


До 95-річчя 

від дня 

народження 

Аверченка

Павла 

Олексійовича 



Аверченко
Павло Олексійович 

Народився: 

8.06.1921 р. у с. Гусарка 

Куйбишевського району       

Запорізької області.

Пішов з життя: 

22.08.1999 р. у м. Запоріжжя. 

Освіта: Запорізький авіаційний тех-

нікум, спец.: «Холодна обробка 

металів різанням» (1937 - 1941), 

Запорізький машинобудівний інсти-

тут, спец.: «Машини та технологія ли-

варного виробництва» (1954 –

1960), кандидат технічних наук.

(1967).



Лектор Всесоюзного товарист-

ва «Знання» УРСР (1958 - 1990),

член президії науково-методичної

ради з технології конструкційних

матеріалів та металознавства

МВСО СРСР (1970 - 1980).

Аверченко

Павло Олексійович 

Розробка і виготовлення

приладів фізичного контролю

якості деталей, матеріало-

знавство, вибір матеріалів і

конструкцій для підвищення

стійкості склоформ.

Автор 132 наукових праць, у

тому числі 24 авторських

свідоцтв і монографій.

Сфера 

наукових інтересів:

 Медаль “За доблестный

труд в Великой отечественной

войне 1941 – 1945гг.”,

 Орден “Знак пошани” (1976),

 звання заслуженого вина-

хідника УРСР (1962),

 Знак «За отличные успехи в

работе» (1979),

 Почесна грамота обкому

профспілок (1980)

Відзнаки:



Значна частина історичного

шляху кафедри технології металів

ЗНТУ пов’язана з доцентом

Аверченком Павлом Олексійовичем

– її фундатором, організатором і

керівником від дня заснування в

1968 р. і до 1980 р.*

*Кафедру технології металів створено у

1968 році шляхом розподілу кафедри

«Технологія металів та металознавство»

на 2 кафедри: «Технологія металів» і

«Металознавство та термічна обробка

металів».

Він зробив вагомий внесок

в методику викладання технології

конструкційних матеріалів та

матеріалознавства. Йому нале-

жать фундаментальні дослідження

в цій галузі. Виданий ним учбовий

посібник «Технология конструк-

ционных материалов. «Терми-

нологический справочник» знай-

шов визнання і практичне засто-

сування у багатьох ВНЗ України,

Молдови та Росії. Сконструйовані

ним стенди «Проконтролюйте

ваші знання» й досі вико-

ристовуються в навчальному

процесі ЗНТУ.

З історії

Кафедри технології 

металів

ЗНТУ:



Спогади про

Павла 

Олексійовича

http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/styles/large/public/employees/olshanetskiy.jpg?itok=6-WqRNQo


- З Павлом Олексійовичем я

познайомився у квітні 1967 року.

Терміново потрібний був працівник

по науково-дослідній темі. І я прий-

шов на цю посаду. Праця була пов'я-

зана з ПО «Моторостроитель» (тепер

«Мотор-Січ»). Павло Олексійович пос-

тупово привчав мене система-

тичності, наполегливості у роботі.

Працюючи, як тоді казали, «по

нису», треба займатися дисертацією.

ПЛЕСКАЧ В. М.,

доцент кафедри

«Композиційні та

порошкові мате-

ріали і технології»:

Тут він став для мене не лише

науковим керівником, але й

вчителем, навчив всім тонкощам

наукової роботи від експерименту до

написання статті та публічного

виступу.

Ставши викладачем, я точно

так же навчався у нього основам і

практиці викладацької праці.

Павло Олексійович був багато-

сторонньо розвиненою людиною. Не

кажучи вже про його наукову,

педагогічну діяльність, малювання,

він мав широкий кругозір, все життя

цікавився новинками науки і життя;

щось майстрував, аналізував,

придумував.

Вдячний учень П.О.Аверченка

В.М.Плескач



“Я всегда вспоминаю

Павла Алексеевича Аверченко

с самой хорошей стороны, как

активного научного руководи-

теля, который вникал во все

вопросы производственной и

повседневной жизни дизеле-

строителей, во внедрении всех

наших разработок на Ток-

макском дизелестроительном

заводе. Светлая ему память.»
МАМЕДОВ Б.Ш. 

к.т.н., доцент кафедри НГіКГ



“Закінчив я державний універ-

ситет у Дніпрі в 1957р. Від-

мовившись від аспірантури, став

працювати там же – на кафедрі

експериментальної фізики, де

навчився використовувати не тільки

голову, а й руки (освоєння і

розробка наукових приборів і

приладів).

Коли на кафедру метало-

знавства ЗМІ у 1961 році прийшов

із моторобудівного заводу Аверчен-

ко П.О., я вже був к.т.н. і доцент,

ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ В.Ю., 

д.т.н.,професор 

Кафедри фізичного 

матеріалознавства: 

добре володіючий законами

металофізики і ставши на той час

непоганим фахівцем у галузі

теоретичного і практичного

металознавства, близько зійшовся

з Павлом Олексійовичем (навіть

подружився), так мовити на основі

спільних інтересів.

В подальшому ми вдало

співпрацювали, допомагаючи один

одному порадами і розумними

пропозиціями. Кілька років на

відпочинку у «Сосновому борі»

вели нескінченні бесіди на всі

теми. Павло Олексійович зробив

мій портрет, який, на жаль, погано

зберігся.”
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«Павел Алексеевич Аверченко

– заслуженный изобретатель и

рационализатор Украины.

Он был активный организатор

важнейших мероприятий: сту-

денческое движение, государ-

ственные праздники, субботники,

культурные мероприятия, в том

числе походы в драмтеатр имени

Щорса (ныне, театр им. Магара)»

03.11.2016 г. ».

ФІЛІН Г. Я., 

асистент Кафедри ТМС, 

пенсіонер та ветеран :



«С Павлом Алексеевичем я

познакомилась в 1982-м году.

Он – председатель экспертной

комиссии, я – общественный

патентовед кафедры ТМС.

С тех пор храню в своем

сердце воспоминания о талант-

ливом, эрудированном, не-

обыкновенно трудолюбивом и

доброжелательном человеке.»

ТЕТЯНА ЗАВ’ЯЗУН, 

ст. лаборант  Кафедри МС та І:



Спогади 

Ірини Аверченко

про батька:



Із спогадів

Ірини Аверченко

про батька:

«…Сколько себя помню – отец

всегда был занят: что-то мастерил,

прорабатывал техническую и специаль-

ную литературу, чертил эскизы, делал

расчеты. Это был настоящий генератор

идей…»

«..Привык с детства трудиться. В 5

лет уже пас быков, готовил пищу

младшим братьям…

От своего отца унаследовал

множество талантов, в том числе умение

рисовать. Еще до окончания Запо-

рожского авиационного техникума был

принят на работу (на завод им.

Баранова, а ныне ОАО «Мотор-Сич»). С

этим заводом эвакуировался в Омск, где

познакомился с моей мамой, тоже

эвакуированной из Запорожья.»

«…Еще в Омске

начал учиться в

институте, но учебу

пришлось прервать, и

лишь в 1954 г. поступил

в ЗМИ им. В.Я. Чубаря,

который окончил с

отличием…»



«..Работал начальником физической

лаборатории, а затем заместителем

начальника ЦЗЛ нынешнего «Мотор-

Сич».

В 1961 перешел на работу в

Запорожский машиностроительный

институт им. В.Я.Чубаря. В 1967 г.

защитил кандидатскую диссертацию.»

Із спогадів

Ірини Аверченко

про батька:

«В 1962 г. стал

«Заслуженным изобрета-

телем Украины».

«…Будучи заведующим кафедрой

«Технологии металлов», параллельно с

учебным процессом, ездил в

командировки на стекольные заводы…

Результат тому – свидетельства на

рационализаторские предложения и

авторские свидетельства на

изобретения, полученные в

соавторстве с сотрудниками научно-

исследовательской лаборатории по

повышению стойкости стеклоформ

института.»



Із спогадів

Ірини Аверченко

про батька:

«..Отдыхая в «Сосновом бору»,

часами играл в шахматы и рисовал

карандашом портреты сотрудников.

Многие могут вспомнить, как по-

зировали отцу, а потом увозили свои

портреты домой.“

1985 р.

«Сосновий бір»

Плескач В.М.,

25.08.1985 р.

«…Остались пор-

треты домашних, ав-

топортреты, копии

картин, написанные

маслом, тушью, ка-

рандашом и, конеч-

но, научные труды,

модели, образцы….



Аверченко И. Воспоминания

дочери об отце //Винахідник  

і раціоналізатор, 2003. - №4. 

– С. 28 – 29. 
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Фотоархів

(Матеріали надала 

Ірина Аверченко)

Фізична лабораторія

«Мотор Січ»,

9 січня 1961 р.



1967 р., м. Київ

Акад.Писаренко Г.С., Кульбашний П.Ф., 

Аверченко П.О. (зліва направо)

1 травня 1971 р.

1973 р.

Завідувач кафедри 

«Технологія металів» Аверченко П.О. 

(третій зліва)

із співробітниками кафедри і галузевої 

лабораторії по підвищенню 

стійкості склоформ



19 травня 1974 р.

м. Севастополь

Співробітники ЗМІ на екскурсії

1975 р.



Творчий  

спадок  

Аверченка П.О.

Автопортрет, 1946 р.



Портрет дружини, 1947 р.Автопортрет, 

кінець 1940-х р.



Портрет батька дружини, 

початок 1950-х р.
Портрет дружини

1950-ті  р. 



Портрет молодого чоловіка

11.10. 1941 р. 

(м. Омськ)

Портрет чоловіка 

похилого віку

12.10. 1941 р. (м. Омськ)



Портрет матроса

12.11.1941 р. 

(м. Омськ)

Сусід по кімнаті (м. Омськ)

2.02.1942 р.

1941 р.



Портрет матері дружини

17.02.1946 р.

(м. Омськ)

Портрет дружини

1942 р. (м. Омськ)



Автопортрет

12.02. 1946 р.

Плескач В.М.,

25.08.1985 р.



Портрет дружини

1950-ті  р.



Портрет доньки

12. 12. 1954 р.

Портрет доньки

12. 12. 1954 р.



Портрет доньки

1957 р.
Портрет доньки

Початок 50-х років

(м. Запоріжжя)



Портрет доньки

1957 р.



Автопортрет

Початок 50-х років 

(м. Запоріжжя)

Портрет доньки

12.08.1958 р.

(м. Генічеськ)



Портрет племінника

дружини, 06.07.1969 р.

(«Арабатська стрілка»)

Портрет доньки

10.07.1969 р.

(«Арабатська стрілка»)



Брат дружини,

24.07.1969 р.

(«Арабатська стрілка»)

Портрет доньки

08.07.1979 р.



Портрет невідомогоПортрет - жарт



Портрет невідомого Портрет доньки

1959 р.



Портрет доньки,

початок 50-х років
Квіти…



Незакінчений портрет 

невідомого
Незакінчений портрет 

невідомої



Копії 

малюнків, 

портретів,

картин











Крим. Ластівчине гніздо.

(Копія картини)

Рання весна.

(Копія картини)



Місточок через гірську річку

(Копія картини)

Відлига

(Копія картини Ф. Васильєва)



Наукова бібліотека 

ЗНТУ 

висловлює подяку 

за допомогу

у підборі 

матеріалів:

Аверченко І.П.,

Плескачу М.В.,

Мамедову Б.Ш.,

Ольшанецькому В.Ю.,

Філіну Г.Я.,

Зав’язун Т.В.

Виконала роботу:

Завідувач сектором

НБ ЗНТУ

Федько Н.І.


