бібліоте-

ки. Читачі мають змогу не тільки здійснити пошук у елек-

тронному каталозі, а й отримати повний текст документа, 

розширюються можливості доступу до світових ресур-

сів. Цьому, зокрема, сприяло те, що бібліотека стала зоною 

Wi Fi. Бажання розповісти про життя бібліотеки, її розви-

ток і трансформацію, привернути увагу спільноти універ-

ситету до проблем бібліотеки і разом визначити шляхи для 

їх вирішення спонукало колектив бібліотеки започаткувати 

видання Вісника Науково-технічної бібліотеки ДонНТУ 

«Book house».

Сьогодні фонд бібліотеки складає близько 1 300 000 

друкованих одиниць, більше 800 назв журналів. Бібліоте-

ка має 6 абонементів, 4 читальних зали на 570 посадочних 

місць, займає площу 3400 кв. м. Щорічно більше 19 000 

читачів відвідують бібліотеку 400 000 разів, де одержують 

800 000 книг. Відповідно до розробленої нами стратегії 

розвитку на найближчий період бібліотека має транс-

формуватись у могутній інтегрований інформаційний 

науково-освітній центр університету.

Головним своїм завданням ми бачимо забезпечення 

максимального доступу, зокрема віддаленого, до власних 

та світових інформаційних ресурсів, надання якісних ін-

формаційних послуг, створення комфортних умов роботи. 

Тому будівництво сучасного бібліотечно-інформаційного 

центру є на цей час найважливішим завданням ДонНТУ.
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