ДО СІМИДЕСЯТИРІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ВІТАЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА КОМІРА

9 листопада 2006 р. виповнилося 70 років з дня
нарождения та 47 років виробничої та наукової
діяльності доктора технічних наук, професора
Віталія Михайловича Коміра.
Після закінчення з відзнакою Дніпропетровського гірничого інституту в 1959 році Комір В.М.
розпочав роботу майстром, а вже в 1960 р. начальником дільниці шахти 12-12 біс тресту
Краснолучвугілля в м.Красний Луч Луганської
області.
З 1962 р. працює в Інституті геотехнічної
механіки АН УРСР на посадах інженера,
ст.інженера, молодшого та старшого наукового
співробітника.
В 1965 р. у Дніпропетровському гірничому
інституті захистив кандидатську дисертацію.
В 1969 р. отримав вчене звання старшого наукового
співробітника.
В 1972 р. на засіданні Вченої Ради Інституту
геотехнічної механіки АН УРСР захистив докторську дисертацію, позитивне рішення якої було затвердженно ВАК СРСР в 1973 р.
В 1973 р. по конкурсу обраний на посаду професора Кременчуцького загальнотехнічного факультету Харківського автодорожнього інституту (з 1974 р.
філіал Харківського політехнічного інституту, тепер
Кременчуцький
державний
політехнічний
університет). З 1974 р. завідувач кафедри технічної
механіки. Брав безпосередню участь у створенні
матеріальної бази кафедри та університету. Під його
керівництвом створена одна з найкращих в країні
навчальних лабораторій з опору матеріалів. В 1979

р. рішенням ВАК СРСР присвоєно вчене звання
професора. Є одним із засновників наукової школи
“Механіка вибуху 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 Кременчуцькому державному
політехнічному університеті. За час існування
наукової школи захищено 29 кандидатських та 1
докторська дисертація. Отримано більш 40 авторських свідоцтв на винаходи, частина яких запроважено на підприємствах України. За результатами наукових досліджень видано 7 науково-технічних книг
та
5 брошур, довідник “Справочное пособие по взрывным работам в строительстве”. Опубліковано більш
ніж 230 наукових статей у провідних науковотехнічних виданнях.
За плідну роботу по створенню енциклопедичної
літератури нагороджений Почесною грамотою видавництва “Советская Энциклопедия”.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 листопада 1985 р. за успіхи в підготовці висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства, розвиток наукових досліджень нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
В 1989 р. Президія Академії наук України присудила премію ім. О. Н. Динника за цикл робіт в галузі вибухового руйнування гірських порід.
В 2005 р. під керівництвом Коміра В.М. в Кременчуцькому державному політехнічноу університеті
створено
спеціалізовану
вчену
раду
К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю
05.15.11 – "Фізичні процеси гірничого виробництва"
Крім своїх основних обов’язків Віталій Михайлович веде велику громадську роботу – голова секції Наукової Ради Президії НАН України з проблем
механіки та технології вибуху, член Міжвідомчої
ради з вибухової справи при Держнаглядохоронпраці України. Багато працює з молодими вченими.
Нагороджений Почесними грамотами державної
обласної та міської адміністрацій за значний особистий внесок у розвиток науки, плідну науковопедагогічну роботу, активну громадську діяльність.
Ректорат університету, редколегія Вісника та колектив кафедри технічної механіки сердечно вітають Віталія Михайловича з ювілеєм, зичать йому
міцного здоров'я, творчої наснаги, подальших успіхів у науково-педагогічній роботі

Ректорат.
Редакційна рада Вісника.
Колектив кафедри технічної механіки.

