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Н

ародився 21 липня 1934 р. в м. Дніпродзержинську. У 1953 р., здобувши професійну
освіту в Дніпродзержинському металургійному технікумі, розпочав трудову діяльність у бесемерівському цеху Дніпровського металургійного
заводу. Пройшов шлях від розливника сталі до начальника зміни. Був визнаний кращим майстром
Міністерства чорної металургії України.
У 1958–1964 рр. А. П. Огурцов навчався на вечірньому факультеті Дніпродзержинського індустріального
інституту за спеціальністю «Металургія сталі». Після
закінчення ДІІ працював у стінах рідного університету:
інженером-дослідником кафедри металургії чорних металів, аспірантом, асистентом, доцентом, завідувачем
кафедри металургії сталі, деканом металургійного
факультету, проректором інституту з наукової роботи.
У 1988 р. на перших в історії ДІІ виборах ректора колектив інституту обрав ректором Анатолія Павловича
Огурцова. Цю посаду він обіймав до 2003 р. Під керівництвом ректора А. П. Огурцова в 1994 р. інститут здобув
статус технічного університету IV рівня акредитації.
Кількість спеціальностей і спеціалізацій за часів Анатолія Павловича зросла з 10 до 40, питома вага докторів
наук збільшилася з 5% до 15%, а кандидатів наук — із
40% до 70%. Студенти університету постійно брали
участь у державних фахових олімпіадах, де стабільно
виборювали призові місця.
Сьогодні заслужений діяч науки і техніки України,
д-р техн. наук, проф. А. П. Огурцов — почесний ректор,
радник ректора ДДТУ, завідувач кафедри металургії
чорних металів, заступник голови Спеціалізованої ради
із захисту дисертаційних робіт зі спеціальності «Мета-
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лургія чорних металів». Також є головним редактором
збірника наукових праць університету.
Анатолій Павлович Огурцов — учений зі світовим
ім’ям, знаний металург, керівник наукової школи з виробництва безперервнолитої стальної заготовки. Видав
понад 650 наукових праць, зокрема біля 60 навчальних
посібників і монографій. За останні п’ять років світ побачили: 10-томна монографія «Производство стали от
старта до финиша» («Плавка: агрегаты и технологии»,
«Ковш и элементы его конструкции. Ковшовые технологии», «Разливка стали в слитки», «Непрерывная
разливка металла», «Прокатка, механика и металлургическая термодинамика», «Математика «чистая»
и в приложении к металлургии», «Экология: проблемы
и пути решения», «Энергия и энергосбережение», «Инженерное образование и пути его совершенствования»,
«История глазами и умом современника»; 2011); монографія «Наукові школи, їх створення та робота в ДДТУ»
(А. П. Огурцов, О. М. Коробочка, В. В. Заліщук; 2010); навчальний посібник у 3-х частинах «Вища математика
для підготовки бакалаврів з інженерії» (А. П. Огурцов,
Т. В. Наконечна, О. В. Нікулін, за ред. А. П. Огурцова;
2009). Анатолій Павлович має 35 патентів та авторських
свідоцтв на винаходи. Він підготував п’ятьох докторів
і 10 кандидатів наук. Багато наукових розробок Анатолія Огурцова впроваджені у виробництво.
Анатолій Павлович Огурцов — 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).
Анатолій Павлович завжди активно займався не
тільки науковою, а й громадською діяльністю. Він — почесний громадянин м. Дніпродзержинська, 20 років поспіль був незмінним 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., а в 1995 р.
А. П. Огурцов був визнаний «Людиною року» в номінації
«Діяч науки, культури і спорту» із врученням факелу
«Прометей-престиж».
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