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До 60-річчя від дня народження

ПАВЛЮЧЕНКОВА   ІГОРЯ   ОЛЕКСАНДРОВИЧА

Ігор Олександрович Павлюченков народився 16
листопада 1948 р. в м. Клецьк Мінської області.

Закінчив механіко-математичний факультет
(спеціальність: «Теоретична кібернетика») Донець-
кого державного університету. Трудову діяльність
почав в 1971 році на металургійному комбінаті їм.
Ф.Е. Дзержинського на посаді інженера відділу
АСУ. З 1973 по 1979 рік – заступник начальника
обчислювальної лабораторії НІСу ДІІ. З 1979 по
1983 рік – знову у відділі АСУ ДМК. У 1984 році
захистив кандидатську дисертацію в інституті тех-
нічної теплофізики АН УРСР м. Києва. З 1984 року
постійно працює в Дніпродзержинському держав-
ному технічному університеті асистентом, а згодом
доцентом кафедри обчислювальної техніки і при-
кладної математики. З 1989 по 1993 рік – начальник
ОЦ університету,  з 1993 року –  завідувачем кафед-
рою «Програмне забезпечення обчислювальної тех-
ніки і автоматизованих систем».

За період діяльності на посаді завідувача кафе-
дрою ПЗОТ і АС його заслугою є проходження атестації і акредитації спеціальності «Програмне
забезпечення автоматизованих систем» IV рівнем, застосування спеціалізації «Програмне забез-
печення в бізнесі, менеджменті і виробництві», відкриття аспірантури з двох спеціальностях:
01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи» і 05.14.06. – «Технічна тепло-
фізика та промислова теплоенергетика».

У 1995 році захистив докторську дисертацію «Теорія і технологія плавлення матеріалів в
сталеплавильних агрегатах», одержав вчене звання професора по кафедрі ПЗОТ і АС.

І.О. Павлюченков – провідний учений, напрям наукової діяльності якого – «Математичне
моделювання теплофізичних процесів чорної металургії». Пріоритет його наукових розробок
захищений 3 авторськими свідоцтвами і патентами, їм опубліковано більше 150 наукових робіт,
11 монографій, підготовлені 4 кандидати наук. Він є науковим консультантом двох докторсь-
ких дисертацій і керівником п'яти аспірантів.

 Наказом Міністерства освіти і науки України Павлюченков І.О. з 12.06.2003 р. призначе-
ний ректором Дніпродзержинського державного технічного університету. За період роботи
Павлюченкова І.О. на посаді ректора

- створено Євразійський консорціум навчальних закладів, до складу якого увійшли на-
вчальні заклади України: ДДТУ, Дніпродзержинське вище професійне училище;  Республіки
Казахстан: Карагандинський державний індустріальний університет (м. Теміртау), Міжнарод-
ний казахсько-турецький університет (м. Туркістан), Казахський гуманітарно-юридичний уні-
верситет (м. Астана), Південно-Казахстанський державний університет.

- відновлено роботу спеціалізованої вченої ради К 09.091.01 по захисту дисертацій на
здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.16.02 Металургія
чорних металів та 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова енергетика; за останні роки в
університеті захищено 7 докторських та 51 кандидатська дисертацій;

- відремонтовано приміщення і поновлено роботу молодіжного клубу «Полум’яні зорі»,
який є осередком культури, відпочинку та дозвілля студентів і молоді міста;

- у 2007 році університет пройшов повторну акредитацій ну експертизу і рішенням Держав-
ної акредитаційної комісії від 26.06.2007р.пр.№67 йому був підтверджений ІV рівень акредитації.


