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КОЗЮКІН
Сидір Корнилович
Ректор інституту
в 1944–1951 рр.

Директор технікуму
в 1929–1930 рр.

Народився в 1897 р.
У 1931 р. закінчив Сибірський
технологічний
інститут
(м. Томськ) і здобув кваліфікацію металурга. Упродовж
1931–1938 рр. працював директором Сибірського інституту металів, а в 1939–1944 рр. — директором Дніпропетровського фізико-технічного інституту.
З 1945 до 1951 р. Сидір Корнилович Козюкін обіймав посаду ректора Дніпродзержинського вечірнього
металургійного інституту.
Нагороджений медаллю «За трудовую доблесть».
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КОСЕНКО Павло Юхимович
Ректор інституту в 1951–1963 рр.

Народився в 1922 р. в м. Ярославлі Смоленської області. У 1923 р. разом із сім’єю
переїхав до м. Дніпропетровська. Навчався в середній школі № 12, яку з відзнакою
закінчив у 1940 р.
Того ж року Павло Юхимович вступив до Дніпропетровського металургійного
інституту та був призваний до лав Радянської армії. Учасник Великої Вітчизняної
війни, демобілізований як інвалід війни.
У 1942 р. вступив до Уральського політехнічного інституту (м. Свердловськ), де
навчався до 1944 р. Потім продовжив навчання в Дніпропетровському металургійному
інституті, де в 1946 р. здобув фах інженера-механіка за спеціальністю «Обладнання
металургійних заводів». З того ж року працював інженером-конструктором у центральному конструкторському бюро.
У 1948 р. був прийнятий до аспірантури Дніпропетровського металургійного інституту за спеціальністю «Механічне обладнання металургійних заводів». Після захисту
в 1951р. кандидатської дисертації працював доцентом цього інституту.
Із 1951 до 1963 р. П. Ю. Косенко — ректор Дніпродзержинського вечірнього металургійного інституту.

ЛОГІНОВ Володимир Іванович
Ректор інституту в 1963–1988 рр.

Народився 14 січня 1923 р. в м. Дніпропетровську. В 1940 р., закінчивши 10 класів
залізничної школи, став студентом Дніпропетровського металургійного інституту.
Після першого курсу В. І. Логінов вступив до лав Радянської армії, навчався
в Мелітопольській авіашколі. З 1942 р. брав участь у боях за Севастополь як командир
роти морської піхоти. Був командиром роти, згодом — командиром батальйону під час
боїв за визволення м. Кривий Ріг, знищення Яссько-Кашинівського угрупування німців, визволення Румунії, Болгарії, Югославії, Угорщини, Австрії. Тричі поранений.
Нагороджений орденами Олександра Невського, Вітчизняної війни I та II ст., Червоної
Зірки (двічі), Трудового Червоного Прапора; медалями «За оборону Севастополя», «За
визволення Белграда», «За взяття Будапешта», «За Перемогу над Німеччиною»,
«20 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «50 років Збройних сил
СРСР».
Після демобілізації в лютому 1946 р. В. І. Логінов вступив на другий курс
Дніпропетровського металургійного інституту, який закінчив із відзнакою в 1950 р.
У 1953 р. закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію.
Із 1953 р. працював у Дніпродзержинському металургійному заводі-втузі: асистентом, доцентом кафедри металургії чорних металів, деканом металургійного факультету, проректором з наукової та навчальної роботи. А з 1963 до 1988р. В. І. Логінов
був ректором Дніпродзержинського індустріального інституту. З 1970р. — доктор технічних наук, а з 1971р. — професор. За період роботи нагороджений двома орденами
«Трудового Червоного Прапора», орденами «Знак пошани» та «Дружби народів»; почесним званням «Заслужений працівник вищої школи». Почесний громадянин м. Дніпродзержинська.
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ОГУРЦОВ Анатолій Павлович
Ректор університету в 1988–2003 рр.

Народився 21 липня 1934 р. в м. Дніпродзержинську. Закінчивши Дніпродзержинський металургійний технікум, працював у бесемерівському цеху Дніпровського металургійного заводу. В 1958–1964 рр. навчався на вечірньому факультеті
Дніпродзержинського індустріального інституту за спеціальністю «Металургія сталі».
Згодом був інженером-дослідником кафедри металургії чорних металів, аспірантом,
асистентом, доцентом, завідувачем кафедри металургії сталі, деканом металургійного
факультету, проректором інституту з навчальної і наукової роботи. Із 1988 до 2003 р.
обіймав посаду ректора інституту, який за його керівництва став університетом.
Анатолій Павлович Огурцов — учений, знаний металург, керівник наукової школи
з виробництва безперервнолитої стальної заготовки. Нині він — почесний ректор, радник ректора ДДТУ, професор кафедри металургії чорних металів, заступник голови
Спеціалізованої ради із захисту дисертаційних робіт зі спеціальності «Металургія
чорних металів», головний редактор збірника наукових праць університету.
Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи
України, Академії інженерних наук України, Міжнародної академії наук екології та
безпеки життєдіяльності (м. Санкт-Петербург), Нью-Йоркської академії наук.
Почесний професор Сілезької політехніки (Польща).
Почесний громадянин м. Дніпродзержинська, 20 років поспіль був депутатом міської ради. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст., срібною Георгіївською медаллю
«Честь. Слава. Праця», нагородою Ярослава Мудрого АН ВШ України, «Знаком пошани» Державного комітету України з енергозбереження, орденом святого Дмитра
Солунського, відзнаками міськради «За заслуги перед містом» І–III ст.

ПАВЛЮЧЕНКОВ Ігор Олександрович
Ректор університету в 2003–2008 рр.

Народився 16 листопада 1948 р. в м. Клецьку Мінської області. У 1971 р. закінчив
Донецький державний університет за спеціальністю «Математика».
У 1984 р. в Інституті технічної теплофізики АН УРСР (м. Київ) захистив дисертацію «Тепломасообмінні процеси під час плавлення твердих матеріалів в розплавах
сталеплавильних агрегатів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,
а в 1996 р. — докторську дисертацію «Теорія і технологія плавлення матеріалів у сталеплавильних агрегатах».
Трудову діяльність розпочав у 1971 р. на Дніпровському металургійному комбінаті
інженером, згодом був керівником групи, інженером-математиком, старшим інженером-програмістом.
Із 1985 р. працює в Дніпродзержинському державному технічному університеті:
асистентом, доцентом, начальником обчислювального центру, завідувачем кафедри
програмного забезпечення й обчислювальної техніки IV рівня акредитації.
Із 2003 до 2008 р. І. О. Павлюченков — ректор Дніпродзержинського державного
технічного університету. За його керівництва університет повторно пройшов акредитацію в цілому за ІV рівнем; були відкриті спеціалізовані вчені ради із захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за двома спеціальностями;
покращився якісний склад науково-педагогічних працівників; підписано Меморандум
про співпрацю з Міністерством освіти і науки Республіки Казахстан.
За досягнення в педагогічній і науковій роботі нагороджений Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України, Подякою та Відзнакою міського голови м. Дніпродзержинська.

58

