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Випускник  
механічного факультету 
(1962)

Доцент кафедри охорони праці  
Білоруського національного 
технічного університету

Народився 24 червня 1940 р. в смт Богородчанах 
Івано-Франківської області. Батько, Михайло 
Васильович, працював майстром із пошиву мо-

дельного взуття. Мати, Антоніна Іванівна, займалася до-
машнім господарством і вихованням дітей.

У 1957 р., після здобуття середньої освіти, Б. М. Данил-
ко став студентом механічного факультету Львівського 
політехнічного інституту за спеціальністю «Устаткування 
і технологія зварювального виробництва», який закінчив 
у 1962 р. з відзнакою. Він зазначає, що вибір спеціальності 
головним чином пов’язаний із уроками праці в старших 
класах, на яких вчили ремонтувати сільськогосподарську 
техніку з використанням процесу зварювання металів.

Після закінчення ЛПІ Б. М. Данилко був направлений 
на Мінський тракторний завод і прийнятий на роботу 
в Базову зварювальну лабораторію Білоруського раднар-
госпу, де працював інженером, старшим інженером, на-
чальником лабораторії зварювання тиском, заступником 
начальника Базової зварювальної лабораторії.

У той час лабораторія позиціонувалась як центр зварю-
вання серед підприємств машинобудування Білорусії. На 
їхнє замовлення в лабораторії проводилися наукові та проек-
тно-конструкторські роботи. Основним напрямом діяльнос-
ті лабораторії зварювання тиском було контактне зварюван-
ня і зварювання тертям. Зварювання тертям вважалося новим 
і перспективним процесом зварювання. В лабораторії під ке-
рівництвом і за участю Богдана Михайловича проводилися ро-
боти стосовно дослідження і розробок технології зварювання 
тертям для відповідних деталей тракторів і автомобілів. Таким 
чином здійснювалося проектування і виготовлення спеціаль-
ного устаткування. Роботи прово-
дилися на замовлення тракторних 
і автомобільних заводів Радянсько-
го Союзу (МТЗ, КТЗ, ЧТЗ, ХТЗ, 
ЗІЛ). Спеціальне устаткування де-
монструвалось на ВДНГ СРСР. 
Б. М. Данилко був нагороджений 
бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.

У 1973 р. без відриву від ви-
робництва захистив канди-
датську дисертацію, здобувши 
науковий ступінь кандидата тех-
нічних наук.

У 1975 р. призначений заступником головного зварю-
вальника із науково-технічного прогресу у ВО «Мінський 
тракторний завод».

У 1982 р. Б. М. Данилко запрошений на роботу в Біло-
руський політехнічний інститут, де працював на посадах 
старшого наукового співробітника, завідувача Науково- 
дослідної лабораторії нових конструкційних матеріалів.

У 1987 р. за конкурсом обраний доцентом ка фед ри охо-
рони праці Білоруського національного технічного універси-
тету (БНТУ), де працює і сьогодні, а в 1989 р., згідно з рішен-
ням ВАК СРСР, йому присвоєно вчене звання доцента.

У 2014 р., на замовлення Міністерства промисловості 
Республіки Білорусь, розроблено і введено в дію норматив-
но-технічний документ — «Технический кодекс установив-
шейся практики ТКП 563–2014/02260 «Требования безопас-
ности при выполнении сварочных работ».

Нині Б. М. Данилко читає курси лекцій із дисцип лін 
«Охорона праці» на ка фед рі охорони праці та «Устатку-
вання і технологія зварювання тиском» на ка фед рі по-
рошкової металургії, зварювання і технології матеріалів. 
Б. М. Данилко — автор 180 наукових і науково-методич-
них праць, зокрема п’яти підручників з грифом Міністер-
ства освіти Республіки Білорусь, серед яких — «Технологія 
конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство і техно-
логія конструкційних матеріалів», «Охорона праці в ма-
шинобудуванні».

Богдан Михайлович має чудову сім’ю. Три сестри та-
кож здобули вищу освіту. Діти й онуки живуть і працюють 
у Мінську. Дві дочки і старша внучка закінчили Білоруський 
державний університет, а молодші внуки закінчили БНТУ.

З великим захопленням 
Б. М. Данилко згадує студент-
ські роки. Він щиро вдячний 
своїм викладачам: доцентам 
М. Г. Рябоконю, В. В. Рибакову 
та М. Ф. Заморі. Із задоволенням 
бере участь в зустрічах на базі 
Львівскої політехніки, підтри-
мує тісний зв’язок з однокурс-
никами Володимиром Палашом, 
Валерієм Овчаруком, Миколою 
Кизубом, Анатолієм Марчуком 
та Анатолієм Пустовітом.
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