
Загальні питання технології збагачення  

Збагачення корисних копалин, 2013.  Вип. 52(93)  

ЮХИМУ ЮХИМОВИЧУ СЕРГО 
 

7 лютого 2013 року виповнилося 100 років з 

дня народження Юхим Юхимовичу Серго, докто-

ру технічних наук, професору кафедри збагачення 

корисних копалин. 

У 1940 році він закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут ім. Артема і протягом дев’яти 

років працював на коксохімічних підприємствах 

Радянського Союзу. Пройшов шлях від начальни-

ка зміни до головного інженера тресту. У 

1949 році Юхим Юхимович повернувся до гірни-

чого інституту і зайнявся педагогічною діяльніс-

тю, успішно поєднуючи її з науковою роботою. У 

1954 році він захищає кандидатську дисертацію 

("Дослідження процесу промивки марганцевих 

руд в резервуарах башенного типу з використан-

ням стисненого повітря"), а в 1967 році – докторську ("Дослідження нових за-

собів підготовки руд чорних металів до збагачення"). З 1968 року Юхим Юхи-

мович Серго професор кафедри "Збагачення корисних копалин", та викладає 

наступні дисципліни "Підготовчі процеси збагачення корисних копалин", "Ви-

пробування та контроль процесів збагачення корисних копалин", "Переробка та 

якість продуктів збагачення", займається науково-дослідною роботою зі студе-

нтами.  

Коло наукових інтересів Юхима Юхимовича було досить широке і вклю-

чало актуальні аспекти рудопідготовки. Це проблеми: здрібнення залізистих 

кварцитів, промивання і гравітаційного збагачення марганцевих руд, залізних 

табачних руд, а також питання випробування та контролю технологічних про-

цесів переробки корисних копалин. Талановитий педагог, висококваліфікова-

ний науковий працівник залишив по собі десяток підручників і монографій по-

над 200 науково-технічних статей. Підручники написані ним і зараз користу-

ються широким попитом у студентів, а питання, що розглядаються у моногра-

фіях не втратили актуальності. Під його керівництвом захищено 20 кандидатсь-

ких дисертацій.  

Цей врівноважений, щирий, інтелігентний чоловік, який завжди був гото-

вий прийти на допомогу і поділитися своїм великим життєвим досвідом, вихо-

вав не одне покоління інженерів та наукових працівників у галузі переробки 

корисних копалин та вніс значний вклад в науковий розвиток кафедри збага-

чення корисних копалин.  

Викладачі кафедри пам'ятають, цінують і поважають людину з великої лі-

тери Юхима Юхимовича Серго. 
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