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          Він вважається одним з 
талановитих науковців Запорізького 
машинобудівного інституту ім. Чубаря 
(нині – НУ «Запорізька політехніка»), які 
залишаються в історії навчального 
закладу. 
          Павло Олексійович у 1960 закінчив 
Запорізький машинобудівний інститут 
ім. В.Чубаря за спеціальністю «Машини 
та технологія ливарного виробництва». 
          1961-1968 – доцент кафедри 
технології металів і матеріалознавства 
Запорізького машинобудівного інституту 
ім. В.Чубаря.  
          З 1967 – кандидат технічних наук. 
          1968-1980 – завідувач кафедри 
технології металів і матеріалознавства,  
          з 1980 – доцент кафедри.  

(08.06.1921,  
с. Гусарка 

Куйбишевського  
(нині – 

Більмакського)  
р-ну Запорізької обл. 

– 22.08.1999,  
м. Запоріжжя)  

 8 червня 2021 року виповнюється 100 років з дня народження  
Павла Олексійовича Аверченка 

          1970-1980 – Член президії науково-методичної ради з 
технології конструкційних матеріалів та металознавства МВСО СРСР. 

Запорізький машинобудівний 
інститут ім. В.Я.Чубаря  



         СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АВЕРЧЕНКА П.О.: 
розробка і виготовлення приладів фізичного контролю 
якості деталей, матеріало-знавство, вибір матеріалів і 
конструкцій для підвищення стійкості склоформ.  
 

         Він є автором 132 наукових праць, монографій 
«Технология конструкционных материалов. Термино-
логический справочник» (1984), «Технология кон-
струкционных материалов. Лабораторные работы: 
Для машиностроительных специальностей вузов» 
(1990), 24 авторських свідоцтв.  
 

         Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1976), 
медаллю. 
         Захоплювався  малюванням. 



         Людина творчої праці – так з 
певністю можна назвати Павла 
Олексійовича Аверченка. 
        З дитинства він опікувався 
меншими братами, випасав худобу та 
допомагав батькові. Схожі зовні, 
батько й син були близькі в своїх 
вподобаннях. Разом майстрували, 
разом фарбували дах родинного 
будинку та багато іншого робили 
разом.  
        Здатність дивувати й дивуватись, 
навчатись та пізнавати створили 
підґрунтя для творчого життя юнака.  

Уривок зі статті І. Аверченко 
«Мій обдарований дідусь 
передав нам свої гени»// 
«Запорізька правда», 5 
квітня 2012 р. 

Аверченко Олексій Іванович 

Хатинка, де пройшли дитячі 
роки Павла Олексійовича, 
хутір Ленінський поблизу  

с. Гусарка Куйбишевського  
р-ну (зараз Бельмакського). 

Павло Олексівйович  допомагає батькові 



Перше фото у 16 років  
(збільшено з 3 на 4  
з мережі  Інтернет) 

В гуртожитку технікуму, де навчався П. О. Аверченко (з газети) 

Напередодні війни Павло вступив до  
Запорізького авіаційного технікуму 

1941 р., Омськ 



Віньєтка по закінченні Павлом Аверченком 
 Запорізького Авіатехнікуму ім. К. Ворошилова 



У 1941р. отримав диплом техніка 



1945 р., з дружиною Надією Василівною  
в Омську 

1950 р., за шахами на відпочинку в Андріївці 
(з газети). 



1951 р., з донькою Іриною 

1955 р., з донькою Іриною.  
На цьому місці традиційно 

фотографувалися  
кілька разів кожні 5 років  

Щаслива мить 

1952 р.,  
у підшефному 

колгоспі (з газети) 



У 1960р. закінчив Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Чубаря  
за спеціальністю «Машини та технологія ливарного виробництва»  

Віньєтка ЗМІ. Цікаво знаходити знайомі обличчя! 



1960 р.,  
з дружиною 

Надією 





1961 р., на Першотравневій демонстрації  
з колегами (зліва направо):  

Ф.В.Сігалко, Б.С.Натапов, П.О.Аверченко, 
М.Н.Лепіхова, А.А.Потуремець. 

1962 р., Жовтнева демонстрація (фото з газети) 

1962 р., на кафедрі технології металів і 
металознавства ЗМІ, де Аверченко П.О. 

працював з 1961 по 1968 р.р. 



1962 р., в день Першотравневої демонстрації  
з колегами кафедри «Технологія металів та металознавства»  



60-ті роки, на суботнику зі студентами  
в Дубовому гаю 

1962 р., з колегами у святкові дні 

З колегами 



60-ті роки, під час демонстрації  
з колегами (зліва направо):  

Г. М. Бабіцька, Г.І. Василенко, 
А.А.Потуремець, Д.Є. Цивірко,  

П.О. Аверченко 

1968 р., колектив кафедри Технології металів: 
(перший ряд зліва напрво) В.М.Плескач,  

П.О. Аверченко (завідувач кафедри 1968 – 1980),  
Є.Г. Константинов, другий ряд (зліва направо): 

С.І. Рябцев, Б.О. Трескунов,  
В.І. Кульвінська, О.Д.Юрченко 



 
Відрядження до Харкова з В.В.Гайдуком 

1970 р., на травневій демонстрації  
з В.В.Гайдуком 

Робочі моменти  



1970 р., вітальний лист  
від Міністра  

1971р., відрядження у Чернігів 



1972 р., з учбовим майстром  
А. Берестовенком 

70-ті роки, з доцентом Є.Г.Константиновим 
біля свого винаходу – волочильного 

вертикального (для економії місця) стану – 
 до лабораторних робіт  

«Обробка металів тиском» 

1978 р., виступ у гуртожитку ЗМІ №2 



1979 р., відрядження  
в Алма-Ату  

70-ті роки, травень, Першотравнева демонстрація з 
колегами Кафедри технології металів (зліва направо): 
А. Берестовенко, В.І. Груба, В.Семенов, О.Д. Юрченко, 

П.О. Ааверченко, Є.Г.Константинов, С.І. Рябцев,  
Н.Г. Трескунова, Р.Я. Петрикіна з донькою Олею, 
О.Ф.Карпенко, О.Б. Колотилкин, Б.О. Трескунов 



Гра в шахи з дітлахами  

70-ті роки,  
на робочому 

місці 

70-ті роки, Першотравнева 
демонстрація. З колегами  

(зліва напрво): Б.О. Трескунов, 
Л.Л.Бєлоус, А.В.Лісовський, В.М. 

Осадчий, О.Д.Юрченко, Б.Ш. Мамедов, 
В.І.Груба, О.Б.Колотилкин,  

П. О. Аверченко 



70-ті роки, з колишнім моряком, матеріально 
відповідальним на кафедрі Технологіії металів  -  

В.І. Корнієнком 

1984 р., складання цього 
словника було підсумком 

наукової діяльності  
П. О. Аверченка 



 1985 р., з газети 



1988 р., з газети 



 Авторські свідоцтва 
П. О. Аверченка 

1992 р., видання 
термінологічного 

словника «Технологія 
конструкційних 

матеріалів» 



Монографії та наукові 
праці 

Павла Олексійовича 
Аверченка 



 Пам'ять  
про педагогічну майстерність 

Павла Олексійовича Аверченка, 
наукову діяльність, художній 

талант, активну життєву 
позицію, доброзичливість  

та порядність залишаються  
в наших серцях подібно до 

того, як не зникає світло 
далеких зірок. 

До 100-річчя Науковця, Педагога, Людини 



Дізнатися більше  
про Павла Олексійовича Аверченка 

можна за посиланнями: 
 

1. Науковець та художник. Огляд Наукової бібліотеки ЗНТУ до 
95-річчя від дня народження П.О.Аверченка. 

      Режим доступу: 
http://library.zp.edu.ua/virtual_exhibition/16_12_20_averchenko.
pdf 
 
2. Славетні Запоріжці: Аверченко Павло Олексійович.  
        Режим доступу: 
http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details
&news_id=5205&lang=ukr&news_code= 
 
3.    Аверченко И. Воспоминания дочери об отце// Винахідник і 
раціоналізатор, - 2003. - №4. – с. 28  - 29 
 
 
 

http://library.zp.edu.ua/virtual_exhibition/16_12_20_averchenko.pdf
http://library.zp.edu.ua/virtual_exhibition/16_12_20_averchenko.pdf
http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=5205&lang=ukr&news_code
http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=5205&lang=ukr&news_code


Наукова бібліотека 
НУ «Запорізька політехніка» 

висловлює подяку 
за допомогу 

у підборі матеріалів  
доньці науковця - 

Ірині Павлівні Аверченко 
 

Підготувала презентацію:  
завідувач сектором Наукової бібліотеки  

НУ «Запорізька політехніка»  
Федько Н.І. 
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