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ародився в 1947 р. у м. Харкові в сім’ї військовослужбовця. Після закінчення середньої школи
із золотою медаллю Ю. Д. Сакара вступив
до Харківського політехнічного інституту. Із 1971 р. Юрій
Дмитрович працював в НТУ «ХПІ», пройшовши шлях від
студента до професора, проректора.
Ю. Д. Сакара — високопрофесійний викладач, визначний
фахівець в освітянській галузі, один із організаторів навчального процесу на основі сучасних інноваційних технологій.
У 1985 р. за велику роботу з розвитку міжнародної
співпраці інституту професор нагороджений орденом
Дружби народів.
З 1990 р. виконував обов’язки проректора університету. Ю. Д. Сакара вніс суттєвий вклад у розбудову
Концепції розвитку університету до 2015 р. як всесвітньо
відомого навчально-наукового центру з сучасним інформаційним обладнанням та пріоритетним розвитком фундаментальної та прикладної науки, сучасною методикою гуманізації
технічної освіти. Під керівництвом професора розроблена
Концепція виховної роботи серед студентів НТУ «ХПІ», яка
включає національно-патріотичне, правове, трудове, фізичне
та естетичне виховання. Під патронатом Юрія Дмитровича
здійснюювалися заходи спортивно-масового та культурного характеру. Так, упродовж останніх десяти років університет є переможцем Всеукраїнської універсіади серед своєї
групи ВНЗ. Близько 1000 студентів беруть участь у творчих
колективах. Сім колективів Палацу студентів мають звання
народних. Університетська газета «Політехнік», музей історії
університету та гуртожитки неодноразово визнавалися
кращими в міському огляді-конкурсі.
Як професор кафедри промислової електроніки,
зробив гідний внесок в організацію навчального процесу.
Сприяв розбудові лабораторної бази кафедри, переоснащенню сучасною технікою, створенню обчислювального
та мікропроцесорного центрів.
Є автором 90 наукових і методичних робіт, серед яких:
три монографії, п’ять навчальних посібників із грифом
МОН України, 12 методичних розробок. У 2015 р. проф.
Ю. Д. Сакарі присвоєне почесне звання «Заслужений
працівник освіти України».
Юрій Дмитрович трагічно пішов з життя у 2016 р.
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e was born in 1947 in Kharkiv in a family of a military officer. After graduating from a secondary
school with honors, Yu. D. Sakara entered Kharkiv
Polytechnic Institute. Since 1971, Yuriy Dmytrovych worked
at NTU «KhPI», having worked his way up from a student to a
Professor, Vice-Rector.
Yu. D. Sakara was a highly professional lecturer, a distinguished expert in the field of education, one of the organizers of
the training process based on modern innovative technologies.
In 1985, Professor was awarded the Order of Friendship of
Peoples for his great contribution to the development of international cooperation of the Institute.
Since 1990, he had been working as a Vice-Rector of the
University. Yu. D. Sakara made a significant contribution to
the expansion of the Development Concept of the University
until 2015 as the world-renowned educational and research
center of modern information facilities and priority development of fundamental and applied science, modern method of
humanization in the technical education. Under his guidance,
a concept of the educational work among the students of NTU
«KhPI» was developed including national and patriotic, legal,
labor, physical and aesthetic education. Under the direction
of Yuriy Dmytrovych, mass sports and cultural events took
place. Thus, over the last ten years, the University has been
the winner of All-Ukrainian competitions among the universities
of the corresponding group. About 1,000 students participate
in creative groups. Seven groups of the Palace of Students
hold the title of People’s ones. The university newspaper «Polytechnic», university history museum and hostels have been
repeatedly recognized as the best ones in the city competition.
As Professor of the Department of Industrial Electronics,
he made a significant contribution to the educational process.
Yu. D. Sakara contributed to the development of the laboratory
facilities at the Department, re-equipment with modern techno
logies, and creation of computing and microprocessor centers.
Yu. D. Sakara is the author of 90 scientific and methodical
works including three monographs, five textbooks approved by
the MES of Ukraine, 12 teaching aids.
In 2015, Professor Yu. D. Sakara was awarded the honorary
title of the «Honored Worker of Education of Ukraine».
Yuriy Dmytrovych tragically died in 2016.
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