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Біобібліографічний покажчик знайомить з біографією та  науко-

вою спадщиною Євгена Григоровича Калити, який очолював Черні-

гівський філіал  КПІ з першого дня його існування протягом майже 

двох десятиріч і  доклав багато зусиль та енергії  у справі управління 

філіалу, створення його матеріально-технічної бази, організації  нав-

чальної, наукової та виховної роботи.  

Покажчик рекомендований для всіх, хто цікавиться історією 

університету, історією вітчизняної науки. 
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1. Передмова 

 

Чернігівський державний технологічний університет  - один з ві-

домих вищих навчальних закладів України,  визнаний провідним уні-

верситетом півночі України та обраний регіональним методичним 

центром для розвитку національної системи освіти.  Прийняття 

ЧДТУ до Великої хартії університетів стало підтвердженням повно-

цінного визнання та цілеспрямованого запровадження в стінах нашо-

го навчального закладу найважливіших цінностей освітніх традицій і 

сприяння тісним зв’язкам між провідними навчальними закладами 

Європи. 

Для цього треба було пройти невпинний шлях становлення і са-

морозвитку університету, що долається крок за кроком. Здобутки 

університету створюють люди, які навчалися в ньому, викладають, 

працюють, які для нього живуть. 

Наукова бібліотека Чернігівського державного технологічного 

університету розпочинає випуск серії біобібліографічних покажчиків 

«Історія ЧДТУ в особистостях». Ці видання призначені для  ознайом-

лення зацікавлених читачів з біографією, науковою, педагогічною, 

громадською, творчою діяльністю людей, які є «золотим фондом» 

університету, самовіддана і невтомна праця яких сторицею втілюєть-

ся в процесі навчання, виховання високоосвічених, талановитих і 

творчих фахівців та виводить наш навчальний заклад у число знаних  

в Україні закладів освіти.  
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Перший випуск серії  присвячений Євгену Григоровичу Калиті  - 

першому декану Чернігівського загальнотехнічного факультету КПІ, 

першому директору Чернігівського філіалу КПІ, який він очолював 

протягом майже двох десятиріч. Євген Григорович доклав багато зу-

силь та енергії  у справі управління філіалу, організації  навчальної, 

наукової та виховної роботи.  

Укладачі біобібліографічного покажчика поставили собі за мету 

детально описати роки діяльності Євгена Григоровича Калити, мак-

симально повно зібрати і систематизувати в хронологічному порядку 

його наукові та  методичні публікації за період з 1969 по 1982 роки.  

Ознайомлення зі сторінками  життя та діяльності Євгена 

Григоровича буде цікаво студентам та викладачам ЧДТУ. 

Опис матеріалу здійснено у відповідності з ГОСТом 7.01 – 2003, 

IDT ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
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2. Життєвий  шлях 

 

    Євген Григорович Калита народився 7 листопада 1925 року в 

містечку Пулин Житомирської області в родині службовців: батько - 

радянський партійний керівник («член ВКП(б) з 1917 року» зазначав 

в автобіографії Євген Григорович), мати - вчителька. 

В дитинстві разом з батьками переїздив і жив у Черкасах, Полта-

ві, с.Дубовязка Сумської  області. В Полтаві почав навчання у школі.   

 З 1936 року Євген жив з батьками у  м. Чернігові і навчався  в 

школі № 8 ім. Кірова. Протягом навчання був в числі відмінників, 

головою ради загону, головою навчального комітету школи.  У бере-

зні 1938 року  його батько, член ВКП(б) з 1917 року був заарештова-

ний та засуджений Особливою Нарадою при НКВД СРСР до позбав-

лення волі на вісім років без ураження в правах. Після відбуття пока-

рання батько повернувся у родину (1946) .  

В 1941 році Євген закінчив 8 класів. В серпні  цього ж року че-

рез наступ німецьких військ на Чернігів разом з родиною був еваку-

йований до  Романівського району Саратовської області, де продов-

жував навчання в середній школі і працював помічником комбайнера 

Романівської МТС. 1942 року вступив до комсомолу.   

Велика Вітчизняна війна не оминула юнака - у 18 років Євген 

був призваний до армії. Після 7- місячного навчання  в Могилевсь-

кому піхотному училищі, яке на той час знаходилося у м. Приволь-

ськ Саратовської області, в званні  рядового, кулеметника 186 Гвар-



 8 

дійського стрілецького полку 62 гвардійської стрілецької дивізії вою-

вав на Степному та ІІ Українському фронтах. В жовтні 1943 року, 

після  поранення потрапив на лікування до шпиталю № 4171 ІІ Укра-

їнського фронту. Та через декілька місяців  Євген автоматником 33 

Гвардійської мотострілецької бригади на ІІ Українському фронті  ви-

зволяв Румунію. З липня 1944 воював у складі І Білоруського фронту 

на території  Польщі кулеметником, автоматником, командиром від-

ділення автоматників – розвідників, виконував обов’язки комсоргу 

роти. Важке поранення в січні 1945 року довелося лікувати у  шпита-

лі  № 4104 в м. Ташкент, після чого, в липні 1945 року, Євгена  демо-

білізували як інваліда Великої Вітчизняної війни II групи.   

 За участь в бойових діях Євген був нагороджений у 1944 

році медаллю «За отвагу», а в 1945 - орденом «Слави» ІІІ ступеню,  

медалями «За победу» та  «За освобождение Варшавы». 

    

                         Євген Калита  1945 рік 
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Восени 1945 року юнак вступив до Київського політехнічно-

го інституту, однак навчався недовго – відкрилися рани і довелося 

доліковуватися. 

Бажання навчатися не залишило  Євгена і у вересні 1946 року він 

вступив на фізико-математичний факультет Чернігівського Держав-

ного учительського інституту. Під час навчання в інституті він був 

зразком для всіх студентів: сумлінно працював над вивченням про-

грамного матеріалу, користувався виключним авторитетом серед 

студентів. Протягом навчання отримував Сталінську стипендію за 

відмінне навчання та активну участь у громадській роботі: був  сек-

ретарем комсомольської організації бюро факультету, членом коміте-

ту ЛКСМУ інституту, позаштатним лектором міського комітету 

ЛКСМУ тощо. З відзнакою закінчив інститут у 1948 році і був зали-

шений для роботи  старшим лаборантом фізико-математичного кабі-

нету цього ж інституту. 

Одночасно працював у школі м. Чернігова № 4 , а пізніше -   

в середній школі №1 вчителем математики і астрономії 8 – 10 класів. 

Колеги та колишні учні відмічають педагогічні здібності Євгена Ка-

лити. Він був спроможний в зрозумілій і доступній формі донести до 

учнів найскладніший матеріал, розповісти цікаво і захоплююче важ-

ку тему.  

Заочно навчався на фізико-математичному факультеті Ніжи-

нського педагогічного інституту, за два роки повністю виконав нав-

чальний план чотирьох курсів математичного відділу. Інститут  за-

кінчив у 1951 році з відзнакою. 
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                                    Є. Калита 1950 рік 

 З вересня 1950 року Євген був переведений на посаду асис-

тента  кафедри педагогіки, а згодом – кафедри математики Чернігів-

ського Державного учительського інституту. Працюючи на цій поса-

ді отримав подяку за ініціативою студентів заочного факультету за те 

,"що він обдумано, послідовно, з особливою майстерністю читав лек-

ції» (Витяг з особової справи). Уважно ставився до студентів, тісно 

спілкувався з ними, надавав систематичну допомогу в оволодінні 

знаннями.  

У 1952 році Євгена Григоровича було прийнято до лав 

КПРС. 

У вересні 1954 року молодого викладача відрядили на річні 

курси викладачів математики у вищих навчальних закладах  при Мо-
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сковському державному університеті. Закінчив він їх своєчасно і здав 

кандидатський мінімум за фахом «Математичні науки», тоді ж роз-

почав роботу над дисертацією за темою «Обернена задача спектраль-

ного аналізу в постановках з розсіюванням для рівнянь в частинних 

різницях».   

З початку навчального 1955 року Євген Григорович вже 

працював старшим викладачем кафедри математики Чернігівського  

педагогічного інституту.  

 

                                  Є.Г. Калита  1959 рік 

В 1959 році Євгена Григоровича Калиту , як  освіченого, зді-

бного фахівця, призначили деканом нового в інституті педагогічного 

факультету. 
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В 1960 році в Чернігові відкрився загальнотехнічний факу-

льтет Київського політехнічного інституту з вечірньою формою нав-

чання. За наказом Міністерства ВССО УРСР від 11 березня 1960 року  

деканом факультету був призначений Євген Григорович Калита.   

На той час першочерговими завданнями для молодого  35 

річного декана були: 

- забезпечення факультету власною навчально-матеріальною 

базою, 

- підбір науково-педагогічних співробітників.  

За ініціативою Євгена Григоровича та за допомогою проми-

слових підприємств області і відповідних кафедр Київського політе-

хнічного інституту ці проблеми поступово вирішувались.1961 року 

для факультету були виділені приміщення  історичної  архітектурної 

пам'ятки "Будинок губернатора" корисною площею більш ніж 1500 

кв. м. за адресою вул. Горького, 7 

 

Чернігівський філіал КПІ за адресою вул. Горького, 7 
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 Разом з організаційною діяльністю Євген Григорович, як 

старший викладач кафедри вищої математики і теоретичної механіки, 

читав лекції з вищої математики студентам механічного відділення.   

 Як досвідченого фахівця з навчальної і наукової роботи, Єв-

гена Григоровича у вересні 1963 року   за конкурсом було обрано до-

центом кафедри загальнонаукових дисциплін Чернігівського загаль-

нотехнічного факультету КПІ. 

З 1 вересня 1965 року  Чернігівський факультет КПІ був ре-

організований у  Чернігівський філіал Київського політехнічного ін-

ституту в складі трьох факультетів: механічного, технологічного, за-

гальнотехнічного. Відповідно до наказу Міністерства вищої і серед-

ньої спеціальної освіти УРСР директором філіалу був призначений   

Калита Євген Григорович. Стараннями Євгена Григоровича ЧФ КПІ 

розташувався у новому приміщенні за адресою вул. Горького, 34.  

 

Чернігівський філіал КПІ за адресою вул. Горького, 34 
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Євген Григорович Калита з урочистою промовою з приво-

ду початку нового навчального року. 

 Подальший розвиток філіалу, збільшення колективу, вима-

гало  розширення навчально-матеріальної бази, будівництва додатко-

вих  приміщень для філіалу. Завдяки наполегливості Євгена Григоро-

вича у мобілізації фінансових і матеріальних  засобів на місцевому, 

республіканському і союзному рівнях, постійним відрядженням у Ки-

їв і Москву  у 1968 році почалося будівництво нового навчального  

корпусу за адресою вул. Шевченка, 95. У  1970 році почали спору-

джувати лабораторний  корпус № 2,  у 1974 – «прибудову  до школи 

№ 16»,  у 1979 -  гуртожиток  № 2.  
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Будівництво нового корпусу по вул. Шевченка, 95 

1975 року філіалу було передано новий учбовий корпус і 

майстерні площею 4900 кв. метрів. 

 

Є.Г.Калита відкриває  новий корпус по  

вул. Шевченка, 95 
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Як наслідок  плідної праці Євгена Григоровича Калити,  за 

часи його керівництва в філіалі були організовані чотири факультети, 

в тому числі -  два з денною формою навчання, створено 15 кафедр. 

Завдяки зусиллям Євгена Григоровича істотно розширилась 

і покращилась  матеріально-технічна база філіалу. Були побудовані  і 

введені в експлуатацію три нових навчально-лабораторних корпуси 

загальною площею близько 20 тис. кв. метрів, два студентських гур-

тожитки на 730 місць, їдальня та студентське кафе на 300 посадочних 

місць, бібліотека з загальним фондом більше 170 тис. примірників, 

спортзал, лабораторія обчислювальної техніки, яку було оснащено 

близько 300 ЕКВМ; постійно оновлювалося навчальне та лаборатор-

не обладнання. 

 

 Новий корпус  по вул. Шевченка, 95   в 1976 р. 

Свідченням вдалого керівництва Євгена Григоровича Кали-

ти було  і те, що Чернігівський філіал  в системі Київського політех-
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нічного інституту та серед вузів республіки  протягом багатьох років 

займав передові місця з успішності студентів, організації навчальної 

та виховної  роботи і його досвід широко розповсюджувався серед 

вищих навчальних закладів СРСР та соціалістичних країн. В філіалі 

впроваджувалися нові форми навчальної (межсессійний контроль 

знань, загально-політична практика), і виховної роботи ( будівельний 

загін, естрадний оркестр, СТЕМ та ін.). Студенти ЧФ КПІ щорічно 

були переможцями всіляких олімпіад.  

 

Калита Є.Г., директор Чернігівського філіалу КПІ, вручає 

студентський квиток першокурсникам 

Євген Григорович був дуже вимогливий до себе. Навіть очо-

люючи Чернігівський філіал КПІ він продовжував  удосконалювати 

методику викладання дисциплін, що викладав, підвищував свою нау-

кову кваліфікацію. Був членом республіканської науково-методичної 

Ради з вищої математики. Приймав активну участь в науково-

методичній роботі кафедри  і методичної комісії філіалу. Євген Гри-
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горович Калита є автором винаходу «Устройство для регулирования 

скорости намотки», ряду наукових статей та методичних розробок . 

  

Є.Г Калита. Фото з особової справи 

Євген Григорович – людина демократичних поглядів і пере-

конань. Як талановитий педагог та вихователь, він користувався за-

служеним авторитетом серед викладачів та студентів філіалу, гро-

мадськості міста та області. Сучасники пам’ятають Євгена Григоро-

вича як людину, що була віддана  всією душею улюбленій справі. Він 

не шкодував себе, віддавався роботі до останнього і такої ж віддачі 

вимагав від підлеглих. 
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Співробітники поважали його порядність і чуйність. Євген 

Григорович не тільки знав  всіх своїх підлеглих в обличчя, пам’ятав 

їх ім’я та по-батькові, але й цікавився їх особистими проблемами, був 

уважним до кожного працівника, турбувався про них. Але, водночас, 

був вимогливим до співробітників. Колеги зазначали, що він не забу-

вав жодного доручення і вимагав їх чіткого виконання.  У разі неви-

конання - робив зауваження, на які підлеглі не ображались,  бо вони 

були справедливі і тактовні.  

 

Колектив Чернігівського філіалу КПІ . 1978 рік 

За плідну самовіддану працю Євген Григорович був обраний 

делегатом ХХV зїзду КПРС, депутатом Чернігівської обласної Ради 

народних депутатів, неодноразово обирався членом міському Компа-

ртії України, членом Деснянського райкому Компартії України. Єв-

ген Григорович приймав активну участь в роботі обласного і місько-
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го відділень  товариства «Знання», багато років займав посаду засту-

пника голови  обласної організації товариства. Декілька років був  

головою науково-технічної Ради з економічних та науково-технічних 

питань. 

 

Євген Григорович Калита очолює колону співробітників 

ЧФ КПІ на Першотравневій демонстрації 

Євген Григорович Калита був нагороджений трьома ордена-

ми «Знак почета» (1961, 1971, 1975 роки), медаллю «За доблестный 

труд». «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 

(1970 рік). В 1978 році йому було присвоєно почесне звання «Заслу-

женный работник высшей школы УССР». 

За участь у Великій Вітчизняній війні Євген Григорович   

нагороджений орденом Слави ІІІ ступеня (1945) , медалями «За отва-

гу» (1944 рік), «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг», «За освобождение Варшавы», «20 лет победы в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «50 лет Вооруженных 

сил СССР», почесними знаками «25 лет победы в Великой Отече-

ственной войне», «50 лет Украинской ССР». 

Згідно поданої заяви з 1 липня 1982 року Євген Григорович 

Калита   залишив посаду директора Чернігівського філіалу Київсько-

го політехнічного інституту  у зв’язку з виходом на персональну пен-

сію республіканського значення. 

7 квітня 1985 року, у неповних 60 років, Євгена Григоровича 

Калити не стало. Проте в пам’яті людей, які його знали, він назавжди  

залишиться не тільки як перший директор ЧФ КПІ, але й як добра, 

порядна людина,  талановитий керівник, науковець. Підтвердженням 

цьому є свідчення його учнів та  колег. 
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3. Спогади сучасників 

 

Доцент кафедри інформаційно-вимірювальних техноло-

гій, метрології та фізики  Ковтун Анатолій Олексійович 

«Євгена Григоровича Калиту знав ще зі школи. В школі він 

викладав мені астрономію. І вже тоді відзначалися його викладацькі 

здібності. Він дуже цікаво і захоплююче розповідав, мова його була 

зрозумілою, доступною. 

На момент призначення  деканом факультету КПІ Євген 

Григорович мав величезний життєвий досвід: він прийшов до інсти-

туту пройшовши жахи Великої Вітчизняної війни.  

Запам’ятався  як чудова  людина, що викликала симпатію 

серед оточуючих. Приваблювала як його природна краса, так і дар 

спілкуватися з людьми. В компанії серед близьких  - веселий, розку-

тий.  

Відповідальний керівник. Він всією душею  вболював за спра-

ву, яку робив, дуже нервував, коли щось виходило не так.. Але, водно-

час, був вимогливим до оточуючих. Вимагав виконання всіх зо-

бов’язань від підлеглих і нічого не забував.  

Дуже прониклива людина. Мав надзвичайний дар відчувати 

людей, немов би бачив їх наскрізь. Тому обманути його було дуже 

складно. 

Був чудовою людиною, гарним керівником» 
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Колектив Чернігівського філіалу КПІ . 1981 рік 

*** 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної і 

прикладної механіки Віталій Юхимович Грицюк:  

«Мені сказали, що Євген Григорович Калита дуже боїться 

комусь щось обіцяти. Бо він завжди намагається виконувати свої 

обіцянки. Коли мене обрали за конкурсом на посаду асистента, він 

пообіцяв, що квартиру я отримаю не раніше, ніж через рік, не пізні-

ше, ніж через півтора. Я отримав ордер на квартиру  через рік і три 

місяці» 

 «Я чув, що у неофіційних обставинах Євген Григорович (по-

гарному) досить розкута людина. Він цікаво розповідає, щиро смі-

ється, танцює, співає. Не відмовляється від чарки, але і не тягнеть-

ся до неї. 
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З прикрістю казав, що довелося перехилити не одну чарку 

заради  побудови  навчального корпусу. Таке я чув» 

* * * 

 

 

Начальник науково-дослідної частини Полякова Богда-

на Михайлівна 

«Працюю в університеті з 1963р. Євгена Григоровича знаю 

як людину надзвичайно освічену, інтелігентну, доброзичливу і мудру. 

До співробітників ставився з повагою, цікавився умовами 

роботи та побуту. 

Заохочував молодих співробітників до навчання, дбав про 

те, щоб усі отримали вищу освіту і підвищували свою кваліфікацію, 

мали перспективи для подальшої роботи. Завдяки його зусиллям у 

двох побудованих будинках багато працівників отримало житло. 
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До нього завжди можна звернутись, якщо виникали якісь 

труднощі. Він завжди надавав необхідну допомогу у вирішенні будь-

якого особистого питання. 

Користувався великою повагою й авторитетом в колективі 

і в місті. Мав веселу вдачу, співав, мав почуття гумору, любив жар-

тувати. Чудовий організатор, талановитий керівник, гарна люди-

на.»  

Заступник начальника навчальної частини Коваль Лю-

дмила Михайлівна наводить конкретний випадок, який характе-

ризує людяність та чуйність Євгена Григоровича Калити: 

«Акименко Лідію Борисівну, яка в той час працювала секре-

тарем-друкаркою, керівництво інституту затримало після роботи 

для завершення термінової справи. Мешкала вона в той час в с. По-

луботки і їздила на роботу рейсовим автобусом. Євген Григорович 

попередив її, щоб вона не турбувалась стосовно запізнення на авто-

бус, а після завершення справи дав доручення своєму водієві відвезти 

її додому службовим автомобілем, а сам скористався загальномісь-

ким  транспортом» 
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4. Калита Євген Григорович: 

основні дати життя і діяльності 

 

7 листопада 

1925 

 

1933  

 

1936 

 

 

червень 1941  

 

серпень 1941 

 

 

квітень 1942 

 

червень -

жовтень 1942 

 

березень – 

серпень1943 

 

серпень –

жовтень 1943 

 

 

 

жовтень 1943-

квітень 1944 

 

квітень – 

травень 1944 

Народився в м. Пулин Житомирської області в 

родині службовців. 

 

Пішов до школи у м. Полтаві 

 

Переїхав з батьками до Чернігова, навчався в 

школі №8 ім. Кірова  

 

Закінчив 8 класів 

 

Разом з родиною був евакуйований в Саратов-

ську  область 

 

Вступив до комсомолу 

 

Працював помічником комбайнера Романівсь-

кої МТС 

 

Курсант Могилевського піхотного училища 

 

Служив рядовим, кулеметником 186 Гвардій-

ського стрілкового полку 62 гвардійської стрі-

лкової дивізії Степного та ІІ Українського 

фронту 

 

Поранений, лікувався у шпиталі №4172 Укра-

їнського фронту 

 

Воював автоматником 33 гвардійської мото-

стрілкової бригади ІІ Українського фронту у 

Румунії 
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липень 1944-  

січень 1945  

 

 

 

вересень 1944 

 

 

 

лютий 1945  

 

 

 

січень – липень 

1945 

 

травень 1945  

 

 

червень 1945 

 

 

 

вересень 1945-  

вересень1946 

 

вересень 1946-

липень 1948 

 

  

 

 

1947 

 

 

 

вересень 1948 

Звільняв Польщу  у складі І Білоруського 

фронту в якості кулеметника, автоматника, 

командира відділення автоматників – розвід-

ників, виконував обов’язки комсоргу роти. 

 

Нагороджений медаллю «За отвагу» за участь 

у боротьбі з німецько-фашистськими загарб-

никами наказом № 025/п по 57 мс бригаді 

 

Нагороджений орденом «Славы» ІІІ ступеню 

за виконання бойових завдань командування 

наказом по 2-й Гвардійській танковій Армії 

 

Вдруге поранений, лікувався у шпиталі 

№4104 в м.Ташкент 

 

Нагороджений медаллю «За победу» указом 

Президії Верховної Ради СРСР 

 

Нагороджений медаллю «За освобождение 

Варшавы» указом Президії Верховної Ради 

СРСР 

 

Навчався у Київському політехнічному інсти-

туті,  лікувався в шпиталі в м.Чернігові 

 

Навчався на фізико-математичному факульте-

ті Чернігівського Державного учительського 

інституту за спеціальністю «Вчитель матема-

тики та фізики 5-7 класів». Отримав диплом з 

відзнакою №290011 

 

Призначена Сталінська стипендія за відмінне 

навчання та активну участь у громадській ро-

боті 

 

Вчитель математики 8 – 10 класів Чернігівсь-
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липень 1948-  

вересень 1950 

 

 

 

 

вересень 1950 

 

 

1948-1951  

 

 

 

 

вересень 1952 

 

вересень1950- 

вересень 1955 

 

1954-1955 

 

 

 

 

 

1955 

 

 

вересень1955- 

липень 1960 

 

 

вересень 1959 

 

 

кої середньої школи №1 ім. Горького 

 

Працював старшим лаборантом Чернігівсько-

го Державного учительського інституту, 

отримав Подяку Чернігівського Державного 

учительського інституту за добру роботу на 

дорученій ділянці 

 

В.о. асистента кафедри педагогіки Чернігівсь-

кого Державного учительського інституту 

 

Заочно навчався на фізико-математичному 

факультеті Ніжинського педагогічного інсти-

туту. Отримав спеціальність «Викладач мате-

матики». Диплом  з відзнакою № 290306 

 

Вступив до лав КПРС 

 

Працював асистентом Чернігівського Держав-

ного учительського інституту 

 

Навчався на курсах викладачів математики 

вищих навчальних закладів при Московсько-

му держуніверситеті за спеціальністю «Ви-

кладач математики вищих навчальних закла-

дів ». Свідоцтво №26 від 08.07.1955 

 

Член партбюро Чернігівського Державного 

учительського інституту 

 

Працював на посаді старшого викладача ка-

федри математики Чернігівського Державного 

педагогічного інституту.  

 

Призначено деканом педагогічного факульте-

ту Чернігівського Державного педінституту 

наказом МО УРСР  
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липень 1960-

вересень 1965 

 

1961 

 

1961-1963 

 

 

 

1963-1965 

 

 

1963-1974 

 

 

1963-1982 

 

 

Вересень1965-

червень1982 

 

1968 

 

 

 

1970  

 

 

 

1971 

 

1975 

 

вересень 1976 

 

 

 

Працював деканом загальнотехнічного фа-

культету Київського політехнічного інституту 

 

Нагороджений орденом «Знак почета» 

 

Кандидат у члени Чернігівського обкому ком-

партії України 

 

 

Депутат Чернігівської обласної Ради  

 

Член Чернігівського міському компартії Укра-

їни 

 

Член Чернігівського обкому компартії Украї-

ни 

 

Займав посаду директора Чернігівського 

філіалу Київського політехнічного інституту. 

 

Переведений на посаду старшого викладача 

кафедри вищої математики і теоретичної ме-

ханіки ЧФ КПІ 

 

Нагороджений медаллю «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» 

 

Нагороджений орденом «Знак почета» 

 

Нагороджений орденом «Знак почета» 

 

Затверджений ВАКом у званні доцента кафед-

ри «Вищої математики та прикладної механі-

ки» 

 

Присвоєно почесне звання «Заслуженный ра-
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1978  

 

 

1 липня 1982 

 

 

 

7 квітня 1985  

ботник высшей школы УССР» 

 

У зв’язку з виходом на персональну пенсію  

республіканського значення залишив посаду 

директора ЧФ КПІ  

 

Пішов з життя Є.Г.Калита 
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5. Бібліографічний перелік праць Калити Є.Г. 

 

5.1. Авторське свідоцтво 

1. А.с. 370531 СССР. Устройство для регулирования скорос-

ти намотки / А.Д.Школьников, А.Н.Лившиц, Н.Ф.Клочко, 

В.А.Пирогов, В.Д.Зиневич, В.З.Дашевский, Е.Г.Калита, В.А.Сухарев, 

Н.И.Агеенко, А.М.Кузнецов. - (СССР). - опубл. 1973, Бюл. № 11 

5.2. Науково-методичні праці 

1966 

1. Інститут і виробництво // Деснянська правда. – 1996. – 11 

лют. – С.2 

1969 

2. Элементы линейной алгебры : учеб-метод. пособ. для 

студ. мех. ф-та ВТУЗ. – Чернигов , 1969. – 37 с. 

1970 

2. Об учете рассеяния энергии в материале при сложных ко-

лебаниях // Проблемы прочности. – 1970. - №6. –  С.36-39. - ( В со-

авт.) 

1971 

3. Определение состава водно-спиртово-сахарных растворов 

// Ферментная и сахарная промышленность. – 1971. - №7. – С.12-15. - 

( В соавт.) 

 



 32 

1973 

4. Аналитический способ определения давлений в теле 

намотки // Проблемы прочности. – 1973. – №2. – С.81-84. – (В соавт.) 

5. Интегральное исчисление : пособ. для студ. общетехн. ф-

та. – Чернигов, 1973. – Ч.II. - 53с. – ( В соавт.) 

6. Теплоты смешивания тройных водно-спиртово-сахарных 

растворов // Известия высших учебных заведений. – 1973. - №2.  – ( В 

соавт.) 

1974 

7. Введение в математический анализ : учеб. пособ. для 

студ.–заочн..- К. : Межвуз. полиграф. объединение, 1974. -  58с. 
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исследование оборудования для производства синтетических воло-

кон  : сб. науч.  трудов. – Чернигов , 1975. -  №6. –  С.93-101. -  ( В 
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Про підготовку технічних кадрів в Чернігівському філіалі КПІ розпо-

відає його директор 

1977 

15. Из опыта разработки и применения программированно-

го контроля знаний студентов по математике во втузе // Вестник 
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