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1. ПЕРЕДМОВА 

 

Історія Чернігівського державного технологічного університету складаєть-

ся з сотень доль видатних науково-педагогічних співробітників, які своїм тала-

нтом і натхненною працею творили й творять славу alma mater. У їх постатях 

відображені усі особливості минулих десятиліть, а їхні досягнення демонстру-

ють одвічне людське прагнення прогресу. 

Біобібліографічний покажчик «Петро Олексійович Руденко» є продовжен-

ням серії покажчиків «Історія ЧДТУ в особистостях», які укладає інформацій-

но-бібліографічний відділ наукової бібліотеки університету.  

До покажчика включено відомості про життя та діяльність Петра Олексі-

йовича Руденка, спогади сучасників про нього, всі відомі його публікації за пе-

ріод з 1954 по 2006 рік українською та російською мовами (бібліографічні опи-

си авторських свідоцтв, підручників, звітів з науково-дослідних робіт, тез допо-

відей конференцій, методичних розробок, інформаційних матеріалів, статей пе-

ріодичних видань, літературних творів) та публікації про його творчість у хро-

нологічному порядку . 

Основними джерелами пошуку документів для покажчика були: «Картоте-

ка праць викладачів наукової бібліотеки ЧДТУ», архів Чернігівського держав-

ного технологічного університету, архів та електронна база даних бібліотеки 

Чернігівського державного інституту економіки та управління, архів родини 

П.О. Руденка.  

Укладачі висловлюють щиру подяку донькам Петра Олексійовича Руденка – 

Валентині Петрівні та Вікторії Петрівні за активне сприяння у підготовці покаж-

чика. 

Добір матеріалу завершено 01.04.2013 р. Опис здійснено мовою оригіналу 

відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання». Слова і словосполучення скоро-

чені відповідно до ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліо-

графічному описі» та ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила».  

Неповний бібліографічний опис деяких матеріалів (не вказані сторінки і т. і.) 

пов’язаний з неможливістю перегляду видань «de visu». 
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2. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 

 

8 січня 1935 року в місті Кривий Ріг у родині гірничого інженера Олек-

сія Івановича Руденка народився син Петро. Згодом родина Руденків переїхала 

до Липецька.  

У 1938 році Олексія Руденка призвали до лав Червоної Армії (у Забайкал-

ля), а маленький Петрик з мамою, Ганною Олексіївною, переїхали на Чернігів-

щину – батьківщину батька – до діда. У селищі Михайлово Хотіївської сільради 

Семенівського району і пройшло його дитинство. Упродовж усього життя Пет-

ро Олексійович Руденко подумки повертався до селища Михайлове. «Дитинст-

во моє, справді босоноге, – пригадує він, – проходило серед чудової чернігівсь-

кої природи, в оточенні беріз і плакучих верб, серед торфовищ, дрібних річок та 

озер, в яких в’юнів ловили корзинами, а сонних линів брали біля крутих берегів 

прямо руками». Усі кращі вірші Петра Руденка про природу і сільський побут 

навіяні споминами дитинства. Через кілька десятиріч він напише про свою малу 

батьківщину та його мешканців поему «Даль детства». 

Після демобілізації батька родина Петрика повернулася до Кривого Рогу. 

Олексій Іванович працював техкерівником на руднику ім. Карла Лібкнехта до 

початку Великої Вітчизняної війни. Петру було шість років, коли батько пішов 

на фронт і пропав безвісти. 

Після визволення Кривбасу від німецько-фашистських загарбників Петро 

пішов до школи, де добре навчався. Тоді ж він почав вести свій щоденник, куди 

записував події та свої враження, а згодом і перші свої вірші. 

Кожного літа мати возила Петра на Семенівщину до діда. Там він допома-

гав по господарству, пас телят, збирав гриби, ловив рибу, а вечорами при світлі 

гасової лампи заносив у свій щоденник нові рядки – свої та чужі вірші, роздуми 

та мрії. 

Після закінчення 7-го класу Петро поїхав до Дніпропетровська, щоб там 

продовжити своє навчання. Вчився він у автомеханічному технікумі, після за-

кінчення якого отримав призначення на один із оборонних заводів міста Горь-

кий (Нижній Новгород). Та Петро дуже хотів повернутися на Україну, тому (пі-

сля багатьох узгоджень) його, нарешті, перевели на Дарницький завод у місті 

Києві. Завод тільки будувався, роботи та житла не було. 

Виконуючи Постанову Ради Міністрів СРСР та ЦК КПРС «О мерах по ук-

реплению МТС руководящими и инженерно – техническими кадрами» Петра 

Руденка відправили на Ярунську МТС Житомирської області працювати стар-

шим механіком з механізації трудомістких процесів у тваринництві. 

У 1954 році Петро був призваний до лав Радянської Армії, відслужив три 

роки у Львівському полку зв’язку Прикарпатського військового округу, отри-

мав спеціальність телеграфіста першого класу та вступив до Комуністичної 

партії Радянського Союзу. Маючи за плечима ще невеликий, але досить ваго-

мий життєвий досвід, він зрозумів, що необхідно продовжити навчання та 

отримати вищу освіту. 

Демобілізувавшись, Петро Руденко вступив до Дніпропетровського мета-

лургійного інституту на заочне відділення та працював слюсарем з ремонту об-
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ладнання, контролером ВТК, технологом, конструктором, старшим інженером – 

конструктором, завідуючим бюро інструментального господарства, виконував 

обов’язки заступника начальника ВТК на рудоремонтному заводі у м. Кривий 

Ріг. У 1960 році Петро перевівся до Українського заочного політехнічного ін-

ституту (Харків) на машинобудівний факультет, який закінчив, здобувши спе-

ціальність інженера-механіка. 

Отримавши інженерну освіту і досвід роботи, він вирішив спробувати себе 

на педагогічному поприщі: спочатку викладав токарну справу у школі, потім – 

технічні дисципліни у Криворізькому машинобудівному технікумі. 

У серпні 1965 року Петро Олексійович був обраний за конкурсом на поса-

ду асистента щойно організованої кафедри технології машинобудування Кри-

ворізького гірничорудного інституту. Наприкінці першого року роботи в інсти-

туті Петро Олексійович – вже старший викладач і заступник декана механіко-

машинобудівного факультету. У 1971 році захистив кандидатську дисертацію. 

17 травня 1971 року рішенням Ради Криворізького гірничорудного інституту 

П.О. Руденку присуджено вчене звання кандидата технічних наук. 

У серпні 1972 року Петро Олексійович брав участь у конкурсі на посаду 

доцента кафедри технології машинобудування Чернігівського філіалу КПІ та 

отримав цю посаду. Зі своєю родиною – дружиною та двома доньками – він пе-

реїхав до Чернігова. 

За рік – незвільнений секретар парторганізації філіалу, а з 1974 р. керував 

кафедрою технології машинобудування. 
 

 
Кафедра технології машинобудування ЧФ КПІ. 1975 рік 
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П.О. Руденко – секретар парторганізації – у перших рядах 

святкових демонстрацій 

 

Проведення ленінського заліку. 1975 рік . 

Завдяки своїй працездатності Петро Олексійович Руденко, крім організа-

ційної та викладацької роботи, встигав виконувати науково-дослідні роботи для 

обласної «Сільгосптехніки», Чернігівського заводу автозапчастин, Чернігівсь-

кого інструментального заводу, Чернігівської фабрики гумотехнічних виробів, 

Гомельського підшипникового заводу. 
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1979 рік . Руденко П.О., Чередніков О.М., Лисенко В.М. працюють  

над господарською темою з уніфікації інструмента  

для Чернігівського заводу автозапчастин 
Щорічно Петро Олексійович публікував 8-12 статей з технічних питань у 

наукових журналах. Почав працювати над докторською дисертацією з уніфіка-

ції металорізального інструмента на підприємствах машинобудування. 

Після виходу на пенсію Є.Г. Калити, у липні 1982 року Петро Олексійович 

Руденко був призначений директором Чернігівського філіалу КПІ.  

На цій посаді Петро Олексійович проводив велику роботу з розвитку Чер-

нігівського філіалу та зміцнення його матеріально-технічної бази, удосконален-

ня навчальної, наукової та виховної роботи у філіалі. Саме П.О. Руденко запро-

понував створити у Чернігові самостійний технічний вищий навчальний заклад 

на базі філіалу. З цією метою було створено проектно-кошторисну документа-

цію і розпочато будівництво дев’ятиповерхового навчального корпусу по 

вул. Шевченка та спортивно-оздоровчого табору на Десні у районі села Шесто-

виця. 

У той же час Петро Олексійович активно займався науково-методичною 

діяльністю за такими основними напрямками: 

1. Розробка конструкторських і технологічних засобів підвищення якості 

виготовлених та відновлюваних деталей машин. 

2. Уніфікація різального інструмента. 

3. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. 

Під його керівництвом було виконано та впроваджено велику кількість го-

спдоговірних та держбюджетних робіт, від яких філіал отримував чималі при-

бутки. Тільки у 1985 році економічний ефект склав 143 тисячі рублів. 
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Обговорення дослідного зразка конструкції пристрою для безпилового 

нанесення тальку на прогумовані вироби. На фото автори та виробники 

пристрою (зліва – направо): канд. техн. наук Руденко П.О. – керівник теми, 

зав. лаб. Фокін В.Ф., інженер Сокол Л.П., учбові майстри Зеленін В.Д., Фе-

доренко І.Ф., асис. Бєдний А.С. 

29 травня 1987 року Петру Олексійовичу Руденку рішенням Вищої атеста-

ційної комісії при Раді Міністрів СРСР присвоєно вчене звання професора ка-

федри технології машинобудування. 

Руденко П.О. активно пропагував науково-технічні знання. Він регулярно 

виступав з доповідями на всесоюзних, республіканських, обласних та міжвузів-

ських науково-практичних конференціях. Підсумком цього є серія його статей у 

наукових збірниках.  

Одночасно з керівництвом філіалом Петро Олексійович брав активну 

участь у партійному та громадському житті міста. Декілька разів обирався чле-

ном Чернігівського міського комітету Компартії України; був членом Деснян-

ського райкому Компартії України міста Чернігова, депутатом Чернігівської 

обласної ради народних депутатів, головою місцевої організації товариства 

«Знання». 

Такі великі навантаження призвели до різкого погіршення здоров’я Петра 

Олексійовича. Тому з 31 травня 1986 року він залишив посаду директора і про-

довжив очолювати кафедру технології машинобудування ЧФ КПІ. 
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Вирішення виробничих питань 

Керована ним кафедра ТМ протягом багатьох років займала призові місця 

у соціалістичному змаганні серед кафедр філіалу. Колектив очолюваної ним 

кафедри складався, в основному, з його учнів, колишніх аспірантів. Це, в знач-

ній мірі, зумовило вагомі успіхи кафедри у вихованні інженерних фахівців та 

науковців. Серед учнів П.О. Руденка хотілося б виділити таких, як Павленко 

Петро Миколайович – доктор технічних наук, заступник директора з наукової 

роботи інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіацій-

ного університету; Чередніков Олег Миколайович – кандидат технічних наук, 

професор кафедри технології машинобудування Чернігівського державного те-

хнологічного університету; Пономаренко Сергій Іванович – декан факультету 

менеджменту Чернігівського державного інституту економіки і управління. 

Як згадує Олег Миколайович Чередніков, Петро Олексійович приділяв 

увагу згуртуванню колективу та організації дозвілля. Так, він організовував ек-

скурсійні поїздки до Москви на ВДНГ для співробітників кафедри; зустрічі на 

річці Десні по закінченню навчального року та його початку; творчі вечори, в 

яких сам брав активну участь та актори чернігівських театрів і філармонійного 

центру. 

У 1989 році Петро Олексійович був обраний за конкурсом у Черкаський 

філіал КПІ, де до 1994 року завідував кафедрою технології машинобудування. 

8 січня 1990 р. за власним бажанням вийшов із лав Компартії, а через пів-

року з піднесенням зустрів звістку про проголошення України самостійною не-

залежною державою. 

Згодом Петро Олексійович повернувся до Чернігова. З 1994 року почав 

працювати у Чернігівському державному інституті економіки і управління, 

спочатку професором, а через місяць – завідувачем кафедри менеджменту. З 

1995 року Петро Олексійович був заступником голови науково-методичної ра-
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ди інституту. У 1996 році організував та очолив кафедру технологічних дисци-

плін інституту. З 1998 – член редакційної ради з розгляду матеріалів, рекомен-

дованих до друку. У 2003 році у ЧДІЕУ за активною участю Петра Олексійови-

ча відкрито нову спеціальність «Якість, стандартизація і сертифікація», і він 

всіляко сприяв розвитку цієї спеціальності на посаді завідувача кафедри стан-

дартизації і техногенної безпеки. 

Логічна чіткість, глибина і послідовність, властиві йому як вченому, ви-

значали стиль його лекцій з технології машинобудування. Розроблені професо-

ром Руденком П.О. підручники з технології машинобудування є єдиними у цій 

галузі, за ними і нині навчаються студенти – машинобудівники України. Це: 

отделочные операции в машиностроении: справ. / П.А. Руденко и др. – К., 1990; 

Руденко П.А. Проектирование и производство заготовок в машиностроении: 

учеб. пособ. / П.А. Руденко, Ю.А. Харламов, В.М. Плескач. – К.: Вища шк., 

1991. – 248 с.; Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машино-

будуванні: навч. посіб. / П.О. Руденко. – К. : Вища шк., 1993. – 416 с.; Руден-

ко П.О. Вибір, проектування і виробництво заготівок деталей машин: навч. по-

сіб. / П.О. Руденко, Ю.О. Харламов, О.Г. Шустяк. – К.: ІСДО, 1993. – 304 с.; 

Руденко П.О. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: під-

руч. / П.О. Руденко, В.М. Плескач, Ю.О. Харламов. – Дніпропетровськ: Наука і 

освіта, 1999. – 254 с. 

За досягнуті успіхи Петро Олексійович був нагороджений дипломом IV 

Всеукраїнського конкурсу на кращу роботу з уніфікації й агрегатування в ма-

шинобудуванні; Почесною Грамотою президії Чернігівської облради науково-

технічного товариства; Почесною Грамотою Чернігівського обкому Компартії 

України і обласної Ради народних депутатів. Тричі нагороджений знаком «Пе-

реможець соціалістичного змагання». Указом Президента України від 28 лис-

топада 1995 р. П.О.Руденку присвоєно почесне звання Заслуженого працівника 

народної освіти України. 

Усе своє життя Петро Олексійович «грішив» віршем, але перша його ліри-

чна збірка «Коснувшись Вашего виска» побачила світ лише в 1994 році. Потім, 

упродовж 1995-2004 рр., видав ще 15 ліричних збірок і 3 книги прози. 

Василь Буденний, член Національної Спілки письменників України, про 

творчість Петра Руденка пише так: «Його поезія подібна до тих чистих струмків, 

які повнять великі ріки літератури. Вірші поета не надумані, «не висмоктані з 

пальця», а життєві, правдиві, без зайвих словесних викрутасів, котрі іноді приз-

водять до нерозуміння читачем написаного. Не без того, що десь, може, й проко-

взне мовно огріх, але великої оранки без маленького огріха майже не буває». 

З 1997 р. Петро Олексійович очолив літературну студію при Чернігівсько-

му державному інституті економіки і управління. У серпні 1999 року побачила 

світ «Фортуна» – перша літературна збірка студійців. За літературну діяльність 

Петро Руденко був удостоєний звання лауреата літературної премії ім. Михайла 

Коцюбинського 1998 року. 

У червні 1998 р. П.О. Руденко став членом літературної спілки «Чернігів». 

Але сам Петро Олексійович досить скромно оцінює результати своєї літератур-

ної діяльності. 
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«Критично оцінюючи свої літерату-

рні надбання, я усвідомлюю, що не можу 

претендувати на якесь, навіть третьоря-

дне, місце в літературі. Моя літературна 

діяльність, – зауважує Петро Олексійо-

вич у передмові до збірки «Рідною мо-

вою», – була спонтанною. Вона не спи-

ралась на глибинне знання літератури і 

проходила поза межами літературних кіл 

і циклів. Просто це було велике захоп-

лення, хобі, яке завжди приносило мені 

задоволення і надавало натхнення в го-

дини всіляких життєвих негараздів». 

У 2002 та 2003 роках він ставав пе-

реможцем обласних конкурсів «Краща 

книга року». 

У 2004 році був виданий пісенник 

«Ювілейна муза». В ньому зібрані вірші 

Петра Олексійовича, більшість з яких 

покладено на його ж музику. Сам автор 

прокоментував це так: «Стати поетом мріяв все життя, композитором – ніколи. 

Але тяга до музики завжди жила в моїй душі. Я навіть впевнений, що справжня 

поезія без музики не існує». Вперше поетичні рядки П.О. Руденка були озвучені 

у 2001 році, коли він з Олександром Бабінським виграв конкурс на кращий 

Гімн Чернігівського державного інституту економіки і управління. З того часу 

цей Гімн постійно звучить на всіх святкових заходах інституту, випускних ве-

чорах і концертах самодіяльності. 

Пішов з життя Петро Олексійович Руденко 20 вересня 2006 року. 
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3. СПОГАДИ СУЧАСНИКІВ 
 

Щиро Петра Олексійовича Руденка згадує його учень Петро Миколайо-

вич Павленко – нині доктор технічних наук, професор, лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки, заступник директора з науково-

методичної роботи інституту інформаційно-діагностичних систем Національно-

го авіаційного університету: 

 
«Ніби просто і, разом з тим, дуже складно сказати, ким Він був для мене. 

ПРОСТО – це мій Учитель, який навчив мене любити свою спеціальність, 

навчив творити, досліджувати і методично викладати свої думки. 

СКЛАДНО – бо це був Творець від Бога. Він помічав те, що інші просто не 

бачили. Петро Олексійович по-особливому будував речення, вмів про складне 

сказати просто. Формулював терміни у своїх навчальних посібниках та підру-

чниках так, що за ним навчались студенти майже всіх кафедр технології ма-

шинобудування колишнього Радянського Союзу, навчаються і зараз. Скурпульо-

зно готував і видавав навчальну літературу, свої вірші, пісні та прозу. Він го-

ворив: « Я не можу не писати тому, що я це знаю і хочу поділитися з іншими». 

Для мене Петро Олексійович з часом став другим батьком. З ним завжди 

було цікаво розмовляти і працювати. Можна було отримати корисну батьків-

ську пораду. Він навчав бути чесним, порядним і кращим у всьому. Він і сам 

завжди був таким – надійним, кваліфікованим і компетентним. Петро Олексі-

йович був справжнім Професором не тільки у своїй спеціальності, а й в жит-

ті. Він йшов по життю з мудрістю, любов’ю до ближнього, бажанням навча-

ти і передавати свої знання іншим. Петро Олексійович був життєлюбом, 

мрійником і, разом з цим, принциповим, пунктуальним і вимогливим. Перш за 

все, вимогливим до себе. Якщо треба було встигнути щось зробити, то він міг 

не спати декілька ночей. Але роботу виконував в установлений термін і так, 

що вона ставала взірцем для інших. Він був зразком та Учителем для багатьох 

студентів і співробітників. 

Минуло більше 7 років, як його немає з нами. Та біль утрати не згасає. Ра-

но, дуже рано він пішов від нас. Книги, настанови та правила життя Петра 
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Олексійовича назавжди залишаться у моїй пам’яті. Також сумують за ним 

друзі із Чернігова, Кривого Рогу, Черкас, Києва та інших міст». 

 

Спогади кандидата технічних наук, доцента кафедри теоретичної і приклад-

ної механіки Віталія Юхимовича Грицюка:  

 

 
 

«Петро Олексійович Руденко і я працювали в Кривому Розі у гірничоруд-

ному інституті. Тільки не одночасно. Він раніше. 

Мене він якось спитав, як я переношу акліматизацію у Чернігові. Я сказав, 

що нормально, тільки деякий час ходив дещо сонний. Петро Олексійович засмі-

явся і сказав, що я легко відбувся. Сказав, що він був сонний і голодний. І так 

кожного разу, коли повертався звідкілясь у Чернігів. Сміявся, що це від занад-

то великої кількості кисню у чернігівському повітрі. 

Колись признався мені, що пише вірші. Я дуже обережно попросив почи-

тати. Він нічого не відповів. Через деякий час я був у справах на його кафедрі. 

Він дав мені пакет не дуже якісного паперу, на якому не стандартно дрібним 

шрифтом на друкарській машинці були надруковані вірші. Дуже тепло, любов-

но написані про природу, дитинство, дідуся, нелегкі роки молодості. Трохи 

слабкіші, на мою думку, були гумористичні вірші, але їх було мало. Тоді він ще 

не друкувався. 

Потім Петро Олексійович подарував мені надруковану збірку. Потім ще 

три. Це було, коли він уже не працював у нашому навчальному закладі. 

На зустрічах літераторів Чернігівщини у музеї Михайла Коцюбинського я 

чув, як він читав свої вірші. 

Коли дуже хворів, поділився тривогою, що не встигне надрукувати запла-

новане. Встиг». 
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4. ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ РУДЕНКО: ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ  

І ДІЯЛЬНОСТІ 
 

8 січня 1935 Народився в м. Кривий Ріг. 

1942-1949 Навчався в школі в м. Кривий Ріг. 

1949-1953 Навчався в Дніпропетровському автомеханіч-

ному технікумі Міністерства оборони СРСР. 

Серпень-жовтень 1953 Працював на оборонному заводі м. Горького 

(Нижній Новгород) техніком відділу головного 

механіка. 

Жовтень-грудень 1953 Працював на Дарницькому заводі у м. Києві 

(п/я 244) техніком-технологом у відділі голов-

ного технолога. 

Січень-листопад 1954 Працював на Ярунській МТС Житомирської 

області старшим механіком з механізації тру-

домістких процесів у тваринництві. 

1954-1957 Служив у Прикарпатському військовому окру-

зі. Вступив до лав КПРС. 

Жовтень 1957-грудень 1958  Слюсар з ремонту обладнання, контролер ВТК 

інструментального цеху рудоремонтного заво-

ду м. Кривий Ріг. 

Грудень 1958-червень 1959  Інженер-технолог відділу головного технолога 

рудоремонтного заводу. 

1958-1960 Навчався на заочному відділенні Дніпропет-

ровського металургійного інституту.  

1960-1963 Продовжив навчання на машинобудівному фа-

культеті Українського заочного політехнічного 

інституту (м. Харків).  

Червень 1959-січень 1961 Інженер-конструктор відділу головного техно-

лога рудоремонтного заводу м. Кривий Ріг. 

Січень 1961-квітень 1962 Старший інженер-конструктор відділу голов-

ного технолога Криворізького рудоремонтного 

заводу. 

Квітень 1962-січень 1965 Завідувач бюро інструментального господарст-

ва Криворізького рудоремонтного заводу. 

Січень-липень 1965 Викладач технічних дисциплін Криворізького 

машинобудівного технікуму. 

Серпень 1965-березень 1966 Асистент кафедри технології машинобудуван-

ня Криворізького гірничорудного інституту. 

Січень 1967 Обраний за конкурсом в.о. доцента кафедри 

ТМ Криворізького гірничорудного інституту. 

17 травня 1971 Рішенням вченої ради Криворізького гірничо-

рудного інституту П.О. Руденку присуджено 

вчене звання кандидата технічних наук (прото-

кол № 11). 
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25 лютого 1972 Одержав диплом кандидата технічних наук 

(МТН № 072334). 

Серпень 1972 Переїздить з родиною до Чернігова. 

20 серпня 1972 Прийнятий на посаду доцента кафедри техно-

логії машинобудування Чернігівського філіалу 

КПІ як обраний за конкурсом (наказ від 

25.08.72 р. № 148-л). 

1973-1978 Незвільнений секретар парторганізації ЧФ 

КПІ. 

1 січня 1973 Переведений на посаду старшого викладача 

кафедри ТМ ЧФ КПІ (наказ від 29.12.72 р. 

№ 242-л). 

1 вересня 1973 Переведений на посаду доцента кафедри ТМ 

ЧФ КПІ (наказ від 30.06.73 р. № 105-л). 

29 вересня 1974 Призначений в.о. завкафедри технології машино-

будування ЧФ КПІ (наказ від 27.08.74 р. № 158-л). 

12 червня 1975 Обраний за конкурсом на посаду завкафедри 

технології машинобудування ЧФ КПІ (наказ 

від 12.06.75 р. № 367-л). 

1 липня 1982 Призначений директором Чернігівського філі-

алу КПІ (наказ від 01.07.82 р. № 74-1 (КПІ)). 

5 листопада 1985 Переведений на посаду професора кафедри ТМ 

ЧФ КПІ (наказ від 20.11.85 р. № 1002-1 (КПІ)). 

31 травня 1986 Звільнений із займаної посади директора ЧФ 

КПІ за власним бажанням згідно поданої заяви 

(наказ від 28.05.86 р. № 474-л.). Залишився на 

посаді завкафедри технології машинобудуван-

ня. 

29 травня 1987 Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді 

Міністрів СРСР присуджено вчене звання про-

фесора кафедри технології машинобудування 

(протокол № 21). Атестат професора № 015965. 

28 серпня 1989  Звільнений з ЧФ КПІ у зв’язку з обранням за 

конкурсом на посаду завкафедри технології 

машинобудування у Черкаський філіал КПІ 

(наказ від 24.08.89 р. № 1846-л). 

8 січня 1990 За власним бажанням вийшов з лав Компартії. 

1989-1992  Працював завідуючим кафедрою ТМ Черкась-

кого інженерно-технологічного інституту. 

1994 Повернувся до м. Чернігова. 

1 вересня 1994 Обраний професором кафедри «Менеджмент» 

Чернігівського державного інституту економі-

ки і управління (ЧДІЕУ). 

15 жовтня 1994 Очолив кафедру «Менеджмент» Чернігівсько-
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го державного інституту економіки і управлін-

ня (ЧДІЕУ). 

1994 Побачила світ перша лірична збірка віршів 

«Коснувшись Вашого виска». 

1995 Обраний заступником голови методичної ради 

Чернігівського державного інституту економі-

ки і управління (ЧДІЕУ). 

28 листопада 1995 Указом Президента України присвоєно почес-

не звання Заслуженого працівника народної 

освіти України. 

1 вересня 1996 Завідувач кафедри технологічних дисциплін 

ЧДІЕУ. 

1995-2004 Видано 15 ліричних збірок і 3 книги прози. 

1997 Очолює літературну студію при ЧДІЕУ. 

1998 Член редакційної ради з розгляду матеріалів, 

рекомендованих до друку.  

Червень 1998 Став членом літературної спілки «Чернігів». 

Лауреат обласної літературної премії ім. Ми-

хайла Коцюбинського. 

1999 Побачила світ перша збірка літературної студії 

Чернігівського інституту економіки і управ-

ління «Фортуна». 

1999 Була видана поема «Мы все учились понемно-

гу: педагогическая поэма». 

1 вересня 2003-31 серпня 

2006 

Завідувач кафедри «Стандартизація і техно-

генна безпека». 

2002, 2003 Переможець обласного конкурсу «Краща книга 

року». 

2004 Видано пісенник «Ювілейна муза». 

20 вересня 2006 П.О.Руденко пішов з життя. 
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5. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ПРАЦЬ П.О. РУДЕНКА 

 

5.1. Наукові та навчальні видання 

 

5.1.1. Авторські свідоцтва 

 

1. А.с. 244360 СССР. Способ упрочнения поверхности деталей / И.А. Бе-

гагоев, О.И. Антонюк, И.А. Бойко, П.А. Руденко (СССР). – опубл. 1969, Бюл. 

№ 18 

2. А.с. 712263 СССР. МПК5 В 29 Н 21/06 Устройство для опудривания ре-

зиновых изделий / А.С. Бедный, П.А. Руденко (СССР). – опубл. 1980, Бюл. № 4 

3. А.с. 825250 СССР. Устройство для прерывистой подачи проволоки / 

В.Н. Мамонтов, М.Б. Погорельская, М.Ф. Лысенко, В.В. Озеренский, А.П. Сте-

панов, П.А. Руденко (СССР). – опубл. 1986, Бюл. № 16 

4. А.с. 908660 СССР, МКл3 В 25 В 11/12 Способ упаковки радиально-

упорных подшипников без обоймы / Ю.Д. Кудлатов, П.А. Руденко (СССР). – 

№ 2919547/28-13 ; заявл. 05.05.80; опубл. 28.02.82, Бюл. № 8 

5. А.с. 1143574 СССР, МКИ3 В Q 7/02. Устройство для ориентации ци-

линдрических деталей с буртом / Е.В. Синявская, П.А. Руденко (СССР). – 

№ 3471812/25-08 ; заявл. 09.07.82; опубл. 07.03.85, Бюл. № 9 

 

5.1.2. Окремо видані праці 

 

1. Механическая притирка 4-ходовых кранов РРЗ. – Кривой Рог, 1961. – 

2 с. (В соавт.) 

2. Упрощение конструкции зуба Грейфера. – Кривой Рог, 1961. – 2 с. – 

(В соавт.) 

3. Исследование и разработка способов повышения долговечности бу-

ровых сталей и деталей бурильных машин: автореф. дис. на соискание учен. 

степени канд. техн. наук. – Кривой Рог: КГРИ, 1971. – 22 с. 

4. Низкотемпературное термомеханическое упрочнение восстанавлива-

емых деталей. – М.: ЦНИИТЭИ в/о Сельхозтехника, 1975. – 57 с. – (В соавт.) 

5. Технология и организация ремонта коленчатых валов автотракторных 

двигателей. – М.: ЦНИИТЭИ в/о Сельхозтехника, 1975. – 67 с. – (В соавт.) 

6. Підвищення якості відновлення деталей машин. – К.: Урожай, 1978. – 

176 с. – (В соавт.) 

7. Ремонт и восстановление коленчатых валов. – М.: Колос, 1978. – 

150 с. – (В соавт.) 

8. Унификация режущего инструмента: материал в помощь лектору. – 

Чернигов, 1980. – 23 с. 

9. Оптимизация номенклатуры режущего инструмента на машинострои-

тельных предприятиях. – Чернигов: Десна, 1981. – 43 с. 

10. Использование смазочно-охлаждающих и моечно-консервационных 

средств при ремонте машин: учеб. пособ. – М.: Колос, 1981. – 192 с. – (В соавт.) 
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11. Построение параметрических и типоразмерных рядов металлорежу-

щего инструмента. – М., 1981. – Деп. 11.02.81 № 41-81  

12. Унификация резцов. – К.: Техника, 1983. – 73 с. – (В соавт.) 

13. Отделочные операции в машиностроении: справ. – К.: Техника, 1985. – 

136 с. – (В соавт.) 

14. Проектирование технологических процессов в машиностроении: 

учеб. пособ. для вузов. – К.: Вища школа, 1985. – 255 с.  

15. Унификация деталей широкого применения. – Чернигов: ЦНТИ, 1985. – 

4 с. – (В соавт.) 

16.  Экономия металла в машиностроении. – Чернигов: ВСНТО, 1985. – 

43 с. – (В соавт.) 

17. Отделочные операции в машиностроении: справ. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – К., 1990. – 240 с. – (В соавт.) 

18. Проектирование и производство заготовок в машиностроении: учеб. 

пособ. – К.: Вища школа., 1991. – 248 с. – (В соавт.) 

19. Вибір проектування і виробництво заготівок деталей машин: навч. 

посіб. – К.: ІСДО, 1993. – 304 с.  

20. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні: навч. по-

сіб. – К.: Вища школа, 1993. – 416 с.  

21. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин : підруч. – 

Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1999. – 254 с. – (У співавт.) 

 

5.1.3. Навчально-методичні видання 

 

1. Программа конструкторско-технологической практики студентов. 

Курс IV. Спец. 0501 – Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты. – К.: КПИ, 1977. – 14 с. – (В соавт.)  

2. Составление и оформление расчетно-пояснительных записок курсовых 

и дипломных проектов технологического направления: метод. указ. для студ. 

машиностр. спец. с технолог. уклоном. – К.: КПИ, 1978. – 31 с. 

3. Методические указания к лабораторному практикуму по курсу «Тех-

нология машиностроения» для студентов специальностей 0501, 0570. – К.: 

КПИ, 1984. – 72 с. – (В соавт.) 

4. Методические указания и контрольные вопросы для самостоятельного 

изучения курса «Технология машиностроения» для студентов дневной формы 

обучения. – К.:КПИ, 1985. – 28 с. – (В соавт.) 

5. Методические указания и контрольные вопросы для самостоятельного 

изучения курса «Технология машиностроения» для студентов дневной формы 

обучения специальности «Технология машиностроения, металлорежущие стан-

ки и инструменты». – К.: КПИ, 1986. – 28 с. – (В соавт.) 

6. Пам’ятка студенту спеціальності 1201 «Технологія машинобудування» 

ЧІТІ. – Черкаси, 1994. – 18 с. 

7. Методичні вказівки до практичних занять і завдання для індивідуаль-

ної і самостійної роботи з курсу «Системи технологій». – Чернігів, 1995. – 27 с. 
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8. Робоча програма і методичні вказівки з курсу «Системи технологій» 

для студентів спеціальності «Менеджмент у виробничій сфері», «Облік та ау-

дит». – Чернігів, 1995. – 23 с. 

9. Оформлення рефератів, курсових, дипломних та інших студентських 

робіт : метод.вказ. для викл. і студ. усіх спец. – Чернігів, 1996. – 40 с. 

10. Хімічні і фізичні основи виробництва: навч.-лекц. матеріал для студ. 

спец. «Менеджмент у виробничій сфері». – Чернігів: ЧДІЕУ, 1997. – 36 с. – (У 

співавт.) 

11. Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до вивчення ку-

рсу «Техніка і технологія галузей» для студентів-заочників. – Чернігів, 1998. – 

32 с. 

12. Довідкові матеріали до виконання лабораторних робіт з курсу «Техні-

ка і технологія галузей» для студентів усіх форм навчання. – Чернигов, 1999. – 

16 с. 

13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Техніка і технологія галузей» для студентів спеціальності «Менеджмент орга-

нізацій». – Чернігів, 1999. – 44 с. 

14. Методичні вказівки і завдання для індивідуальної роботи з дисципліни 

«Техніка і технологія галузей» для студентів спеціальності «Менеджмент орга-

нізацій». – Чернігів, 1999. – 19 с.  

15. Техніка і технологія промислового виробництва: конспект лекц. для 

студ. спец. «Менеджмент організацій». – Чернігів, 2001. – 98 с. 

16. Системи технологій : конспект лекц. для студ. спец. «Менеджмент ор-

ганізацій» та «Туристичний менеджмент». – Чернігів : Черніг. обереги, 2002. – 

155 с. 

 

5.1.4. Наукові статті 

 

1967 

1. Технология изготовления, оснастка и контроль крупногабаритных де-

талей бурового станка СЕШ-250 // Тезисы докладов научно-практической кон-

ференции, посвящ. 50-летию Сов. власти (Кривой Рог, 1967). – Кривой Рог, 

1967. – С. 12-13. – (В соавт.) 

 

1969 

2. Методика ускоренных испытаний деталей горных машин на усталость // 

Тезисы докладов научно-технической конференции молодых ученых (Кривой 

Рог, 1969). – Кривой Рог, 1969. – С. 91. – (В соавт.) 
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1970 

3. Влияние точности деталей на срок службы вращательных и возвратно-

поступательных сопряжений бурильных машин // Повышение износостойкости 

и срока службы машин: тезисы докл. – К., 1970. – Вып. 5. – С. 9-15. – (В соавт.) 

4.  Исследование и методика ускорения испытаний на выносливость сту-

пенчато-увеличивающейся нагрузки // Известия вузов. Сер. Машиностроение. – 

1970. – № 2. – С. 19-24. – (В соавт.) 

5. Контроль среднего диаметра шлицев // Машиностроитель. – 1970. – 

№ 9. – С. 37-38. – (В соавт.) 

6. Методика контроля и исследование комплексных показателей точнос-

ти подвижных шлицевых и геликоидальных сопряжений перфораторов // Ди-

намика и долговечность машин: сб. тр. науч.-техн. конф., посвящ. 70-летию ме-

хан. ф-та Томского политехн. ин-та им. С.М. Кирова (Томск, 1970). – Томск, 

1970. – Ч. 1. – С. 43-48. – (В соавт.) 

7.  Электротехническая обработка малоуглеродистой стали // Технология 

и организации производства. – 1970. – № 3. – С. 36-37. – (В соавт.) 

 

1971 

8. Вероятностный метод исследования точности сопряжения цилиндр – 

поршень // Вестник машиностроения. – 1971. – № 6. – С. 13-17. – (В соавт.) 

9. Деформационное и термомеханическое упрочнение буровых сталей // 

Бюллетень Центрального научно-исследовательского института информации и 

технико-экономических исследований черной металлургии. – 1971. – № 19. – 

С. 50-51. – (В соавт.) 

10. Исследование и методы расчета точностных параметров и посадок 

перфораторов // Реферативная информация о законченных научно-

исследовательских работах в вузах УССР. Угольная и горнорудная промыш-

ленность. – К., 1971. – № 5. – С. 68-69. – (В соавт.) 

11. Исследование точности деталей и сопряжений бурильных машин // 

Горная электромеханика и автоматика : респ. межвед. тем. сб. – Харьков, 1971. – 

№ 18. – С. 94-99. – (В соавт.) 

12. Повышение усталостной прочности деталей методом термомеханичес-

кой обработки // Реферативная информация о законченных научно-

исследовательских работах в вузах УССР. Угольная и горнорудная промыш-

ленность. – К., 1971. – Вып. 5. – С. 69-70. – (В соавт.) 

13. Расчет несоосностей поверхностей в сопряжениях перфораторов // Го-

рная электромеханика и автоматика: респ. межвед. сб. – Харьков, 1971. – Вып. 19. – 

С. 114-120. – (В соавт.) 

 

1972 

14. Влияние технологических факторов на долговечность деталей // Бега-

гоев И.А. Бурильные машины / И.А. Бегагоев, А.Г. Дедюра, А.И. Бахал. – М., 

1972. – С. 324-364. – (В соавт.) 

15. Исследование и расчет допусков положений поверхностей деталей бу-

рового станка НКР – 100М // Доклады IV научно-технической конференции 
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«Технический прогресс в машиностроении» (Томск, 1972). – Томск, 1972. – 

С. 212-215. – (В соавт.) 

16. Исследование и расчет посадок для подвижных сопряжений буриль-

ных машин ударного действия // Горная электромеханика и автоматика: респ. 

межвед. сб. – Харьков, 1972. – Вып. 21. – С. 3-9. – (В соавт.) 

17. Исследование линейных размерных цепей бурильных машин // Рефе-

ративная информация о законченных научно-исследовательских работах в ву-

зах УССР. Угольная и горнорудная промышленность. – К., 1972. – Вып. 6. – 

С. 57-58. – (В соавт.) 

18. Исследование технологичности и экономической эффективности пер-

фораторов // Доклады IV научно-технической конференции «Технический про-

гресс в машиностроении» (Томск, 1972). – Томск, 1972. – С. 281-284. – (В со-

авт.) 

19. Исследование точности изготовления зубчатых колес бурильных ма-

шин // Доклады IV научно-технической конференции «Технический прогресс в 

машиностроении» (Томск, 1972). – Томск, 1972. – С. 215-220. – (В соавт.) 

20. Повышение долговечности геликоидальных гаек перфораторов мето-

дом термомеханического упрочнения // Реферативная информация о закончен-

ных научно-исследовательских работах в вузах УССР. Угольная и горнорудная 

промышленность. – К., 1972. – Вып. 6. – С. 60-61. – (В соавт.) 

21. Повышение циклической прочности металлов за счет оптимизации те-

плового режима при механическом упрочнении // Известия вузов. Сер. “Маши-

ностроение”. – 1972. – № 12. – С. 170-172. – (В соавт.) 

 

1973 

22. Исследование точности и повышение долговечности буровых станков // 

Реферативная информация о законченных научно-исследовательских работах в 

вузах УССР. Угольная и горнорудная промышленность. – К., 1973. – Вып. 7. – 

С. 89-90. – (В соавт.) 

23. Методика расчета угловых зазоров в кинематической цепи вращения 

бурового инструмента перфоратора // Горная электромеханика и автоматика: 

респ. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 1973. – Вып. 23. – С. 40-44. – (В соавт.) 

24. Некоторые вопросы обучения автоматическим методам подготовки 

машиностроительного производства в системе высшей школы // Автоматизация 

технологической подготовки производства в машиностроении с помощью 

ЭВМ: тезисы I Всесоюз. межвуз. науч.-техн. конф. (Ворошиловград, 1973). – 

Ворошиловград, 1973. – С. 67-68. – (В соавт.) 

25. О рассеянии параметров кривых усталости // Детали машин: респ. ме-

жвед. науч.-техн. сб. – К., 1973. – Вып. 17. – С. 58-60. 

 

1974 

26. Виды повреждений коленчатых валов и способы их устранения // Ре-

монт и техническое обслуживание машинотракторного парка: реф. сб. – М.: 

ЦНИИТЭИ в/о Сельхозтехника, 1974. – Вып. 7. – С. 9-11. – (В соавт.) 
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27. Влияние начальных зазоров в сопряжении на долговечность сопряга-

емых деталей // Тезисы докладов конференции «Наука и технический прогресс 

в машиностроении» (Гомель, 10-12 окт. 1974 г.). – Минск, 1974. – С. 123-124. – 

(В соавт.) 

28. Групповой технологический процесс ремонта и восстановления коле-

нчатых валов // Ремонт и техническое обслуживание машинотракторного парка: 

реф. сб. – М.: ЦНИИТЭИ в/о Сельхозтехника, 1974. – Вып. 7. – С. 11-12. – 

(В соавт.) 

29. Повышение точности изготовления корпусов и зубчатых колес редук-

торов буровых машин // Повышение технического уровня, совершенствование 

методов расчета и конструирования зубчатых передач, редукторов и их узлов: 

тезисы докл. респ. науч.-техн. конф. (Харьков, 28-29 мая 1974 г.). – Харьков, 

1974. – С. 49-51. – (В соавт.) 

30. Способы ремонта и восстановления шеек коленчатых валов // Ремонт 

и техническое обслуживание машинотракторного парка: реф. сб. – М.: 

ЦНИИТЭИ в/о Сельхозтехника, 1974. – Вып. 12. – С. 27-30. – (В соавт.) 

31. Універсальний пристрій для контролю колінчастих валів // Механіза-

ція сільського господарства. – 1974. – № 10. – С. 20-21. – (У співав.) 

32. Экономическая эффективность централизованного ремонта и восста-

новления автотракторных деталей // Ремонт и техническое обслуживание ма-

шинотракторного парка: реф. сб. – М.: ЦНИИТЭИ в/о Сельхозтехника, 1974. – 

Вып. 7. – С. 12-13. – (В соавт.) 

 

1975 

33. Анализ загрузки студентов самостоятельной работой в течении семе-

стра // Бюджет времени преподавателей и студентов, его социальная обуслов-

ленность. – Каунас, 1975. – С. 365-372. – (В соавт.) 

34. Метод масштабного подобия при нормировании технологических 

процессов ремонта коленчатых валов // Ремонт и техническое обслуживание 

машинотракторного парка: реф. сб. – М.: ЦНИИТЭИ в/о Сельхозтехника, 1975. – 

Вып. 7. – С. 1-3. – (В соавт.) 

35. Общественно-политическая практика и динамические закономернос-

ти адаптации студентов // Партийные и общественные организации в вузе. – 

Каунас, 1975. – С. 300-303. – (В соавт.) 

36. Способы базирования и выбор маршрута механической обработки 

восстанавливаемых коленчатых валов // Ремонт и техническое обслуживание 

машинотракторного парка: реф. сб. – М.: ЦНИИТЭИ в/о Сельхозтехника, 1975. – 

Вып. 5. – С. 6-8. – (В соавт.) 

 

1976 

37. Контроль – сортировка ремонтируемых коленчатых валов // Ремонт и 

техническое обслуживание машинотракторного парка: реф. сб. – М.: 

ЦНИИТЭИ в/о Сельхозтехника, 1976. – Вып. 5. – С. 4-6. – (В соавт.) 
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1978 

38. Базирование и базы ремонтируемых и восстанавливаемых деталей // 

Совершенствование техники и технологии производства и создание АСУП: те-

зисы докл. науч.-техн. конф. Черниговского филиала КПИ (Чернигов, 1978). – 

Чернигов, 1978. – С. 10. – (В соавт.) 

39. Влияние температуры на микротвердость при обкатывании углероди-

стых сталей с подогревом // Совершенствование техники и технологии произ-

водства и создание АСУП: тезисы докл. науч.-техн. конф. Черниговского фили-

ала КПИ (Чернигов, 1978). – Чернигов, 1978. – С. 11. – (В соавт.) 

40. Методика проведения унификации резцов // Совершенствование тех-

ники и технологии производства и создание АСУП: тезисы докл. науч.-техн. 

конф. Черниговского филиала КПИ (Чернигов, 1978). – Чернигов, 1978. – С. 36-

37. – (В соавт.) 

41. Схема структурно-технологических связей в процессе унификации 

резцов // Научная организация труда: информ. листок. – Чернигов: ЦНТИ, 1978. – 

№ 53. – (В соавт.) 

 

1979 

42. Влияние обработки резанием в ингибированных СОЖ на некоторые 

физико-механические свойства стали 45 // Повышение эффективности противо-

коррозионной защиты конструкционных металлов: тезисы докл. – Чернигов, 

1979. – С. 25-27. – (В соавт.) 

43. Вопросы унификации резцов // Вестник машиностроения. – 1979. – 

№ 7. – С. 47-48. 

44. Исследование внеаудиторной самостоятельной работы студентов на 

основе анкетирования // Достижения науки, техники, технологии и АСУ в на-

родном хозяйстве: тезисы докл. науч.-техн. конф. (Чернигов, 27-29 нояб. 1979). – 

Чернигов, 1979. – С. 86-87. – (В соавт.) 

45. О влиянии технологической наследственности на поведение стали в 

наводороживающих и коррозионно – наводороживающих средах // Методы ис-

следования и определения газов в металлах и неорганических материалах. – Л., 

1979. – С. 174. – (В соавт.) 

46. Опыт работы кафедры по методическому обеспечению учебного про-

цесса // Бюллетень методической комиссии Черниговского филиала КПИ. – Че-

рнигов : ЧФ КПИ, 1979. – № 2. – С. 2-3. 

47. Основные положения и опыт внедрения ЕСТД на Черниговском заво-

де автозапчастей производственного объединения ГАЗ // Достижения науки, 

техники, технологии и АСУ в народном хозяйстве: тезисы докл. науч.-техн. 

конф. (Чернигов, 27-29 нояб. 1979). – Чернигов, 1979. – С. 84-85. – (В соавт.) 

48. Параметры унификации резцов // Стандарты и качество. – 1979. – 

№ 9. – С. 30-31. – (В соавт.) 

49. Структурная схема и показатели унификации режущего инструмента // 

Достижения науки, техники, технологии и АСУ в народном хозяйстве: тезисы 

докл. науч.-техн. конф. (Чернигов, 27-29 нояб. 1979). – Чернигов, 1979. – С. 56-

57. – (В соавт.) 
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50. Унификация резцов на основе параметрических рядов // Станки и ин-

струменты. – 1979. – № 8. – С. 22-23. – (В соавт.) 

51. Упорядочение номенклатуры инструмента на ремонтных предприяти-

ях // Ремонт и техническое обслуживание машинотракторного парка: ЭИ. – М.: 

ЦНИИТЭИ Госкомсельхозтехника, 1979. – Вып. 9. – С. 6-7.  

52. Упорядочение номенклатуры режущего инструмента на машиностро-

ительных предприятиях // Технология машиностроения для легкой и пищевой 

промышленности и бытовых приборов: науч.-техн. реф. сб. – К. : ЦНИИТЭИле-

гпищемаш, 1979. – № 11. – С. 13-14. 

 

1980 

53. Исследование структуры и разработка нормативов самостоятельной 

работы студентов-машиностроителей // Материалы III координационного со-

вещания вузов по теме «Исследование объема и структуры внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов за весь период теоретического обучения в ву-

зе». – М., 1980. – С. 47-48. – (В соавт.) 

54. Методика производственных испытаний резцов в процессе их унифи-

кации // Инструментальное производство: информ. листок. – Чернигов, 1980. – 

№ 17. – (В соавт.) 

55. Оптимизация номенклатуры режущего инструмента, применяемого 

на многооперационных станках с ЧПУ // Исследование и перспективы развития 

зажимных, загрузочных и фиксирующих механизмов станков – автоматов и 

станков с программным управлением: тезисы докл. респ. науч.-техн. конф. – К., 

1980. – С. 37-38. – (В соавт.) 

56. Понятия, определения и структурная схема унификации режущего 

инструмента // Стандарты и качество. – 1980. – № 12. – С. 28-30. 

57. Расчет экономической эффективности унификации режущего инст-

румента // Станки и инструменты. – 1980. – № 10. – С. 18. – (В соавт.) 

58. Унификация резцов // Машиностроитель. – 1980. – № 3. – С. 29-30. 

59. Факторы, определяющие упрочняющий эффект при обкатывании по-

верхностей с подогревом // Технология и автоматизация машиностроения : 

респ. межвед. науч.-техн. сб. – К., 1980. – Вып. 25. – С. 70-72. 

60. Финишная обработка цилиндрических деталей методом обкатывания 

с подогревом // Вопросы технологии механообработки и сборки в машиностро-

ении. – Саратов, 1980. – С. 27-28. – (В соавт.) 

 

1981 

61. Закономерности формирования заводской номенклатуры режущего 

инструмента и особенности ее унификации // Перспективные направления раз-

вития науки и техники в свете решений 26 съезда КПСС: тезисы докл. науч.-

техн. конф. (Чернигов, 17-19 нояб. 1981). – Чернигов, 1981. – С. 14-15. 

62. Исследование возможностей экономии металла при изготовлении ав-

томобильных запасных частей // Перспективные направления развития науки и 

техники в свете решений 26 съезда КПСС: тезисы докл. науч.-техн. конф. (Чер-

нигов, 17-19 нояб. 1981). – Чернигов, 1981. – С. 15-16. – (В соавт.) 
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63. К вопросу о проблемном обучении студентов механических специа-

льностей в курсе общей химии по теме «Коррозия и защита металлов» // Про-

блемы высшей школы: респ. межвед. науч.-техн. сб. – К., 1981. – Вып. 42. – 

С. 100-106. – (В соавт.) 

64. Методика определения предела выносливости при ограниченном ко-

личестве испытываемых образцов (деталей) // Детали машин : сб. – К., 1981. – 

Вып. 32. – С. 65-68. 

65. Повышение технического уровня режущего инструмента на машино-

строительных предприятиях // Основные направления повышения построения 

параметрических и типоразмерных рядов металлорежущего инструмента. – М., 

1981. – Деп. 11.02.81 № 41-81. 

66. Повышение эксплуатационных свойств деталей машин при примене-

нии термопластической деформации // Технологические методы управления 

качеством деталей машин и приборов. – Саратов, 1981. – С. 37-39. – (В соавт.) 

67. Построение параметрических и типоразмерных рядов металлорежу-

щего инструмента. – М., 1981. – Деп. 11.02.81 № 41-81. 

68. Устройство для талькования резиновых изделий // Известия вузов. 

Технология текстильной промышленности. – 1981. – Т. 24, № 12. – С. 134-136. – 

(В соавт.) 

69. Цех централизованной перешлифовки автотракторных коленчатых 

валов // Научно-технические достижения: информ. листок. – Чернигов, 1981. – 

№ 5. – (В соавт.) 

 

1982 

70. Малоцикловая водородная усталость сварных соединений // Тезисы 

докладов ІІІ Всесоюзного семинара «Водород и металл» (Донецк, 15-17 сент. 

1982). – Донецк, 1985. – С. 154. – (В соавт.) 

71. О показателях унификации режущего инструмента // Технология и 

автоматизация машиностроения: респ. межвед. науч.-техн. сб. – К., 1982. – 

Вып. 29. – С. 88-92. 

72. Оптимизация номенклатуры режущего инструмента, применяемого 

на станках с ЧПУ // Технология и автоматизация машиностроения: респ. меж-

вед. науч.-техн. сб. – К., 1982. – Вып. 30. – С. 106-111. 

73. Разрежение типоразмерных рядов инструментов, применяемых на 

машиностроительных предприятиях // Технология и автоматизация машиност-

роения: респ. межвед. науч.-техн. сб. – К., 1982. – Вып. 30. – С. 99-106. 

 

1983 

74. Использование в качестве баз поверхностей деталей при их ремонте, 

восстановлении и сборке // Технология и автоматизация машиностроения: респ. 

межвед. науч.-техн. сб. – К., 1983. – Вып. 31. – С. 96-99. – (В соавт.) 

75. О взаимозаменяемости режущих инструментов при типоразмерной 

унификации // Резание и инструмент : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 

1983. – Вып. 29. – С. 75-77. 
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76. О некоторых особенностях унификации режущего инструмента на 

машиностроительных предприятиях // Технология и автоматизация машиност-

роения: респ. межвед. науч.-техн. сб. – К., 1983. – Вып. 31. – С. 93-96. 

77. Пневмомеханический способ упаковки радиально-упорных подшип-

ников без колец // Творческий союз высшей школы и производств – на службу 

пятилетке : тезисы докл. науч.-техн. конф. – Чернигов, 1983. – С. 15. – (В соавт.) 

78. Повышение технического уровня изделий, выпускаемых машиност-

роительными предприятиями, реализующими продовольственную программу : 

тезисы докл. всесоюз. науч.-техн. конф. (Суздаль, 19-22 дек. 1983). – М., 1983. – 

С. 50-55. – (В соавт.) 

79. Унификация токарных резцов // Машиностроитель. – 1983. – № 10. – 

С. 32. – (В соавт.) 

 

1985 

80. Системный анализ механообработки с позиций энергосберегающих 

принципов // Проблемы нормативно-технического обеспечения эффективности 

использования материальных и топливно-энергетических ресурсов: тезисы докл. 

всесоюз. науч.-техн. конф. (Краснодар, 10-12 окт. 1985). – М., 1985. – С. 78-80. – 

(В соавт.) 

 

1986 

81. Методика формирования и оценки структуры технологической опе-

рации на многооперационных станках // Автоматизация технологического про-

ектирования и подготовки производства для станков с ЧПУ и ГАП: тезисы докл. 

III Дальневосточной науч.-техн. конф. – Владивосток, 1986. – С. 100-103. – (В 

соавт.) 

82. Унификация деталей с применением вычислительной техники // Тех-

нология и организация производства. – 1986. – № 2. – С. 5-7. – (В соавт.) 

 

1987 

83. Классификация параметров обрабатываемой детали // Технология и 

автоматизация машиностроения: респ. межвед. науч.-техн. сб. – 1987. – 

Вып. 40. – С. 101-104. 

84. Оптимизация задач технологической подготовки производства в 

условиях ГПС // Технология и автоматизация машиностроения: респ. межвед. 

науч.-техн. сб. – 1987. – Вып. 39. – С. 80-85. – (В соавт.) 

85. Унификация материалов для измерительной аппаратуры // Техноло-

гия и организация производства. – К.: УкрНИИНТИ, 1987. – № 2. – С. 13-15. – 

(В соавт.) 

 

1988 

86. К вопросу о количестве и качестве связей между поверхностями дета-

лей машин // Технология и автоматизация машиностроения: респ. межвед. на-

уч.-техн. сб. – 1988. – Вып. 42. – С. 101-103. – (В соавт.) 
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87. Оптимизация структуры технологической операции обработки нежес-

ткой детали на многооперационном станке // Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении и приборостроении: респ. межвед. науч.-техн. сб. – 

Львов, 1988. – Вып. 27. – С. 128-135. – (В соавт.) 

88. Формирование структуры технологических процессов и операций с 

помощью таблиц – слепышей // Технология и автоматизация машиностроения: 

респ. межвед. науч.-техн. сб. – К.,1988. – Вып. 41. – С. 104-108. – (В соавт.)  

 

1989 

89. Использование унифицированных конструктивно-технологических 

элементов деталей при поддельно-групповой специализации робототехничес-

ких систем // Роботизация технологических процессов в машиностроении и 

приборостроении: тезисы докл. III обл. неотрас. конф. (Житомир, 1989). – Жи-

томир, 1989. – С. 10-12. – (В соавт.)  

90. Прогнозирование характеристик технологического оснащения проек-

тируемых ГПС на основе предпроектных исследований // Проблемы автомати-

зации технологических процессов в машиностроении: тезисы докл. на межресп. 

науч.-техн. конф. (Волгоград, 1989). – Волгоград, 1989. – С. 191-192. – (В со-

авт.) 

 

1990 

91. Использование эвристического прогнозирования в конструкторско-

технологических САПР // Социально-экономические проблемы и научно-

технические проблемы развития народного хозяйства : тезисы докл. обл. науч.-

техн. конф. – Черкассы, 1990. – С. 68-69. 

92. Образование унифицированных конструктивно-технологических эле-

ментов деталей в САПР ТП механической обработки // Известия вузов. Маши-

ностроение. – 1990. – № 3. – С. 120-123. 

 

1991 

93. Метод диалоговой структурно-параметрической оптимизации техно-

логического проектирования // Технология и автоматизация машиностроения. – 

1991. – № 48. – С. 37-39. 
 

1992 

94. Трьохступенева підготовка спеціалістів із спеціальності 1201 // Стру-

ктурно-логічні схеми спеціальностей при багатоступеневій системі підготовки 

спеціалістів : наук.-метод. семінар ЧІТІ. – Черкаси, 1992. – С. 7-9. 
 

1993 

95. Методика оцінки методичного забезпечення дисциплін і кафедр // 

Збірник нормативних документів ЧІТІ. – Черкаси, 1993. – С. 22-29. – (У спів-

авт.) 
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1996 

96. Аналіз якості викладацького складу інституту в період його станов-

лення // Науково-практична конференція ЧДІЕУ. – Чернігів, 1996. – С. 7-9. – (У 

співавт.) 

97. Дослідження об’єктивності оцінки знань студентів на екзаменах // 

Науково-практична конференція ЧДІЕУ. – Чернігів, 1996. – С. 10-11. 

98. Удосконалення системи атестації студентів викладачами // Науково-

практична конференція ЧДІЕУ. – Чернігів, 1996. – С. 7-9. – (У співавт.) 

 

1998 

99. Підвищення циклічної міцності металів // Соціально-психологічні, 

економічні та виробничі аспекти сучасної економіки і освіти : матеріали наук.-

практ. конф. (Чернігів, 1998р.). – Чернігів, 1998. 

100. Повышение циклической прочности металлов на счет оптимизации 

теплового режима при механическом упрочнении // Машиностроение и техно-

сфера на рубеже XXI века: междунар. сб. науч. трудов. – Донецк, 1998. – Вып 6. – 

С. 43-45. – (В соавт.) 

101. Экономическая эффективность унификации режущего инструмента // 

Бизнес-информ. – 1998. – № 9. – С. 74-75. 

 

2000 

102. Стандартизація структури технологічного процесу металообробки на 

базі уніфікованих технологічних рішень // Сіверянський літопис. – 2000. – № 2. – 

С. 229-230. 

 

2003 

103. Основні напрямки інтенсифікації технологічних процесів у промисло-

вому виробництві // Тези доповідей науково-практичної конференції / ЧДІЕУ. – 

Чернігів, 2003. – С. 68-69. 

 

2004 

104. Автоматизация задач технической подготовки производства в едином 

информационном пространстве промышленного предприятия // Матеріали між-

народної науково-технічної конференції. – К., 2004. – Т. 1: Інформаційно-

діагностичні системи. – С. 48-51. – (У співав.) 

105. Аналіз методів випробування металів на витривалість: тези 8-ї наук.-

практ. конф. викладач., співробіт. та студ. ЧДІЕУ. – Чернігів, 2004. – С. 121-

122. 

106. Методи і технології автоматизації технічної підготовки виробництва 

промислових підприємств // Вісник Національного авіаційного університету. – 

2004. – № 2. – С. 3-7. – (У співав.) 
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5.2. Публіцистичні твори 

 

1. «Секрет» мастерства: очерк // Сталинское знамя. – 1954. – 21 дек. 

2. Растить ряды отличных воинов: статья // Слава Родины (Львов). – 

1955. – 27 сент. 

3. Я знаю из опыта: статья // Днепровская правда (Днепропетровск). – 

1958. – 23 дек. 

4. Щоб стало здобутком усіх: стаття // Червоний гірник. – 1960. – 

13 груд. – (У співавт.) 

5. ...Міцніючий союз: стаття // Червоний гірник. – 1967. – 24 верес. – (У 

співавт.). 

6. Вуз - підприємство, грані взаємодії: стаття // Деснянська правда (Чер-

нігів). – 1979. – 4 трав. – (У співавт.). 

7. Кузня інженерних кадрів: стаття // Деснянська правда. – 1985. – 

19 жовт. 

8. Розробки – до впровадження у Чернігівському філіалі // За радянсько-

го інженера. – 1987. – 2 лип. 

9. Кто есть студенты или на чем земля держится: реплика // Фортуна. – 

Чернігів, 1999. – С. 83.  

10. Чи будуть в Україні готувати магістрів // Сіверянський літопис. – 1999. – 

№ 2. – С. 186-188. 

11. Економічний вуз розправляє крила: інтерв’ю // Чернігівський вісник. – 

2000. – 31 трав. 

12. Літературний небосхил ЧДІЕУ: передм. до літ. зб. «Фортуна 2» // Фо-

ртуна 2. – Чернігів, 2002. – С. 3-8. 

13. З повагою на відстані // Література і культура Полісся. – 2004. – 

Вип. 28. – С. 254-264 (Про родину Коцюбинських).  
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5.3. П.О. РУДЕНКО – поет і прозаїк 

5.3.1. Окремі видання 

 

1. Коснувшись Вашего виска: лирика. – Чернигов, 1994. – 48 с. 

2. Далекое и близкое: лирика. – Чернигов, 1995. – 108 с. 

3. Стихи разных лет: лирика. – Чернигов, 1995. – 80 с. 

4. Спешу навстречу маю: лирика. – Чернигов, 1996. – 84 с. 

5. То ли в шутку, то ль всерьез. Политизированные стихи. – Чернигов, 

1996. – 80 с. 

6. Острова спасения: лирика. – Чернигов, 1997. – 72 с. 

7. Ох, уж эта мне эпоха!: лирика. – Чернигов, 1997. – 60 с. 

8. Ищи себя в самом себе: лирика. – Чернигов, 1998. – 92 с. 

9. Суета сует: рассказы, бывальщины, письма, заявления и еще кое-что. – 

Чернигов,1998. – 192 с. 

10. Избранная лирика. – Чернигов: Десн. правда, 1999. – 400 с. 

11. Мы все учились понемногу: пед. поэма в прозе. – Чернигов, 1999. – 

196 с. 

12. Рідною мовою: поезії. – Чернігів, 1999. – 96 с. 

13. Пізнай себе: зб. поезій. – Чернігів: Черніг. обереги, 2002. – 76 с. 

14. І сміх, і сльози. И смех, и слезы / ред. Куценко П.І. – Ніжин: Аспект-

Поліграф, 2003. – 131 с. 

15. Мандри по Затутешшю: прозові твори. – Чернігів: Черніг. обереги, 

2003. – 248 с. 

16. Ювілейна муза: пісенник. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2004. – 60 с. 

17. Любви негромкие слова: лирика. – Ніжин: Аспект-Полиграф, 2005. – 

212 с. 

18. Строкаті гуморески. – Чернігів: Деснян. правда, 2006. – 159 с. 

 

5.3.2. Поетичні і прозові праці в періодичних виданнях 

 

1. Ой ходила дівчина...: фельєтон // Червоний гірник. (Кривий Ріг). – 

1959. – 22 берез. 

2. Заочник: вірш // Червоний гірник. – 1961. – 3 берез. 

3. Інститут: вірш // Червоний гірник. – 1966. – 1 жовт. 

4. Кривой Рог – Жданову: вірш // Червоний гірник. – 1966. – 9 жовт. 

5. Песня первокурсников: вірш // Гірничий інженер (Кривий Ріг). – 1966. – 

13 жовт. – (Опубліковано під псевдонімом С. Пар) 

6. Рассвет в лесу: вірш // Гірничий інженер. – 1966. – 3 листоп. 

7. В этот край; Рассвет в лесу; Прежде тихая и несмелая; Дорогая, давай 

условимся: стихи // Красное Знамя (Семеновка). – 1967. – 19 авг. 

8. Берег: вірш // Гірничий інженер. – 1967. – 7 верес. 

9. Россия: вірш // Гірничий інженер. – 1967. – 5 жовт. 

10. Ивушка: вірш // Гірничий інженер. – 1967. – 16 листоп. 

11. Незаживающий рубец: вірш // Гірничий інженер. – 1972. – 4 трав. 
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12. Заочник; Институт; В жизни может всякое случиться...; Ничего от лю-

дей не тая...: вірші // Деснянська правда. – 1979. – 20 трав. 

13. В музее; У обелиска: вірші // Деснянська правда. – 1979. – 5 жовт. 

14. В век космической высоты...; С крутого берега Десны...; Весной и 

впрямь тьма тьмущая чудес...; В плену житейской суеты... : вірші // За радянсь-

кого інженера (Київ). – 1980. – 7 берез. 

15. Дочери: вірш // Комсомольський гарт (Чернігів). – 1980. – 14 черв. 

16. Скоро жатва: вірш // Шляхом комунізму (Чернігів). – 1980. – 15 лип. 

17. Скоро жатва; Наши деды нам пророчили...: стихи // Красное знамя. – 

1980. – 26 июля. 

18. Ночная жатва; Поле золотом горит: вірші // Шляхом комунізму. – 

1980. – 17 серп. 

19. Пора за учебу: вірш // Шляхом комунізму. – 1980. – 2 верес. 

20. Журба К. Спасибо осень: стихи / пер. с укр. П. Руденко // Красное 

знамя. – 1980. – 6 сент. 

21. Размышление: вірш // Шляхом комунізму. – 1980. – 11 верес. 

22. Таренко А. Познание: стихи / пер. с укр. П. Руденко // Красное знамя. – 

1980. – 18 сент. 

23. Предрассветные рифмы: вірш // Шляхом комунізму. – 1980. – 30 верес. 

24. Осеннее: стихи // Красное знамя. – 1980. – 11 окт. 

25. Свет негасимый Авроры: стихи // Красное знамя. – 1980. – 7 нояб. 

26. Черемша: стихи // Красное знамя. – 1981. – 28 мая. 

27. Кругляк Ю. Муха на месте Слона: стихи / пер. с укр. П. Руденко // 

Красное знамя. – 1981. – 19 сент. 

28. Кругляк Ю. Щепка: стихи / пер. с укр. П. Руденко // Красное знамя. – 

1981. – 26 сент.  

29. Кругляк Ю. Щука и карась: стихи / пер. с укр. П. Руденко // Красное 

знамя. – 1981. – 24 окт.  

30. Даль детства: поэма // Красное знамя. – 1981. – 7 нояб., 14 нояб., 

21 нояб., 28 нояб., 5 дек., 12 дек.  

31. Со славным юбилеем: стихи // Красное знамя. – 1982. – 18 февр. 

32. Скажи мой талисман...: стихи // Красное знамя. – 1982. – 25 сент.  

33. Варианты; На улице мира...; Я не сплю со вчерашней ночи...: стихи // 

Красное знамя. – 1982. – 2 окт.  

34. У зеркала: стихи // Красное знамя. – 1982. – 30 окт. 

35. Средь ветвей пушистой ели...; Земля моя: вірші // За радянського ін-

женера. – 1983. – 31 берез. 

36. У обелиска: вірш // За радянського інженера. – 1983. – 5 трав. 

37. В плену житейской суеты...: вірш // За радянського інженера. – 1983. – 

26 трав.  

38. Славен добрыми делами: вірш // Шляхом комунізму. – 1983. – 29 ве-

рес. 

39. Отец и сын: вірш // За радянського інженера. – 1984. – 3 трав. 

40. Мир еще молод: стихи // Красное знамя. – 1985. – 9 мая. 
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41. На лекции (зачем таить греха)...; Песня первокурсников; Институт; 

Заочник: вірші // За радянського інженера. – 1985. – 21 листоп. 

42. Быть или не быть; Нужна перестройка; Суета: стихи // Красное знамя. – 

1987. – 25 июля.  

43. Отрывая от сердца страницу: поэма // Красное знамя. – 1987. – 

12 сент., 19 сент., 26 сент., 3 окт., 10 окт., 24 окт., 14 нояб. 

44. Несмелая: стихи // Красное знамя. – 1988. – 3 сент.  

45. Таков уж исторический момент: поэма // Красное знамя. – 1988. – 

17 сент., 24 сент., 1 окт. 

46. Миниатюры в стихах // Пан + Пані (Тернопіль). – 1993. – 1 квіт.  

47. Фіалка: нарис // Пан +Пані. – 1993. – 2 груд. – (Опуб. під псевдонімом 

С. Пар). 

48. Бежали дни, бежали годы...: вірш // Вісник ЧІТІ (Черкаси). – 1994. – 

№ 3 (лют.). – С. 3. 

49. Валерію Шпаку: вірш // Вісник ЧІТІ. – 1994. – № 4 (берез.). – С. 4. 

50. І сміх, і сльози: оповідання // Просвіта. – 1997. – 9 серп. 

51. Передсвяткова бувальщина: оповідання // Просвіта (Чернігів). – 1997. – 

7 листоп. 

52. Перший крок: вірш // Літературний Чернігів. – 1997. – № 11. – С. 68. 

53. Бабусин спогад: оповідання // Літературний Чернігів. – 1997. – № 11. – 

С. 128-129. 

54. Пізнай себе: вірш // Сіверщина (Чернігів). – 1998. – 7 берез.  

55. Бабусин спогад: оповідання // Просвіта. – 1998. – 4 квіт.  

56. Гріхи, але чиї?: оповідання // Просвіта. – 1998. – 30 квіт.  

57. Я зовсім Вас не розумію...; Мій спогад ллється, мов із чаші...: вірші // 

Чернігівські відомості. – 1998. – 26 черв.  

58. Поетичний стриптиз; Життя щодалі, то все більше: вірші // Сіверщина. – 

1998. – 3 жовт. 

59. Обійшлося без протоколу: оповідання // Просвіта. – 1998. – 28 лист. 

60. Пізнай себе; Життя щодалі, то все більше…; Серед стосунків наших 

стільки зради…; Що таке менталітет; За кордон зазираємо оком…; Мій спогад 

ллється, мов із чаші…; Невже це спалах?; Я зовсім Вас не розумію…; Весна ще 

променем вирує: вірші // Літературний Чернігів. – 1998. – № 12. – С. 29-33.  

61. Четверо в печері: оповідання // Просвіта. – 1998. – 12 груд.  

62. Салага: оповідання // Просвіта. – 1998. – 19 груд. 

63. Давным-давно со мной случилось это…; Заочному образованью…; 

Выезжая из дому пораньше…; Кожному своє, або хто на що вчився; Весна ще 

променем вирує…; Мій спогад ллється мов із чаші…; Чарівна постать, усмішка 

лукава…; Вибачай мені за витівку; Ответная реплика: стихи // Фортуна. – Чер-

нігів, 1999. – С. 45-50, 91.  

64. Я зовсім Вас не розумію…; Мій спогад ллється мов із чаші ..: вірші // 

Пастухи квітів. Антологія інтимної лірики. Поети Чернігівщини. – 1999. – 

С. 130, 131. 

65. Плямки щасливого дитинства; Залишився винним; Сімейна реліквія: 

оповідання // Літературний Чернігів. – 1999. – № 13. – С. 100-109. 
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66. Перші зірки «Фортуни»: передмова до літ. зб «Фортуна». – Чернігів: 

ЧДІЕУ, 1999. – С. 3-6.  

67. Спомин; Грішим ми майже всі; Це тільки вважають, що час плине: вір-

ші // Чернігівський вісник. – 1999. – 23 груд. 

68. Пам’яті Юлія Коцюбинського: вірші // Деснянська правда. – 2000. – 

23 черв.  

69. Співвітчизнику; Понад степом…; Пізнай себе: вірші // Жизнь Семено-

вщины. – 2000. – 23 авг.  

70. Криза; Рівня; Шанувальниця Люся; Подружній діалог; Ой, як відвер-

то!: вірші // Деснянська правда. – 2000. – 7 листоп.  

71. Криза; Кожному своє, або хто на що вчився; Що таке менталітет; Діа-

лог чоловіка – поета з дружиною – господаркою; Все ще попереду; Подружній 

діалог; У лікарні; В черзі біля магазину…; Рівня: вірші // Літературний Черні-

гів. – 2000. – № 14. – С. 141-144.  

72. Уроки життя: повість // Літературний Чернігів. – 2000. – № 15. – С. 68-

80; 2001. – № 16. – С. 69-83.  

73. Все ще попереду; Важкий вибір: вірші // Деснянська правда. – 2000. – 

30 груд. 

74. Гімн ЧДІЕУ / Сл. П. Руденка // Фортуна 2. – Чернігів, 2002. – С. 9, 10. 

75. До інститутського ювілею; Падає листя; Розриваю часу пута…; Доле-

нько моя; Вистигає на протягу кава…; Надія; Ще в травень пірнає змарніла ду-

ша…; Шляхи такі короткі; Зорі так сваволіють на небі..: вірші // Фортуна 2. – 

Чернігів, 2002. – С. 50-58. 

76. Перша оцінка: етюд // Фортуна 2. – Чернігів, 2002. – С. 81-82.  

77. Скромняга: вірш // Деснянська правда. – 2002. – 30 берез.  

78. Поетичний стриптиз; Пенсійний бізнес; Важкий вибір; Хто на що вчи-

вся і що з того вийшло; Що в світі коїться; Я не вагаюсь, майже, ні на гріш…: 

вірші // Літературний Чернігів. – 2002. – № 2. – С. 172-175.  

79. Колись ту липу посадив мій дід; Віталію Іващенку; Зустрілись долі не-

знайомі; Вистигає на протягу кава; Вже й вуса сиві і сиві скроні; Вщент руйнує 

новітня пісня; Святий вогонь, що тіло гріє; Шляхи такі короткі; Розриваю часу 

пута; Зупинилася Марічка: вірші // Літературний Чернігів. – 2002. – № 18. – 

С. 43-49.  

80. У лікарні: вірш // Деснянська правда. – 2003. – 1 квіт.  

81. Хай ліхтарі найкращі – в місті; Вщент руйнує новітня пісня; Не сумуй, 

що минуло літо: вірші // Сіверщина. – 2003. – 11 квіт.  

82. Сили не рівні: оповідання // Нова просвіта. – 2003. – 17 трав.  

83. Життя щодалі, то все більше...; Що в світі найцінніше; Не можна не 

жахаючись збагнути...; Пенсійний бізнес: вірші // Нова просвіта. – 2003. – 

7 черв.  

84. Не можна не жахаючись збагнути : вірш // Нова просвіта. – 2004. – 

№ 1 (січ.).  

85. Співвітчизникові; До брата - росіянина; Парламент з урядом воркує…; 

Вишитий спогадом біль; За роком рік біжать віки: вірші // Зоряні роси: зб. пое-

зій. – Хмільник, 2004. – С. 130-136.  
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86. Хто тримає, той і мне: гумористично-сатиричні твори // Літературна 

Україна. – 2004. – 28 жовт. – С. 8. 

 

5.4. Автобіографічні твори 

 

1. Руденко П.А. Мы все учились понемногу. Педагогическая поэма / 

П.А. Руденко. – Чернигов: РИОКИ, 1999. – 188 с. 
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