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ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА ВЕЛИЧКО

Народилася Олена Михайлів�
на в м. Києві 2 грудня 1951 року
в робітничій родині. Батько, пе�
реживши буремні роки війни,
тяжко хворів і рано пішов із жит�
тя. У далекому 1970 році, коли
вона після закінчення школи,
працюючи макетувальником�
монтажистом у друкарні, всту�
пила на перший курс Київського
вечірнього факультету Українсь�
кого поліграфічного інституту
ім. Івана Федорова, навіть і не ду�
мала про наукову кар’єру. Але
з часом життя внесло свої пра�
вильні корективи.

Після закінчення вузу О. М. Ве�
личко працювала на виробницт�
ві технічним та художнім редак�
тором, потім спочатку молодшим,
а згодом і старшим науковим спів�
робітником у науково�дослідних
установах — Київських філіях Ді�
проНДІПоліграфа та ВНДІ Полігра�
фії. Останній в роки незалежності
отримав назву ВАТ «Українсь�
кий науково�дослідний інститут
спеціальних видів друку» («Укр�
НДІСВД»). Робота була цікавою,
напруженою, успішною, іноді з над�
мірними хвилюваннями і турбо�
тами, однак наповненою яскра�
вими подіями, які, безумовно,
зустрічаються в житті кожної лю�
дини. Результатом багаторічної
роботи на виробництві і в науці
став захист у 1984 році дисер�
тації на здобуття наукового сту�
пеня кандидата технічних наук
та отримання у 1992 році вчено�
го звання старшого наукового спів�
робітника. Закономірним стало
й запрошення на викладацьку
роботу до ВПІ НТУУ «КПІ».

Розробка робочих навчаль�
них програм, підготовка лекцій,

практичних і лабораторних ро�
біт, індивідуальних контрольних
завдань, екзаменаційних білетів
вимагають від викладача глибо�
ких знань предмету, потреб га�
лузі, широкої ерудиції в різних
сферах життя. Тут знову довело�
ся наполегливо і творчо працю�
вати весь час.

Студенти поважають Олену
Михайлівну не тільки за цікаві
та змістовні лекції й практичні
заняття, а й за її принциповість,
уважність, високі вимоги до зміс�
ту та технічного оформлення
контрольних робіт, пояснюваль�
них записок курсових і диплом�
них проектів. Таку вимогливість
вона проявляє повною мірою й
до її власних публікацій. Адже
вона опублікувала понад 160 на�
укових праць в Україні, Росії,
Польщі, у тому числі статті, тези
доповідей на конференціях різ�
них рівнів, 4 монографії, 2 нав�
чальні посібники з грифом МОН
України, які одержали широкий
резонанс серед поліграфічної
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громадськості, отримала 13 ав�
торських свідоцтв і патентів Украї�
ни. Усі її праці ретельно підго�
товлені, чітко виписані, а голов�
не — відрізняються цікавими
ідеями, новими підходами. А це
приваблює вдумливих і сумлінних
студентів, талановитих аспіран�
тів і творчих практиків галузі,
які бажають розширити свої знан�
ня, набути навичок дослідниць�
кої роботи. Тому не зменшуєть�
ся кількість охочих бути серед
її учнів: спеціалістів, магістрів,
аспірантів. Олена Михайлівна за
роки роботи у ВПІ НТУУ «КПІ»
підготувала більше 80 бакалав�
рів і спеціалістів, а тепер готує
магістрів і керує науковою робо�
тою аспірантів. Двоє з них вже
захистили кандидатські дисер�
тації, а троє підготували наукові
роботи до захисту.

Олена Михайлівна відповідаль�
ний виконавець, ентузіаст і твор�
ча особистість, ініціатор і член
організаційного комітету Міжна�
родної науково�технічної конфе�
ренції студентів і аспірантів «Дру�
карство молоде», заступник го�
ловного редактора збірника на�
укових праць «Технологія і техні�
ка друкарства» ВПІ НТУУ «КПІ»,
член редакційних колегій збірни�
ків наукових праць «Поліграфія
і видавнича справа» та «Наукові
записки», які видаються Українсь�
кою академією друкарства.

Захист докторської дисерта�
ції 30 червня 2006 року підтвер�
див, що Олена Михайлівна є на�
уковцем високого рангу. У своїй
докторській дисертації О. М. Ве�
личко, зокрема, розглянула дру�
карський процес як взаємодію
інформаційного, енергетичного
і матеріального потоків для від�

творення інформації на друкова�
ному відбитку; встановила ана�
літичні вирази енергетичного,
інформаційного і матеріального
потоків, що описують взаємодію
всіх складників друкарського
контакту; з позицій термоди�
наміки необоротних процесів
теоретично обґрунтувала стан
і поточні властивості друкарсь�
кого контакту як часову структу�
ру, що реалізується в кожній
точці постійних елементів дру�
карського контакту і компенсу�
ється змінними елементами
для забезпечення перенесення
інформаційного потоку; експе�
риментально встановила вплив
інтенсивних енергетичних пото�
ків на задруковуваний матеріал
і обґрунтувала технологічні ре�
жими інтенсифікації закріплення
фарби і стабілізації відбитків. Те�
оретичні основи, викладені в ди�
сертації, знайшли застосування
в галузі, що було підтверджено
актами впровадження і відгука�
ми з підприємств, у нових техно�
логічних процесах і конструкціях
друкарських машин, у навчаль�
ному процесі підготовки фахів�
ців за освітньо�професійними
програмами бакалаврів, спеці�
алістів, магістрів.

З 2008 року Олена Михай�
лівна очолює кафедру репро�
графії ВПІ НТУУ «КПІ». Тут вияви�
лися її організаторські здібності.
За короткий час здійснено стру�
ктуризацію кафедри, оптимізо�
вано навчальні і робочі навчальні
плани згідно актуальних вимог
сучасних тенденцій розвитку ви�
щої освіти і технічного прогресу
видавничо�поліграфічної галузі.
Штат кафедри поповнився док�
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торами і кандидатами наук. Здій�
снено заходи щодо акредитації
підготовки фахівців освітньо�
кваліфікаційних рівнів «спеціа�
ліст» двох спеціальностей —
«Технології електронних мульти�
медійних видань» та «Матеріали
видавничо�поліграфічних вироб�
ництв», — а також ліцензування
цих спеціальностей за освітньо�
кваліфікаційним рівнем «магістр».
Триває підготовка фахівців ден�
ної і заочної форм навчання всіх
освітньо�кваліфікаційних рівнів —

бакалавр, спеціаліст, магістр —
спеціальності «Комп’ютерні тех�
нології та системи видавничо�
поліграфічних виробництв». Роз�
ширилися напрямки наукових
досліджень відповідно до потреб
галузі та інформаційного суспіль�
ства в цілому.

Побажаємо Олені Михайлівні
у ці святкові ювілейні дні міцного
здоров’я, талановитих учнів, но�
вих цікавих оригінальних ідей,
творчих успіхів, наснаги, завзят�
тя на благо нашої Батьківщини!

Петро Киричок, 
директор ВПІ НТУУ «КПІ»


