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В інтерв’ю з нагоди 90*річчя Інституту хімічних технологій СНУ імені
Володимира Даля Юрій Анатолійович сказав:
— Я маю дві вищі освіти. У 1981 р. закінчив Московський хіміко*техно*
логічний інститут ім. Д. Менделєєва за спеціальністю «Хімія та технологія
органічних сполук азоту» (інженер, хімік*технолог), а у 2001 р. — Рубі*
жанський філіал Східноукраїнського національного університету за
спеціальністю «Економіка підприємства» (інженер*економіст).
Здобував другу вищу освіту, вже перебуваючи на посаді директора
Лисичанського нафтопереробного заводу. Хоча й мав певний теоретичний
і практичний досвід як хімік*технолог та практичний економічний досвід
як керівник великого підприємства, але відчував, що мені бракує
фундаментальних знань з економіки.
І завдяки професорсько*викладацькому складу кафедри «Економіка
підприємства» Рубіжанського філіалу Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля я їх отримав. Викладачі кафедри — це високо*
кваліфіковані спеціалісти, які постійно підвищують свій професійний
рівень, адже економіка, як і будь*яка наука, не стоїть на місці і без
постійного вдосконалення своїх знань не можна навчити студентів реаліям
сьогодення. Треба зазначити, що викладачі кафедри працюють зі студентами
(особливо заочної форми навчання) за принципом зворотного зв’язку —
вони завжди готові не лише передати їм свої знання з дисципліни, а й
отримати цікаву практичну інформацію від студентів і застосувати її
в подальшій роботі над дисципліною.
Чітко пам’ятаю складання іспиту зі спеціальності «Розподіл трудових
ресурсів і практична економіка». Це був, можна сказати, не іспит, а радше
обмін думками — ми вільно спілкувалися з викладачами, деканом факуль*
тету; вони розповідали мені, як усе повинно бути за підручниками, а я як
директор, ознайомлений і з розподілом трудових ресурсів, і з практичною
економікою з власного досвіду, розповідав їм, як усе це реалізується на
практиці, в житті. Ця жива дискусія була корисною для обох сторін:
я отримував академічні знання, а екзаменатори — прикладні, які вони
надалі мали змогу використовувати у навчальному процесі, передаючи ці
знання студентам.
Уже обіймаючи посаду міністра, виступав у стінах СНУ імені В. Даля
перед науково*педагогічним колективом і студентами з лекцією на тему
«Глобальна енергетика». Мені дуже сподобалась аудиторія — було багато
цікавих запитань із боку студентів; це свідчить про те, що вони не байдужі
до життя і цікавляться новими віяннями в науці, тобто студенти є зацікав*
леними в житті люди, які перебувають у пошуку нових можливостей,
найкращих перспектив та шляхів їх реалізації.
Бажаю добробуту й процвітання alma mater!
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