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9 листопада виповнилось 75 років Віталію Михайловичу Коміру – визнаному 
науковцеві в галузі гірничої справи, механіки і технології вибухового руйнуван-
ня гірських порід, доктору технічних наук, професорові кафедри "Технічна ме-
ханіка" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроград-
ського.  

Комір Віталій Михайлович народився в 
м. Черкаси Київської (тепер Черкаської) 
області (Україна). 1959 року закінчив шах-
тобудівний факультет Дніпропетровського 
ордена Трудового Червоного Прапора гір-
ничого інституту ім. Артема за фахом “Бу-
дівництво гірничих підприємств”. Йому 
було присвоєно кваліфікацію гірничого ін-
женера–шахтобудівника. 

У 1965 року Комір В.М. захистив кан-
дидатську дисертацію і в 1968 р. отримав 
наукове звання старшого наукового спів-
робітника; у 1973 р. захистив докторську 
дисертацію і в 1979 р. отримав наукове 
звання професора. 

У 1973 р. Віталій Михайлович був прийнятий за конкурсом на посаду профе-
сора Кременчуцького загальнотехнічного факультету Харківського автодорож-
нього інституту (з 1974 р. – філіал Харківського політехнічного інституту, тепер – 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського).  

За роки роботи зарекомендував себе як талановитий та професійний викла-
дач, умілий та вимогливий керівник, наставник молоді. Він керує роботою аспі-
рантів, бере активну участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, проводить 
велику організаційну та виховну роботу серед співробітників кафедри, створив 
згуртований колектив, багато уваги приділяє підготовці науково-педагогічних 
кадрів, прислухається до думки колективу, користується заслуженим авторите-
том серед студентів, співробітників і представників трудових колективів. Під 
його керівництвом в університеті створена одна з кращих у країні навчальних 
лабораторій з опору матеріалів, підготовлена велика кількість методичних роз-
робок. 

В.М. Комір – багатогранний учений, його глибокі фундаментальні знання 
дозволили йому значно розширити загальні уявлення про механізм вибухового 
руйнування гірських порід і розробити нові методи ведення вибухових робіт. Ві-
талій Михайлович один із перших детально дослідив особливості детонації гра-
нульованих вибухових речовин й обґрунтував раціональні параметри проміжних 
детонаторів для зазначених вибухових речовин. Спільно з колегами ним запро-
поновані і обґрунтовані такі нові методи підривання, як використання внутріш-
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ньосвердловинного уповільнення і підривання в затиснутому середовищі. Він 
першим розробив методику і зробив кількісну оцінку впливу газоподібних про-
дуктів детонації на процес руйнування гірських порід. 

Комір Віталій Михайлович має загальний стаж роботи 51 рік (з них 38 років 
– науково-педагогічного). Є одним із засновників наукової школи “Механіка ви-
буху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології керованого вибухового 
руйнування гірських порід” в Інституті геотехнічної механіки АН УРСР (1967–
1973 р.), роботу якої з 1974 р. продовжив у нашому університеті.  

За час існування наукової школи захищено 33 кандидатські та дві докторські 
дисертації. Отримано понад 40 авторських свідоцтв на винаходи, частина з яких 
впроваджена на підприємствах України. За результатами наукових досліджень 
видано сім науково-технічних книг і п’ять брошур, довідник “Справочное посо-
бие по взрывным работам в строительстве”. Опубліковано більше 250 наукових 
статей у провідних науково-технічних виданнях (“Горный журнал”, “Физико-
технические проблемы разработки полезных ископаемых”, “Физика горения и 
взрыва”, “Горный журнал. Известия ВУЗов”, “Металлургическая и горная про-
мышленность”, “Взрывное дело” та інші), цикл статей в таких виданнях, як “Бо-
льшая Советская Энциклопедия”, “Горная энциклопедия”, “Политехнический 
словарь” та інших. 

За плідну наукову і педагогічну діяльність Віталій Михайлович нагородже-
ний Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1985 р.), знаками "За наукові до-
сягнення" (2005 р.) та "Петро Могила" (2006 р.), Почесними грамотами держав-
ної, обласної та міської адміністрацій. 22 лютого 1989 року Президія Академії 
наук України присудила премію ім. О.М. Динника за цикл робіт у галузі вибухо-
вого руйнування гірських порід. У 2006 р. нагороджений дипломом лауреата 
конкурсу „Людина року – 2006” в номінації „Вчений року”. У 2008 р. рішенням 
ХХХІІ сесії міської ради п'ятого скликання Комір В.М. обраний Почесним гро-
мадянином м. Кременчука. З нагоди 50-річчя Кременчуцького державного уні-
верситету імені Михайла Остроградського йому присвоєно звання «Почесний 
професор». 

Кафедра технічної механіки завдячує своїм існуванням В.М. Коміру. Ми 
пишаємося тим, що маємо можливість працювати, переймати знання і досвід у 
такої великої людини. За довгі роки співпраці Віталій Михайлович став для нас 
не тільки науковим керівником, але й наставником по життю. Своїм прикладом 
він вчить нас бути чесними і гідними людьми. Вітаючи Віталія Михайловича з 
ювілеєм, зичимо йому міцного здоров'я й нових творчих успіхів. 

 
Колектив кафедри «Технічна механіка». 


