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Майстер Віктор Аркадійович
Випускник факультету транспортного машинобудування (1972)
Ректор НОЗ ВПО Сургутський інститут світової економіки і бізнесу «Планета».
Кандидат економічних наук, професор

Mayster Viktor Arkadiyovych

Н

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1972)
Rector of Private Educational Institution of Higher Education Surgut Institute
of World Economy and Business «Planeta». PhD in Economic Sciences, Professor

ародився 14 червня 1947 р. в с. Куйбишеве
Кримської області. У 27 років став начальником механоскладального цеху судноремонтної
бази в Керчі. З 1980 р. працював на виробничих і керівних посадах у ВО «Сургутнафтогаз». Генеральний директор Регіонального міжгалузевого НВО «Совірвнєдрєніє»
(1990–1993).
Закінчив Відкритий університет Великобританії, отримав дипломи Шведського національного університету з
кадастрів, Нью-Йоркського університету. Член Навчальнометодичного об’єднання з ліцензованими напрямами і
спеціальностями Фінансової академії при Уряді РФ; член
Спілки ректорів Росії, Ради ректорів Уральського федерального округу, Тюменської області та Ханти-Мансійського автономного округу, академік Академії інформатизації освіти. Удостоєний національної премії Мініна
і Пожарського «Гідному громадянину — вдячна Росія»,
знака «Почесний економіст Росії — активний учасник економічних реформ» та Міжнародної нагороди ім. Сократа.

H

e was born on June 14, 1947 in the village of Kuybysheve, Crimea region. At the age of 27 he became
the Head of the Machine-Assembly Department of the
Ship Repair Base in Kerch. From 1980, he worked on production
and management positions in «Surgutneftegaz». He was a Director General of the Regional Intersectoral SPA «Sovirvniedrieniye»
(1990–1993).
He graduated from the Open University in the UK, received
the diploma of Swedish National University with a degree in inventory, NYC University. He is a member of the Academic Association for Licensed Areas and Specialties of the Financial Aca
demy under the Government of the Russian Fed.; a member of
the Union of Rectors of Russia, of the Council of Rectors of the
Ural Federal District, Tyumen region and Khanty-Mansisk Auto
nomous Okrug, an Academician of the Academy of Informatization of Education. He was awarded the National Prize of Minin
and Pozharskyi «Decent citizen — grateful Russia», the plaque
of «Honored economist of Russia — an active participant of economic reforms» and International award named after Socrates.

Марченко Іван Дмитрович (1929–2017)
Випускник металургійного факультету (1954)
Директор Артемівського машинобудівного заводу.
Народний депутат України І скликання

Marchenko Ivan Dmytrovych (1929–2017)

Н

A graduate of Metallurgical Faculty (1954)
Director of Artemivsk Machine Engineering Plant.
People’s Deputy of Ukraine of I convocation

ародився 8 жовтня 1929 р. у с. Шелудькове на
Харківщині. Здобувши освіту в Харківському
політехнічному інституті в 1954 р., розпочав трудову діяльність технологом ковальського цеху Торецького заводу м. Дружківки. У 1973–1997 рр. обіймав посаду
директора Артемівського машинобудівного заводу «Перемога праці». Під керівництвом І. Д. Марченка проходили
реконструкція, модернізація, будівництво цехів і житлових
комплексів, баз відпочинку, дитячих оздоровчих таборів
тощо.
У 1990 р. Івана Дмитровича обрано народним депутатом України, членом Комісії Верховної Ради України з
питань будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства.
І. Д. Марченко — заслужений машинобудівник України.
Нагороджений орденами Жовтневої Революції, Трудового
Червоного Прапора, «Знак Пошани», Дружби народів,
знаком «Шахтарська слава» трьох ступенів, удостоєний
звання «Почесний громадянин м. Бахмут».

H

e was born on October 8, 1929 in Sheludkove
village of Kharkiv region. After graduating from
Kharkiv Polytechnic Institute in 1954, he begun his
career as a technologist at blacksmith shop of Toretsk plant
in Druzhkivka city. In 1973–1997, he worked as a Director of
Artemovsk machinery construction plant «Pobeda Truda».
Under the direction of I. D. Marchenko the reconstruction, modernization, construction of workshops and housing estates, recreation centers, children’s camps and so on
took place.
In 1990, Ivan Dmytrovych was elected People’s Deputy
of Ukraine, a member of the Verkhovna Rada of Ukraine on
construction, architecture and housing and communal services.
I. D. Marchenko is an Honored Machine Builder of
Ukraine. He was awarded the Order of the October Revolution, the Red Banner, «Badge of Honor», the Order of Friendship of Peoples, the sign «Miner’s Glory» III degrees; he was
awarded the title «Honorary Citizen of Bakhmut».
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