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вЕтЕрани ГірниЧо-мЕтаЛурГіЙноГо компЛЕксу

1954 рік. Павло тільки-но закінчив 
школу зі срібною медаллю. Мріяв про 
вступ до Криворізького гірничорудно-
го інституту, щоб стати геологом, та 
за станом здоров'я (так вважав лікар 
інституту) його не прийняли. Хлопець 
не здався і пішов до проректора, аби 
довести, що він цілком здорова лю-
дина й може бути гірником. Після цієї 
розмови йому запропонували обра-
ти «Маркшейдерську справу», на що 
юнак погодився. Студентські роки за-
лишили великий слід у його пам'яті, 
він був допитливим, ходив на заняття 
із задоволенням. А викладачі вчили 
відповідальності та безпеці.

Ми не обслуговуємо гірничі ро-
боти, ми їх забезпечуємо. А це – 

велика різниця. Так нам говорили пе-
дагоги, – згадує Павло Йосипович.

Теорія у виші завжди пов'язувалася 
з виробництвом. Свою першу прак-
тику майбутній гірник проходив на 
руднику імені Фрунзе, який входив до 
тресту «Ленінруда». Саме тоді студент 
почав розуміти тонкощі своєї про-
фесії. Усі наступні практики хлопець 
проходив на тому ж самому руднику 
(шахта «Центральна»), тут усе було 
вже знайомим. На той час працівники 
опановували горизонти не глибше 200 
метра! Майбутній гірник так сумлінно 
трудився, що його навіть запросили 
повернутися сюди після навчання.

Коли молодий спеціаліст отримав 
свій диплом, тодішній ректор інститу-
ту, доктор технічних наук, професор 
Георгій Михайлович Малахов запро-
понував йому залишитися працювати 
у виші. 1 вересня 1959 року Павло Йо-
сипович став інженером-дослідником 
на кафедрі розробки родовищ корис-
них копалин. Він намагався рівнятися 
на досвідчених колег, розвиватися, 
але розумів: аби стати більш кваліфі-
кованим, треба попрацювати на вироб-

ництві. І тоді хлопець вирішує на деякий 
час залишити науку й влаштовується 
гірничим майстром на шахту «Сакса-
гань» (рудник імені Дзержинського). 
Через два роки його запрошують до 
науково-дослідного інституту безпеки 
праці та екології в гірничорудній і мета-
лургійній промисловості. А у 1962 ро- 
ці він повертається до рідного гірничо-
рудного інституту, де працює і сьогодні.

Павло Йосипович пройшов дов-
гий шлях від інженера-дослідника до 
декана маркшейдерсько-шахтобуді-
вельного факультету, потім створили 
новий факультет інженерних техноло-
гій, де він став завідувачем кафедри 
маркшейдерії. У 1965 році викладач 
захистив кандидатську дисертацію, 
а у 1987-му – докторську. Протягом 
1974-1986 рр. очолював галузеву на-
уково-дослідну лабораторію управлін-
ня дією вибуху при розробці корисних 
копалин, а у 1994-1998 рр. – відділ 
вибухових робіт науково-дослідного 
гірничорудного інституту. У Павла Фе-
доренка навчалися нинішній керівник 
ПАТ «Кривбасзалізрудком» Федір Ка-
раманиць, міський голова Юрій Вілкул 
та інші відомі особистості, пов'язані з 
підприємствами Криворіжжя. Чимало 
студентів, які опановували гірничий 
фах під його керівництвом, – сьогод-
нішні працівники нашого комбінату.

Професор є автором і співавтором 

520 наукових праць, 26 книг, з яких – 
10 підручників і навчальних посібників 

для ВНЗ, понад 50 авторських сві-
доцтв та патентів на винахо-
ди. Він підготував 7 докторів і  
17 кандидатів технічних наук 

із  6 наукових дисциплін.
Держава високо оцінила 

плідну наукову діяльність Павла 
Йосиповича: у 1997 р. йому при-

своєно почесне звання Лауреа- 
та державної премії України в галузі 
науки і техніки за роботу «Розробка, 
створення та впровадження в галу-
зях народного господарства України 
ресурсозберігаючих технологій, за-
снованих на використанні енергії про-
мислових спеціальних і конверсійних 
вибухових матеріалів».

Павло Йосипович нагороджений 
двома срібними і трьома бронзови-
ми медалями ВДНГ СРСР, Дипло-
мом Пошани ВДНГ УРСР, Почесними 
знаками Міносвіти «Відмінник освіти 
України» і «За наукові досягнення». 
Президія Академії гірничих наук Укра-
їни нагородила його орденом імені 
академіка Василя Ржевського і медал-
лю імені академіка Георгія Малахова, 
а Криворізький міськвиконком – від-
знаками «За заслуги перед містом» 
усіх трьох ступенів. Павлу Йосиповичу 
присвоєно почесне звання «Заслу-
жений працівник освіти України». У 
2018 році Указом Президента України 
№137 йому було призначено довічну 
державну стипендію, як видатному  
діячу науки.

Та найдорожчим у житті Павло Фе-
доренко вважає те, що Георгій Мала-
хов називав його одним із своїх кра-
щих учнів, а ще професор безмежно 
щасливий, бо має онука Дениса.

Діна Долгова 
Фото Анни Рогозіної

ТРУДОВА 
СТЕЖКА 
МАРКШЕЙДЕРА-
НАУКОВЦЯ

в україні проживає чимало науковців, від праць яких залежить розвиток 
виробництва, його рівень, впровадження нових методів і стратегій у промис-
ловість. Є такі вчені й у кривому розі. один із них – павло Йосипович Фе-
доренко – завідувач кафедри маркшейдерії криворізького національного 
університету, академік академії гірничих наук україни, доктор технічних 
наук, професор. це знаттєлюбна людина, яка своїм прикладом доводить,  
що, маючи велике бажання і наполегливість, можна багато чого досягти.


