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Розділ 4. НАУКОВЦІ, ВИКЛАДАЧІ КПІ 
 

• Артем'єв Микола Андрійович 
• Башта Трифон Максимович  
• Бобров Флавіан Флавіанович 
• Винославський Василь Миколайович 
• Горделадзе Шалва Георгійович 
• Делоне Микола Борисович 
• Єрмаков Василь Петрович 
• Зморович Валентин Анатолійович 
• Котельников Олександр Петрович 
• Окулов Петро Володимирович 
• Остаф'єв Володимир Олександрович 
• Павловський Михайло Антонович 
• Пащенко Олександр Олександрович 
• Путята Тетяна Василівна 
• Радціг Олександр Олександрович 
• Сігорський Віталій Петрович 
• Христич Володимир Олександрович 
• Чиженко Іван Миронович 
• Штаєрман Ілля Якович 

 

АРТЕМ'ЄВ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 

 

Артем'єв Микола Андрійович (1874-1948) – перший завідувач кафедри 
електротехніки Київського політехнічного інституту. Електротехнічну освіту 
одержав у Технічній вищій школі (Берлін). Запрошений до Київського 
політехнічного інституту за рекомендацією відомого російського вченого 
М.Є.Жуковського. Посідав кафедру електротехніки в 1901-1911. Читав 
загальний курс електротехніки для студентів 3-го курсу трьох відділень 
Київського політехнічного інституту, а також спеціальний курс для 4-го 
курсу механічного відділення. Виїздив із студентами механічного 
відділення, які спеціалізувалися з електротехніки, для ознайомлення з 
електричними установками в Берліні, Дрездені, Нюрнберзі, Цюриху, Бурхдорфі та інших містах 
Німеччини і Швейцарії. В 1902 створив першу в Київському політехнічному Інституті 
електротехнічну лабораторію і став її завідувачем. 

У 1909 опублікував підручник з електротехніки. Провадив серйозну наукову роботу, 
зокрема розробив новий спосіб захисту людини від високої напруги, про що доповів у Берліні 
на засіданні Спілки німецьких електротехніків; відповідна стаття була потім опублікована в 
Elektrotechnische Zeitschrift. Розробив проекти, за якими в Києві споруджено центральну 
електростанцію і прокладено міську електромережу. У 1911 з політичних мотивів пішов у 
відставку на знак протесту проти звільнення деканів трьох відділень Київського політехнічного 
інституту. 1911-1914 –  головний інженер Харківського міського управління, 1915-1918 –  
керівник об'єднання електричних станцій в Петрограді, 1917-1948 –  професор Тимірязєвської 
сільськогосподарської академії.  

текст: Хто є хто: Довідник. Професори Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут».-К.:Освіта, 1998.-155 

1899 г. ноября 1. Письмо Н. Е. Жуковского директору КПИ с рекомендацией Н.А. 
Артемьева на должность преподавателя электротехники в КПИ 
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В лице Николая Андреевича Артемьева Политехнический институт императора 
Александра II сделает очень хорошее приобретение. Я помню Артемьева даровитым и 
отличающимся самостоятельного мыслью учеником Императорского технического училища. 
Мне пришлось, проезжая через Берлин, оказать ему содействие для поступления в Technische 
Hochshule (Высшая техническая школа), рекомендуя его профессору Лампе, который тогда 
был деканом. 

Артемьев пожелал учиться электротехнике на собственные малые средства, очень мало 
знал немецкий язык и со всеми этими затруднениями он справился блистательно. Через два 
годa я видел его, сделавшимся вполне немцем. Профессор Слаби поручал ему делать 
ответственные вычисления и проекты на различные электротехнические сооружения, что 
доставляло Артемьеву хороший гонорар. Своим предметом он овладел вполне и по своему 
живому уму с большим увлечением рассказывал мне о своих занятиях и изобретениях в области 
электротехники. Хорошее место, которое он потом получил в С.-Петербурге в 
электротехническом предприятии Сименс и Гальске, служит рекомендациею его 
практической деловитости.  

Но вместе с этою деловитостью я считаю его хорошо образованным и вполне 
основательным элекротехником. Скажу откровенно, что из наших молодых электротехников 
я ставлю Николая Андреевича Артемьева всех выше. 

Н. Жуковский. | КОГА, ф. 361, on. I, д. 8, лл. 2, 3. Подлинник. 
текст: Из истории Киевского политехнического института. Сборник документов и 
материалов под редакцией Ф.Е.Лося, А.С.Плыгунова, Н.В.Черненко.-К.:Издательство 

Киевского университета, 1961.-388 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

БАШТА ТРИФОН МАКСИМОВИЧ 

Т.М. Башта народився 14 лютого 1904 р. на Полтавщині в багатодітній 
родині коваля. В 1914 р. сім'я переїхала в м. Ашхабад. Вісімнадцятирічним 
юнаком – після закінчення технічного залізничного училища – почав працювати 
помічником, а потім – машиністом потягу Середньоазіатської залізниці. 

В 1923 р. родина Т.М.Башти повернулася до України. Після закінчення 
робітфаку в 1925-1930 рр. він навчався на механічному факультеті КПІ. У 1930-
31 рр., навчаючись в аспірантурі КПІ (кафедра металорізальних верстатів), 
викладав у Інституті промзв'язку, був там заступником директора з навчальної 
роботи. Згодом його направили до Москви: закінчив Інститут червоної професури при ЦК 
ВКП(б) (1934 р.) та заочно механіко-математичний факультет Московського державного 
університету (1932 р.).  

З 1934 р. Т.М.Башта працював у Експериментальному науково-дослідному інституті 
металорізальних верстатів. Тут він створив й очолив бюро гідравлічних передач – 
конструкторський і дослідницький центр, який першим у СРСР почав проектувати і 
впроваджувати гідравлічні передачі в конструкцію вітчизняних верстатів. 

У 1935 р. Т.М. Башту обирають Ученим секретарем технічного відділення Академії Наук 
СРСР. У 1935-1936 роках під керівництвом Т.М. Башти було створено перший вітчизняний 
завод з виробництва гідравлічних приводів. 

У 1938 р. Трифона Башту звинуватили у шкідництві й заарештували. У в'язниці доля 
звела його з А.М. Туполєвим. Коли останньому доручили створити авіаційне конструкторське 
бюро, одним із перших до нього ввійшов Т.Башта. Він вперше у вітчизняній практиці створив 
системи гідроприводів, що забезпечили виконання силових функцій керування бойових машин.  
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В 1940 р. Т.М. Башту достроково звільнили. Під час війни він працює спочатку 
інженером-коструктором фронтових авіаремонтних майстерень, а згодом стає начальником 
лабораторії Льотно-дослідницького інституту авіаційної промисловості. 

В 1946 р. за пропозицією Т.М. Башти було створено дослідно-конструкторське бюро та 
завод посадкових пристроїв та гідравлічного обладнання літаків №279. Трифон Максимович 
став Головним конструктором та директором заводу. Більш ніж півстоліття всі літальні апарати, 
літаки, гелікоптери, ракетна та космічна техніка, включно всім відомий “Буран”, оснащувались 
та оснащуються виробами, сконструйованими на основі винаходів та розробок Т.М.Башти. 

З 1955 р. Трифон Башта жив у Києві, працював в Інституті інженерів цивільної авіації 
(сьогодні – Національний авіаційний університет). Він – автор понад 200 друкованих праць, 
останню з яких видав у віці 79 років. Під його керівництвом підготували і захистили 
кандидатські дисертації близько 120 осіб, а докторські дисертацій – 12 осіб. Його учні очолили 
чимало наукових і конструкторських організацій колишнього Радянського Союзу і країн СНД. 

Помер Т.М. Башта 17 вересня 1987 р. Похований у м.Києві. 
Інф. “КП» 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ВИНОСЛАВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ  
ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
14 січня 2010 року виповнюється 90 років з дня народження 

заслуженого працівника вищої школи УРСР, лауреата Державної премії 
України, професора Василя Миколайовича Винославського, який 
протягом багатьох років був деканом гірничого та факультету гірничої 
електромеханіки і автоматики Київського політехнічного інституту (27 
років) та завідувачем кафедри (35 років).  

Василь Миколайович народився у 1920 році на чудовій українській 
землі в селі Лука-Барська Барського району на Вінниччині. Тут пройшло 
його дитинство. Він любив цю землю, із захопленням розповідав про неї 
колегам по роботі, часто навідувався до рідного дому і при нагоді 
запрошував своїх колег до рідного села, з любов’ю показував пам’ятні місця дитинства.  

У 14 років він починає працювати в автоколоні «Дорбуд» у м. Києві, а з 1935 по 1938 рр. 
навчається в середній школі № 73 м. Києва, після закінчення якої вступає до Київського 
політехнічного інституту на електротехнічний факультет за спеціальністю «Електричні мережі 
та системи». 

Коли  фашистська Німеччина напала на Радянський Союз, В.М. Винославський пішов 
добровольцем на фронт. В 1941-1942 роках він – слухач військового факультету зв’язку 
Червоної Армії в Ташкенті, після закінчення якого був призначений начальником зв’язку 1368-
го зенітного артилерійського полку 25-ї дивізії Центрального фронту. Влітку 1943 року він брав 
участь у важких боях під Понирями на Курській дузі, де був тяжко поранений.  

Після одужання в 1944 році капітан В.М. Винославський був демобілізований у зв’язку з 
тяжким пораненням. Він повертається у свій рідний Київський політехнічний інститут 
студентом і  закінчує його з відзнакою в 1946 році.  

Закінчивши інститут, В.М. Винославський працює асистентом кафедри електричних 
мереж та техніки високих напруг. Крім педагогічної роботи в цей період (1946-1948 рр.), він 
виконує велику і відповідальну громадську роботу, працює секретарем комітету комсомолу КПІ 
та членом партійного комітету КПІ.  

У період 1948-1952 рр. він є аспірантом кафедри електричних мереж, після закінчення 
аспірантури в 1952 році захищає дисертацію з присвоєнням ступеня кандидата технічних наук.  
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Ще будучи аспірантом, Василь Миколайович разом з П.Ф. Рибченко направляється для 
роботи на кафедру гірничої електромеханіки недавно створеного гірничого факультету. Вони 
активно включились у навчальний процес, виконали значну роботу з розробки спеціальних 
дисциплін електротехнічного напряму та створення відповідної лабораторії, з підготовки 
навчально-методичного забезпечення дисциплін для навчання фахівців за прискореною 
програмою (2,5 року), що розпочалася в цей час. 

У 1953 році В.М. Винославський отримує звання доцента та призначається на посаду 
доцента кафедри гірничої електромеханіки, а у 1954 році стає завідувачем кафедри, яку очолює 
до 1988 року. За ці роки кафедра тричі змінювала назву: електрифікації та автоматизації 
гірничих робіт, електропостачання гірничих підприємств, а потім і дотепер – 
електропостачання. 

На кафедрі значно активізується наукова робота, інтенсивно проводяться наукові 
дослідження з регулювання напруги в електричних мережах, удосконалення систем 
електропостачання шахт, розроблення спеціальних трансформаторів з регулюванням напруги 
під навантаженням, розробки пускових агрегатів для електросвердел та ін. 

На кафедрі працює науково-дослідна група, що проводить наукові дослідження на 
замовлення Конотопського заводу «Красний металіст», комбінатів «Укрзахідвугілля», 
«Укрбурвугілля» та ін. У цей період на кафедрі зароджується школа електропостачання 
підприємств, яка пізніше стала відомою в усьому СРСР. 

З 1955 року В.М. Винославський  виконує обов’язки заступника декана, а в 1958 році 
призначається деканом гірничого факультету і працює ним з урахуванням структурних змін до 
1988 року (гірничий, автоматики та приладобудування, гірничої електромеханіки та 
автоматики). 

Для Василя Миколайовича завжди характерним був творчий підхід до виконуваних 
обов’язків з урахуванням актуальності проблем, які є нагальними. Так, за його ініціативою в 
1959 році із числа студентів груп гірничих електромеханіків почалась підготовка фахівців за 
спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація гірничої промисловості», випуск якої 
відбувся в червні 1961 року. Значна частина випускників цього випуску в подальшому 
отримала наукові ступені та звання. Під керівництвом В.М. Винославського для нової 
спеціальності вперше в країні були розроблені навчальні плани, програми дисциплін 
електромеханічної, електротехнічної підготовки та з автоматизації. Авторський колектив 
кафедри (В.М. Винославський, П.Ф. Рибченко, М.Г. Попович, М.О. Полянський, Г.І. 
Данильчук) підготував та вперше в країні видав навчальний посібник «Автоматизація 
виробничих процесів вугільних шахт». У 1964 році спеціальність «Автоматизація і комплексна 
механізація гірничої промисловості» перейменовано на спеціальність «Електрифікація і 
автоматизація гірничих робіт» із відповідною зміною назви кафедри. 

Будучи завідувачем кафедри, деканом та враховуючи недоліки кадрів на факультеті, 
залучення значної кількості викладачів із проектних, наукових організацій, Академії наук, 
Василь Миколайович проводив значну роботу з підготовки та омолодження складу науково-
педагогічних кадрів високої кваліфікації, залучення до педагогічної роботи випускників 
факультету. 

На кафедру гірничої електромеханіки ще в 50-ті роки прийшли випускники М.О. 
Полянський, В.Б. Подаревський, Г.І. Данильчук, В.В. 
Яснопольський, М.Г. Попович, С.Н.Карпов, В.Л. Язев, І.С. 
Рябенко, О.І. Соловей, М.Г. Борисюк, пізніше – В.Д. Лепорський, 
В.Ф. Скриль, А.В. Праховник, В.М. Кононцов, В.Я. Пащук, А.Д. 
Голота, С.П. Шевчук, Ю.І. Шульга, В.С. Лісовський, Є.І. Алтухов, 
М.В. Печеник, В.В. Прокопенко, Л.І. Несен та інші. 

Ця тенденція продовжувалась протягом усього часу роботи 
Василя Миколайовича. Ним особисто було підготовлено 34 
кандидати наук, за його активної допомоги захищено 5 
докторських дисертацій. 
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У 1972 році його затверджено у вченому званні професора. За високі досягнення в 
підготовці фахівців у 1974 році професор В.М.Винославський одержує почесне звання 
«Заслужений працівник вищої школи України». Під його керівництвом на кафедрі створена 
наукова школа з питань електропостачання, визнана як в Україні, так і за її межами. На кафедрі 
досліджувалися проблеми створення засобів регулювання напруги, оптимізації режимів 
електропостачання, систем електропостачання гірничих підприємств, апаратів бездугової 
комутації, розроблені підсистеми «Електропостачання» в системах АСУП для великих 
промислових об’єднань Білорусі та Уралу. Кафедра проводила дослідження і співпрацювала з 
виробничими об’єднаннями «Укрзахідвугілля», «Білорускалій», «Уралазбест», Київським 
інститутом автоматики, УкрНДІпроект, ВНДІВЕ, МакНДУ, Конотопським заводом «Красний 
металіст» та іншими. 

Кафедра підтримувала тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами інших навчальних 
закладів СРСР: Московського, Свердловського, Дніпропетровського гірничих інститутів, 
Донецького, Тбіліського політехнічних, Криворізького гірничорудного, Комунарського 
гірничо-металургійного інституту та ін. 

Василь Миколайович підтримував ділові та особисті стосунки з провідними вченими цих 
навчальних закладів. Між кафедрами факультету та цих навчальних закладів склалися сталі 
форми співробітництва, що допомагали у проведенні наукових досліджень, сприяли 
вдосконаленню навчального процесу, узгодженню навчальних планів та програм, обміну 
досвідом роботи, проведенню спільних семінарів, конференцій тощо. 

У 70-ті роки за ініціативою В.М.Винославського успішно розвивається наукове та 
навчальне співробітництво кафедр факультету із зарубіжними ВНЗ. Особливо успішно в цьому 
плані співпрацювала кафедра електропостачання з Вроцлавською політехнікою, Лейпцизькою 
вищою технічною школою, Вісмарською вищою школою: проводяться спільні наукові 
дослідження, конференції, обмін досвідом у навчальному процесі, читання лекцій, здійснення 
обміну практикою студентів, публікуються спільні результати досліджень, розробляються та 
захищаються кандидатські дисертації, підготовлюються та видаються російською і німецькою 
мовами три навчальні посібники з відповідними грифами міністерств освіти. 

Визнанням успіху кафедр факультету у справі підготовки фахівців було також те, що 
протягом багатьох років професор В.М.Винославський очолював гірничу секцію науково-
технічної ради Мінвузу України, був членом президії Навчально-методичної ради з гірничої 
освіти СРСР. Очолюючи гірничу секцію, Василь Миколайович багато уваги приділяє 
вдосконаленню навчального процесу при підготовці фахівців для гірничо-добувної 
промисловості, узгодженню та покращенню навчальних планів та програм дисциплін, що 
читаються в гірничих вузах України. Він регулярно практикує виїзні відкриті засідання секцій у 
гірничих вузах України, на яких здійснюється обмін досвідом підготовки фахівців, 
обговорюються проблеми гірничої освіти, вивчається стан освіти та матеріальне забезпечення 
навчального процесу в конкретних вузах, відбуваються зустрічі членів секції з професорсько-
викладацьким колективом приймаючого вузу. 

Особливою заслугою В.М. Винославського  є організація роботи зі створення нової 
матеріально-технічної бази факультету. В період 1963-1966 рр., коли кафедри гірничого 
факультету були переведені на факультет автоматики та приладобудування, було втрачено 
значну частину кадрового складу кафедр та лабораторної бази, відчувався гострий дефіцит 
приміщень. Завдяки зусиллям колективу кафедр, з особистої ініціативи В.М.Винославського  
було знайдено підтримку ректора та Вченої ради КПІ у відновленні факультету як факультету 
гірничої електромеханіки та автоматики. Радою Міністрів України були ухвалено рішення про 
фінансування будівництва корпусу факультету та гуртожитку для студентів за рахунок 
переважно Мінвуглепрому та Мінпромбудматеріалів. 

Під керівництвом декана факультету В.М. Винославського була проведена велика 
організаційна робота з проектування, будівництва та одержання інвестицій на будівництво. В 
1974 році будівництво навчального корпусу факультету та гуртожитку було закінчено. У 
корпусі розташовано та оснащено новими меблями велику кількість приміщень, аудиторій, 
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кафедр, лабораторій, допоміжних підрозділів та ін. Розширені зв’язки кафедр з підприємствами, 
підтримка зв’язків з випускниками дали змогу отримати нове гірниче обладнання, 
електрообладнання, необхідну вимірювальну та обчислювальну техніку. 

Корпус факультету № 22 (нині Інститут енергозбереження та енергоменеджменту) є 
справжньою пам’яткою всьому колективу факультету того часу та особисто декану факультету 
професору В.М.Винославському, пам’ятна дошка якого зустрічає нас на вході в корпус. 

Працюючи на посадах завідувача кафедри і декана факультету, професор 
В.М.Винославський був головою ради із захисту дисертацій, головою гірничої секції 
республіканського Будинку економічної та науково-технічної пропаганди, членом науково-
технічної ради інституту «Автоматвуглерудпром». 

Останні роки свого життя (з 1988 по 1992) Василь Миколайович працював професором 
кафедри електропостачання факультету електроенергетики та автоматики. Учасник та інвалід 
Великої Вітчизняної війни, професор В.М.Винославський за бойові дії та трудові досягнення 
нагороджений орденами Пошани, Жовтневої Революції, Вітчизняної Війни першого ступеня, 
11-ма медалями. В.М. Винославський викладав дисципліни: «Електропостачання підприємств», 
«Підстанції і мережі», «Вступ до спеціальності» та ін. Ним опубліковано 126 наукових робіт, 
зокрема монографія «Расчёт электрических распределительных сетей», чотири навчальні 
видання з грифом Мінвузу України. У 2005 році Василь Миколайович за підручник 
«Переходные процессы в системах електроснабжения» отримав (посмертно) звання лауреата 
Державної премії України в галузі науки і техніки (авторський колектив: В.М. Винославський, 
Г.Г. Пивняк, Л.І. Несен, А.Я. Рибалко, В.В. Прокопенко). 

На завершення слід відмітити, що успіхи колективів кафедри та факультету, які очолював 
професор В.М. Винославський, були обумовлені не тільки його високим професіоналізмом, а і 
його людськими якостями, створенням у колективі творчих, робочих, дружніх, доброзичливих 
стосунків. Йому були властиві людяність, справедливість, відкритість, сердечність, висока 
внутрішня культура, чуйність, небайдужість до людей, які працюють поряд, турбота про них. 
Він був мудрою людиною, умів чути людей, був уважний до чужої думки, для нього було 
характерним відчуття реальності. Також йому була притаманна вимогливість як до 
співробітників факультету, так і до студентів, але він не любив читати нотації, докоряти через 
дрібниці, він звертався до сумління, боячись образити, контролював кожне своє слово. Його 
любили студенти за його ставлення до них, з любов’ю вони називали його «Папа Вася». 
Незважаючи на те, що йому як інваліду було нелегко, він був оптимістом, ніколи не скаржився 
на своє здоров’я, був прикладом для співробітників. Він жив за принципом: жити, мріяти, 
любити, бути оптимістом, робити людям добро. Пройшло 17 років, як Василя Миколайовича 
немає поряд з нами, але не випадково на всіх урочистих заходах в ІЕЕ його завжди згадують з 
теплотою. 

І.С.Рябенко, доцент ІЕЕ 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ГОРДЕЛАДЗЕ ШАЛВА ГЕОРГІЙОВИЧ. МАТЕМАТИК, ВОЇН, АСТРОНОМ  
ДО 100-РIЧЧЯ ВIД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

У вересні 2005 року виповнилося 100 років від дня народження проф. 
Шалви Георгійовича Горделадзе (завідувача кафедри математичної фізики з 
1967 по 1973 рр., працював у КПІ з 1944 р. по 1973 р.).  

26 жовтня на урочистому розширеному засіданні кафедри 
математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ, присвяченому 100-
літньому ювілею Ш.Г.Горделадзе, були присутні співробітники кафедри 
факультету, колеги з ГАО, студенти, почесні гості, рідні. Присутні 
прослухали цікаві спогади про видатного Вченого, талановитого Педагога 
та чудову Людину. З теплими словами та своїми спогадами виступили 
проф. Н.О. Вірченко, проф. В.В. Булдигін (завкафедри), ст. викл. О.Г. 
Білий, В.П. Бруякін (син), проф. В.О.Добровольський, проф. М.М. Кухарчук, А.О. Корсунь, В.І. 
Ворошилов (співробітники ГАО), доц. З.П. Ординська, доц. Б.І. Дзира, ст. викл. Е.О. 
Костецький, В.Г. Біла та інші.  

Енергії, працьовитості, таланту, порядності та безлічі інших чеснот цієї людини, воїна, 
відомого вченого, талановитого організатора, педагога вистачило б на багатьох людей.  

Народився Шалва Георгійович Горделадзе 18 вересня 1905 р. в грузинському селі Гурянта 
в сім'ї селянина. Після закінчення гуманітарного технікуму в м. Махарадзе (1922 р.) викладає 
математику і мріє про вищу освіту. У Тбіліському університеті він починає слухати лекції як 
вільний слухач на філософському факультеті, але смерть батька змусила перервати навчання та 
шукати роботу. Працював рахівником, контролером, інспектором в Наркомпраці Грузії, не 
залишаючи надій вчитися далі. На фізико-математичний факультет Тбіліського університету 
вступив лише в 1927 році. Після успішного закінчення університету працював науковим 
співробітником у Тбіліському інституті прикладної хімії, але його нестримно вабили до себе 
астрономічні дослідження.  

У 1934 р. він вступив до аспірантури за спеціальністю “Астрономія” при Ленінградському 
університеті до відомого астрофізика В.А. Амбарцумяна. Разом з Амбарцумяном Горделадзе 
виконував роботи, присвячені важливим проблемам темних та дифузних туманностей в 
Галактиці. Результати цих досліджень та їхня методика здобули широке визнання астрономів 
усього світу та увійшли в підручники із зоряної астрономії. У 1937 р. робота Горделадзе 
“Исследование некоторых вопросов, связанных с явленим вспышки” була відзначена премією 
АН СРСР для кращих наукових робіт молодих учених. У тому ж році він успішно захистив 
кандидатську дисертацію, яку Вчена рада Ленінградського університету, при виконанні певних 
організаційних моментів, рекомендувала розглядати як докторську дисертацію.  

Навчаючись в аспірантурі, Горделадзе брав активну участь у будівництві та становленні 
нової Абастуманської обсерваторії, працював заст. директора, старшим науковим 
співробітником. При цьому його, енергійного, закоханого в астрономію вченого, вабить ще й 
педагогічна робота. У 1939-1940 роках він, за сумісництвом, працює доцентом у Тбіліському 
університеті - викладає загальну та теоретичну астрофізику. І це бажання викладати, 
спілкуватися з молоддю, він проніс через усе своє життя.  

У 1940 р., на запрошення Київського університету, Горделадзе переїхав до Києва 
працювати в Астрономічній обсерваторії КДУ на посаді заст. директора з наукової роботи. У 
той же час він починає читати курс лекцій з теоретичної астрофізики та спектроскопії для 
студентів старших курсів університету. Це був період організації та становлення кафедри 
оптики в КДУ, до якої активно долучився Горделадзе.  

Не припиняє він і наукових досліджень, результати яких публікує в багатьох відомих 
наукових журналах країни та за кордоном.  

У 1941 р. війна перекреслила все. Як доцент університету Горделадзе міг евакуюватися, 
але як справжній патріот він пішов добровольцем на фронт, був зарахований військовим 
топографом артполку. Брав участь у боях під Яблунівкою, Стежинцями, Каневом. У вересні 



 

 208 

1941 р. біля с. Малі Кручі під Пирятином його дивізія попала в оточення. Під час спроби вийти 
з оточення через болота, разом з іншими солдатами, пораненими, контуженими він попав у 
полон. Далі – табір військовополонених, примусові роботи, тяжка хвороба (сипний тиф). Коли 
трохи одужав, то, за сприяння підпільників, втік з табору до партизанів, разом з якими 
продовжував боротьбу проти фашистських загарбників на Кіровоградщині до возз'єднання 
партизанського загону з частинами Червоної Армії наприкінці 1943 р. З того часу він брав 
участь у визволенні міст Знам'янки та Кіровограда, за що нагороджений двома медалями “За 
бойові заслуги”. Після демобілізації у 1944 році за станом здоров'я, його було направлено на 
педагогічну роботу на кафедру вищої математики Київського політехнічного інституту, з яким 
він уже назавжди пов'язав своє життя. Тоді ж під Києвом було розпочато будівництво Головної 
астрономічної обсерваторії (ГАО АН УРСР), куди його запросили працювати (за сумісництвом) 
заст. директора. Протягом 16 років він поєднував педагогічну роботу в КПІ з успішною 
науковою роботою в ГАО, брав активну участь як у будівництві, так і в становленні цього 
молодого наукового закладу. Якраз і знадобився досвід будівництва Абастуманської 
обсерваторії, організації науково-дослідної роботи. Потім Горделадзе працював ученим 
секретарем, зав. відділу астрофізики, заст. директора з наукової роботи. За успішну творчу 
працю був неодноразово нагороджений: у 1945 р. орденом “Трудового Червоного Прапора”, в 
1946 р. Премією Президії АН УРСР, в 1961 р. – медаллю “За трудову доблесть” та іншими. 
Його наукові досягнення та розроблені ним математичні методи для визначення маси нових 
зірок та їх оболонок, дослідження міжзоряного поглинання світла та особливостей 
просторового розподілу пилової матерії і зірок різних спектральних класів для вивчення 
положення і структури спіральних рукавів Галактики, роботи з фізики планет Сонячної системи 
отримали високу оцінку астрофізиків та фахівців з математичної фізики. У 1962 р. разом зі 
своїми учнями та колегами опублікував фундаментальну працю “Каталог фотографических, 
фотовизуальных и фотокрасных величин 22000 звёзд”, який було визнано одним з найточніших 
каталогів такого типу. У 1960 р. Горделадзе повністю переключається на наукову та 
педагогічну роботу в КПІ.  

У 1963 р. він блискуче захистив дисертацію “Исследование некоторых характеристик 
звёзд и диффузной материи” на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук. 
Від 1963 р. Горделадзе – професор кафедри математичної фізики КПІ, а з 1967 р. – завідувач 
цієї кафедри.  

Від 1967 р. і до кінця своїх днів проф. 
Горделадзе вміло керував роботою кафедри 
математичної фізики. За цей період значно зріс її 
кількісний склад, на кафедру прийшли молоді 
талановиті викладачі, розширився спектр напрямків 
наукової роботи. Поряд з іншими семінарами, на 
кафедрі під керівництвом Горделадзе почав працювати 
науковий семінар з астрофізики. Молоді науковці, учні 
Шалви Георгійовича, затамувавши подих, слухали 
його ґрунтовні лекції, наукові доповіді, самі включались у науковий пошук. З'явилися 
друковані праці з астрофізики, доповіді на семінарах, конференціях.  

Горделадзе був чудовим популяризатором науки про Всесвіт. До його більш ніж 120 
наукових праць можна долучити численні науково-популярні публікації в багатьох журналах, 
газетах, публічні виступи, а науково-популярна книжка “Планета Нептун” видавництва 
“Знання” отримала особливо схвальні відгуки. Горделадзе був також членом редколегії 
багатьох наукових і науково-популярних журналів, головою або членом спеціальних комісій 
при АН УРСР, працював в Астрономічному комітеті, Оргкомітеті Міжнародного геофізичного 
року та інших. Був головою предметної комісії з математики приймальної комісії КПІ, активно і 
плідно займався методичною роботою. Написаний ним разом з Ф.П. Яремчуком та М.М. 
Кухарчуком “Збірник конкурсних задач з математики”, не втратив своєї актуальності і сьогодні. 
І скрізь усю роботу він виконував на належному рівні, за що неодноразово отримував державні 
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нагороди, подяки, грамоти КПІ, Мінвузу УРСР. Нагороджений значком “За отличные успехи в 
работе в области высшего образования в СССР” та іншими.  

У роботі Ш.Г. Горделадзе не шкодував себе. 25 січня 1973 р. його серце не витримало і 
він помер прямо на робочому місці в корпусі №12 під час консультації для своїх студентів 
перед екзаменом.  

Похований на Байковому кладовищі (м. Київ). Світла пам'ять про нього живе в нас, у 
душах його друзів, учнів, колег, студентів та співробітників інституту. Його любили всі...  

В.В. Булдигін, проф., зав. каф. мат. аналізу та теорії ймовірностей;  
О.Г. Білий, ст. викладач  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

ДЕЛОНЕ  МИКОЛА  БОРИСОВИЧ 

 

У 2006 році виповнилося 150 років від дня народження одного з 
видатних зачинателів і полум’яного пропагандиста ідей 
повітроплавання та авіації в Україні, професора КПІ Миколи 
Борисовича Делоне (1856 – 1931).  

Рід Делоне має цікаву історію. За переказами, дід Миколи 
Борисовича, П’єр Шарль Делянау, був племінником останнього 
коменданта Бастилії. Коли повсталі парижани в 1789 р. штурмом 
захопили в’язницю, коменданта витягли на вулицю та стратили. Так він 
став першою жертвою Великої французької революції. Сам П’єр Шарль 
був лікарем в армії Наполеона, з якою в 1812 р. прийшов до Росії, де 
потрапив у полон. У Москві він одружився зі смоленською поміщицею 
Тухачевською (з цієї ж сім’ї вийшов відомий радянський маршал М.М. Тухачевський), прийняв 
російське підданство і став популярним у Москві лікарем. 

Його син, Борис Петрович, також був лікарем. Він закохався в графиню Дмітрієву-
Мамонову, з якої Лев Толстой писав свою Елен Безухову у “Війні та мирі”. Кохання було 
настільки сильним, що він викрав свою наречену. Борис Петрович брав участь у російсько-
турецькій війні 1877–1878 рр., був поранений під Плевною і невдовзі помер, залишивши свою 
сім’ю без засобів до існування. 

Тому майбутній професор-механік Микола Борисович Делоне, після закінчення в 1878 р. 
Московського університету, переїхав до Петербурга, де займав різні посади, викладав у гімназії. 

У 1892 р. в Новоросійському (тепер – Одеському) університеті Микола Борисович 
захистив магістерську дисертацію “Алгебраїчні інтеграли руху твердого тіла навколо нерухомої 
точки”. Опонентом на захисті був М.Є. Жуковський. А в травні 1894 р. він захистив докторську 
дисертацію на тему “Передача оберту та механічне креслення кривих шарнірно-ричаговими 
механізмами”. 

З 1895 по 1900 рр. М.Б. Делоне був професором 
сільськогосподарських машин та знарядь в Ново-
Олександрівському інституті сільського господарства та 
лісництва в Пулавах, неподалік від Варшави. Тут він також 
викладав французьку мову. 

У 1900 р. було відкрито Варшавський політехнічний 
інститут, і М.Б. Делоне перейшов туди ординарним 
професором (завідуючим кафедрою) практичної механіки. У 
Польщі він познайомився з Ю.В.Ломоносовим – відомим 
фахівцем з паротягів. Ломоносов переконав Миколу Борисовича переїхати до Києва. 
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У КПІ Делоне працював з перервами до 1928 р. Окрім Політехнічного інституту, він був 
професором фізики та завідуючим фізичним кабінетом Київського комерційного інституту, а з 
січня 1908 по листопад 1909 р. як приват-доцент читав лекції з прикладної математики в 
Київському університеті. 

Ще у 1896 р. М.Б. Делоне дізнався від М.Є Жуковського про польоти Отто Лілієнталя на 
планерах і зайнявся систематичними дослідженнями моделей планерів. А у КПІ Делоне стає 
незмінним керівником студентського повітроплавного гуртка, створеного в 1909 р., а незабаром 
Микола Борисович виступає одним із засновників Київського товариства повітроплавання. 

У 1909/1910 навчальному році М.Б. Делоне в КПІ починає читати для студентів курс 
лекцій з основ повітроплавання, не отримуючи за це жодної копійки. 

Успіх цих лекцій був настільки величезним, що Миколу Борисовича запрошують 
виступити з ними до інших ВНЗ та міст. І він ніколи не відмовляв. Географія його подорожей 
вражає: Харків, Полтава, Катеринослав, Бердичів, Умань, Єлісаветград, Проскурів, Вільно, 
Орел. У самому КПІ почався рух за створення повітроплавного відділення. Але далі розмов 
справа не пішла, оскільки уряд не виділив на це гроші. 

Активним послідовником та помічником М.Б. Делоне в 1908 – 1910 рр. був син Борис 
(1890 – 1980), який на гроші, отримані від батька, збудував три планери, випробувавши їх у 
парку КПІ та на дачі в с. Звонковому біля Мотовилівки. 

Найбільш вдалим виявився планер-біплан № 2, який відрізнявся малою вагою (близько 20 
кг) при площі крила 15 кв. м і коштував усього лише 20 карбованців. На ньому доводилося 
робити спуск просто на ноги. Він легко розбирався на три частини, що було зручним під час 
транспортування й зберігання. Про цей планер Борис Делоне написав брошуру “Устройство 
дешевого и легкого планера и способы летания на нем” (Київ, 1910 р.). Ця брошура ціною 30 
коп. розійшлася по всій Російській імперії й стала популярним посібником для планеристів-
любителів. Видана вона була за підписом батька, який її переглядав та редагував, оскільки 
Борис Делоне тоді був студентом і вважав незручним ставити своє ім’я. 

Головною позитивною якістю польоту, на думку автора, була його дальність, а не висота. 
Для планеристів, що починали самостійні польоти, Борис Делоне, пам’ятаючи досвід 
самостійних польотів і неминучі при цьому удари та синці, сформулював низку правил: 1) 
Ніколи не стрибати до яру; 2) Не стрибати з прямовисного даху або урвища; 3) Злітати завжди 
проти вітру; 4) Не літати при вітрі швидкістю більше 6 м/сек; 5) Перед кожним польотом 
завжди досліджувати за допомогою пилу “якість вітру” й швидкість повітря і не починати 
польоту, якщо швидкість вітру в різних місцях є неоднаковою. 

Борис Делоне описує те почуття, яке охоплює людину під час польоту, коли вона “бачить 
землю, що виходить з-під ніг, і ти дивуєшся тій невідомій силі, яка повільно здіймає й 
розгойдує планер у повітрі; авіатор на планері – як моряк на кораблі; авіатор зв’язаний зі своїм 
планером, який дає йому опору високо над землею в повітрі”. 

Критики звернули увагу на змістовність брошури, зокрема, на одну з переваг конструкції 
– можливість її розбирання. Також зазначалось те, що автор ледь не першим сформулював 
низку правил для користування апаратом для безпечного польоту. 
Особливо цікавим виглядав останній абзац “розбору польотів”: “Декілька 
років тому подібний планер розмахом в 10 кв. метрів можна було купити 
у Франції за 1000 франків (375 карбованців). У наш час (10-ті рр. ХХ ст. – 
В.Т.), маючи можливість отримати металеві частини з заводу та 
виготовляючи апарат за наявним кресленням, можна мати апарат 
наполовину й навіть більш дешевше, оскільки у нас праця столяра 
оплачується набагато дешевше, ніж на Заході”. 

Роки громадянської війни (1917 – 1921) зачепили і родину Делоне. 
Коли в Києві були червоні, Микола Борисович читав лекції перед 
червоноармійцями; коли прийшли денікінці, його забрали до 
контррозвідки, і його дружині Надії Олександрівні, яка була за 
переконаннями монархісткою, довелося через своїх знайомих визволяти свого чоловіка. 
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Уже після встановлення Радянської влади в Україні Микола Борисович із запалом 
повертається до своєї справи. Він виступає постійним консультантом для студентів-ентузіастів 
авіації, які створили в КПІ Авіаційне науково-технічне товариство (АНТТ). У 1928 р. він 
переїхав до Ленінграда, де й помер у 1931 р.  

Декілька слів про нащадків М.Б. Делоне. Його молодший син Олександр загинув під час 
громадянської війни, воюючи на боці білих. Донька Наталія деякий час навчалася в КПІ, а 
згодом стала біологом. Середній син Миколи Борисовича – Лев Миколайович, теж біолог, 
потрапив у круговерть “боротьби з морганізмом”, але йому пощастило вижити. Старший син – 
Борис Миколайович, припинивши заняття авіацією, став у 1929 р. членом-кореспондентом АН 
СРСР, викладав у Московському університеті ім. М.В. Ломоносова. Правнук Миколи 
Борисовича – Вадим Борисович – був відомим діячем правозахисного руху (в 1968 р. на 
Червоній площі в Москві разом зі своїми однодумцями організував акцію протесту проти 
введення радянських військ до Чехословаччини), а згодом емігрував до Франції, повернувшись, 
таким чином, до своїх предків. Помер у 1983 р. Коло, таким чином, замкнулося. Нащадок 
коменданта в’язниці став захисником людей. 

Dec 11, 2006 || Автор:В.В. Татарчук, науковий співробітник Державного політехнічного 
музею НТУУ “КПІ”, Київський політехнік - 38, 2006 

 
ДЕЛОНЕ Микола Борисович (Делоньє, народився 21.01(02.02)1856 в Москві — помер 

20.03.1931 в Ленінграді, нині С.-Петербург) — вчений-механік, один з піонерів планеризму, 
пропагандист і популізатор авіаційних знань. Учень М.Є.Жуковського.  

Походить з французів – дід Пьєр Шарль Делянау ( Pierre Charles Delaunay ) – лікар в армії 
Наполеона І, з якою в 1812 р. прийшов до Росії, де потрапив у полон. У Москві він одружився 
на смоленській поміщиці Тухачевській, прийняв російське ім'я і громадянство і став відомим 
лікарем.  

Син Пьєр Шарль Делянау (батько М. Б.) – Борис Петрович Делоне теж був лікарем і 
одружився на графині Дмітрієвій-Мамонтовій. Сам Бориса Петрович був поранений на 
російсько-турецькій війні 1877-78 рр. за визволення Болгарії, і невдовзі помер.  

Дитинство М. Б. пройшло в Москві, навчався в класичній гімназії, а після закінчення 
фізико-математичного факультету Московського університету (1878) переїхав до С.-
Петербургу, де мав тимчасові підробітки, а потім викладав в гімназії. В 1889 р. одружився на 
Надії Олександрівні Георгієвській – дочці дійсного таємного радника, професора Московського 
університету. У них народилось три сини і донька: Борис (03(15).03.1890, С.-Петербург – 
17.07.1980, Москва) – відомий математик, турист, альпініст, чл.-кор. АН СРСР (з 1929 р.), Лев 
(29. 04(11. 05) 1891, С.-Петербург – 01.11.1969, Харків) – вчений-цитогенетик, рослинознавець, 
доктор біологічних наук (1937 р.), Олександр – загинув під час громадянської війни 1917-21 рр., 
воюючи на боці білих, Наталія – біолог.  

В 1892 р. в Новоросійському (Одеському) університеті Микола Делоне захистив 
магістерську дисертацію «Алгебраические интегралы движения твёрдого тела около 
неподвижной точки» .  

В 1893-94 рр. — приват-доцент С.-Петербурзьського університету, де в 1894 р. захищає 
докторську дисертацію «Передача вращения и механическое черчение кривых шарниро-
рычажными механизмами».  

В 1895-99 рр. — професор Новоолександрівського інституту сільського господарства і 
лісництва (м. Пулави, Польща); 1900-05 — ординарний професор (завідувач кафедри) 
практичної механіки Варшавської політехніки.  

З 1906- 15 рр. — професор кафедри теоретичної механіки Київського політехнічного 
інституту (нині НТУУ «КПІ»).  

У зв'язку з революційними подіями навчання в КПІ було припинено. Микола Делоне за 
переконаннями був за більшовиків, але після приходу денікінців потрапив до їх контррозвідки. 
Однак дружині Надії Олександрівні вдалося його визволити.  
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Після встановлення Радянської влади в Україні Микола Делоне виступає постійним 
консультантом для студентів-ентузіастів авіації, відвідує планерний гурток та авіаційні 
майстерні студентів КПІ, а в 1928 р. переїжджає до Ленінграда.  

Наукова діяльність Миколи Делоне пов'язана з дослідженнями і 
винаходами в теоретичній, аналітичній та технічній механіці, теорії 
механізмів і машин, теорії удару. Він довів теорему про положення 
гвинтової осі у твердому тілі, дослідив форму і рух пружної лінії для 
стержня при малих коливаннях і деформаціях, розвинув теорію 
приладів для відтворення математичних залежностей, досліджував 
коливання механічних систем, рух і стійкість гіроскопів (випадок С. 
Ковалевської), розв'язав задачу про визначення зведеної маси як 
функції координат центра удару, довів низку теорем про гвинтові осі.  

Микола Делоне винайшов передачу обертання без мертвих положень і зміни відношення 
кутових швидкостей, методи використання кінематичних ланцюгів для відтворення плоских 
кривих на основі реверсора у вигляді чотириланкових шарнірно-важільних механізмів, 
запропонував і впровадив удосконалення для з'єднань з метою підвищення точності ведення 
точки даним механізмом.  

Микола Делоне самовідданий поборник ідей авіації, який стояв у витоків знань, що 
дозволили створити одну з наймогутніших індустрій в світі – літакобудування. У 1908-09 разом 
із синами та інженером Гарфом побудував 2 планери-біплани з бамбука, на якому 
здійснювались польоти. Приймав участь в роботі повітроплавального гуртка при Київському 
політехнічному інституті, Київського товариства повітроплавання, Авіаційного науково-
технічного товариства у Києві.  

Автор понад 70 наукових праць.  
1892  Алгебраическіе интегралы движенія 

тяжелого твердаго тђла около 
неподвижной точки  

С.П.Б  

1899  Практическая механика  Химическій кружокъ имени М.И.Коновалова при 
Кіевскомъ Политехническомъ Институт  

1900  Начальное руководство къ 
самостоятельному изученію высшей 
математики и механики  

С.-Петербургъ. Изданіе К.Л.Риккера  

1901  Лекціи по практической механикђ С.-Петербургъ. Изданіе К.Л.Риккера  
1902  Курсъ теоретической механики для 

техниковъ и инженеровъ  
С.-Петербургъ. Изданіе К.Л.Риккера  

1904  Детали машинъ. Краткое руководство для 
техниковъ и инженеровъ  

С.-Петербургъ. Типографія Министерства 
Внутреннихъ Дђлъ  

1910  Устройство дешёвого и лёгкого планёра и 
способы летания на нём 

Киев  

1912, 1913 Курсъ технической механики  С.-Петербургъ, Часть первая -1912, Часть вторая – 
1913. Изданіе К. Л. Риккера  

1914  О формулахъ, облегчающихъ вычислен і е 
моментовъ инерціи площадей, 
ограниченныхъ прямыми лин і ями  

Извђстія Кіевскаго политехническаго института 
Императора Александра ІІ. Отдђлъ Инженерно-
Механическій. Книга 1. Кіевъ. Типограф ія Т-ва 
И.Н.Кушнеревъ и К0 . С. 10-14  

1914  Объ упругихъ линіяхъ малой двойной 
кривизны  

Извђстія Кіевск аго политехническаго института 
И мператора Александра ІІ. Отдђлъ Инженерно-
Механическій. Книга 1. Кіевъ. Типографія Т-ва 
И.Н.Кушнеревъ и К0. С. 1-9  

1914  Замђтка о приложеніи аналогій 
Кирхгоффа къ движенію волчка, 
открытому проф. Д.К.Бобылевымъ и 

Извђстія Кіевск аго политехническаго института 
Императора Александра ІІ. Отдђлъ Инженерно-
Механическій. Книга 1. Кіевъ. Типографія Т-ва 
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В.А.Стекловымъ  И.Н.Кушнеревъ и К0. С.15-26  
1915  О новыхъ динамометрахъ для испытанія 

сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій 
Извђстія Кіевскаго политехническ аго института 
Императора Александра ІІ. Отдђлъ Инженерно-
Механическій. Книга 1. Кіевъ. Типографія Т-ва 
И.Н.Кушнеревъ и К0. С. 48-54 

1924  Из воспоминаний о первых годах авиации 
в Киеве  

Авиация и воздухоплавание. Журнал 
Авиационного научно-технического общества при 
Киевском политехническом институте им. 
Х.Раковского, февраль-март 1924, №2, с.12-14.  

Матеріал підготовлено викладачами кафедри теоретичної механіки 
 Степаненко С.Г., Левчук К.Г. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ЄРМАКОВ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 

Єрмаков Василь Петрович – доктор чистої математики, заслужений 
професор Київського університету (1890), член-кореспондент Петерб. 
академії наук (1884). Закінчив Київський університет у 1868, і був 
залишений стипендіатом для підготовки до професорської діяльності. 

В 1870 відкрив нову ознаку збіжності числових рядів. Слухав лекції в 
Берліні та Парижі. Після захисту магістерської дисертації в Петербурзькому 
університеті (1873) працював в Київському університеті (доцент, 
екстраординарний професор, ординарний професор). 

З 1899 року професор Київського Політехнічного інститута.  
Талановитий педагог, його лекції відзначались доступністю викладу та новизною. 

Опублікував ряд курсів та посібників з тих дисциплін, які читав:  
• Теорія ймовірностей (1879);  
• Нелінійні диференціальні рівняння з частинними похідними (1884);  
• Диференціальні рівняння першого порядку з двома змінними (1886);  
• Метод найменших квадратів (1887);  
• Теорія векторів на площині (1887);  
• Аналітична геометрія (1899, 1900);  
• Аналіз нескінченно малих величин (1907, 1908, 1919);  
• Аналітична геометрія (1918, 1920).  
Основні напрями наукової діяльності: теорія рядів, теорія диференціальних рівнянь, 

варіаційне числення, теорія спеціальних функцій. Автор монографії “Теория абелевых 
функций» (1897).  

Зробив вагомий внесок в розвиток мат. освіти на Україні і в Росії. Один з організаторів 
Київ. фізико-математичного товариства (1899). В 1921 році Рада Народних Комісарів видала 
декрет про матеріальне забезпечення В.П.Єрмакова в числі чьотирьох визначних науковців 
країни. 

Література про персоналію:  
1. Добровольский В.А. Василий Петрович Ермаков. − М.: Наука, 1981.  
2. Букрєєв Б.Я. Василь Петрович Єрмаков //У світі математики». − 1984, Вип. 15.  
3. Ядренко М.Й. В.П.Єрмаков − засновник «Журнала элементарной математики» //У світі 

математики». − 1995, Вип. 1.  
 

1898 г. июнь. Сообщение директора КПИ в Министерство финансов о привлечении в 
КПИ профессора В. П. Ермакова на кафедру высшей математики 
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В заседании Совета вверенного мне института мною был сделан доклад о необходимости 
ходатайствовать перед высшим начальством относительно назначения в институт профессора 
математики. В истекшем учебном году преподавание математики на инженерном и 
механическом отделениях было поручено профессору Киевского университета В.П. Ермакову в 
качестве вольнонаемного преподавателя с платой ему по числу годовых лекций. С 
предстоящим открытием второго курса число лекций по математике на означенных отделениях 
увеличится и не только достигнет, но даже превысит семичасовую норму, установленную 
положением для профессоров института. 

Назначение профессора математики необходимо еще и для того, чтобы ввести в состав 
Совета института представителя чистой математики так как наличие специалистов этого 
предмета очень важно при решении разнообразных вопросов учебного дела.  

Со своей стороны, озабочиваясь приисканием кандидата для занятия означенной 
кафедры, я пришел к заключению, что невозможно найти лучшего и более достойного 
кандидата, чем профессор Ермаков, который, без сомнения, по своим научным заслугам 
занимает одно из первых мест среди отечественных математиков. Состоя преподавателем 
высшей математики в институте в истекшем учебном году, профессор Ермаков вел 
преподавание этого предмета в том именно духе, как этого требуется потребностями 
технического учебного заведения. 

Им же были организованы упражнения по данному предмету под ближайшим 
руководством по группам несколькими им же указанными магистрантами Киевского 
университета, так что кроме слушания лекции студенты института ежедневно упражняются в 
решении задач и получают разъяснения по более трудным вопросам курса. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ЗМОРОВИЧ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ  
ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО-МАТЕМАТИКА І ПЕДАГОГ 

 
Валентин Анатолійович Зморович народився 6 вересня 1909 р. в 

сім’ї викладача гімназії в Києві. В 1928 р. він став студентом фізико-
математичного факультету Київського інституту народної освіти  (нині 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), який 
закінчив у 1932 р. Істотний вплив на формування його як вченого і 
педагога справили засновники Київської математичної школи – 
академіки АН УРСР Д.О. Граве, М.П. Кравчук, член-кореспондент Н.І. 
Ахієзер. 

У 1932 р. за рекомендацією М.П. Кравчука та Н.І. Ахієзера 
Валентин Анатолійович почав педагогічну роботу в Київському 
політехнічному інституті (на той час – індустріальному). 

У 1934 р. вийшла друком перша  наукова робота, в 1937 р. В.А.Зморович захистив 
кандидатську дисертацію, а в 1950 р. – докторську на тему «Дослідження з теорії аналітичних 
та узагальнених аналітичних функцій». Через деякий час йому було присвоєно звання 
професора. 

У роки війни в колективі вчених та інженерів Київського індустріального інституту під 
час евакуації до Ташкента виконував науково-технічні роботи для оборони країни. 

З 1952 по 1973 рр. він завідувач кафедри вищої математики КПІ, потім до 1987 р. – 
професор кафедри вищої математики № 1 КПІ. 

Створені В.А.Зморовичем лекційні курси відзначались глибиною думки та яскравою 
лекторською майстерністю і викликали захоплення не тільки студентської молоді, але й 
професійних викладачів. 
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Провідна тема його досліджень – геометрична теорія аналітичних функцій. Головним 
об’єктом тут були спеціальні класи функцій, регулярних та однолистих в крузі, круговому 
кільці, необмеженій круговій  області, та n-зв’язних кругових областях. Теорія ґрунтувалась на 
побудованих В.А. Зморовичем узагальненнях класичних інтегральних формул Пуассона, 
Шварца, Рісса-Херглотца та поширення їх на n-зв’язні кругові області (ці формули з повним 
правом можна назвати формулами В.А. Зморовича). Після цього важливі класи аналітичних 
функцій набули зображення у вигляді Стілтьєсових функціоналів над сімейством (або кількома 
сімействами – у випадку багатозв’язних областей) неспадних функцій обмеженої варіації. Цей 
метод ним було названо методом структурних формул. 

Багато уваги В.А. Зморович приділяв обчисленню та дослідженню збіжності невласних 
інтегралів, які цікавили свого часу багатьох видатних математиків світу (гамма-функція, дзета-
функція Ойлера-Рімана та ін.). В останні роки його математичний талант розкрився в 
критичному огляді окремих результатів і досліджень математиків з різних країн світу в царині 
його власних математичних інтересів. В.А. Зморович побудував узагальнення інтегралу 
Шварца на n-зв’язні кругові області (n – будь-яке натуральне число) у вигляді значно 
зручнішому, ніж у Мєшковського. Критично розглядаючи наукові результати інших 
математиків, він не тільки узагальнював їх, але, бувало, і знаходив неточності в їх працях. 

В.А. Зморович багато років плідно керував науковим семінаром на кафедрі вищої 
математики КПІ, який мав наукові зв’язки з болгарськими, румунськими математиками, був 
широко відомим у Росії, Польщі, США. На цьому семінарі неодноразово виступали його учні: 
доктори фізико-математичних наук Л.О. Дундученко, П.М. Тамразов, І.П. Мітюк. З цього 
семінару вийшло багато кандидатів фіз.-мат. наук – учнів В.А.Зморовича: В.Г. Лозовик, С.А. 
Касьянюк, В.О. Похилевич, А.А. Гудзь, І.К. Коробкова, Н.І. Черней, О.А. Якубенко та інші. 

В.А. Зморович ініціював захист кандидатської дисертації на спеціалізованій науковій раді 
КПІ геніального математика Є.Є. Вікторовського, якому наукова рада одностайно присудила 
після захисту вчений ступінь доктора фізико-математичних наук. 

Почуття відповідальності, людяність, порядність, принциповість завжди були притаманні 
В.А. Зморовичу. Прикладом вияву цих якостей було ставлення до його вчителя академіка М.П. 
Кравчука, якого в 1938 р. безпідставно було заарештовано. Валентин Анатолійович разом із 
дружиною (вона була на той час асистентом М.П. Кравчука) не приєдналися до хору засуджень 
опального вченого. Навпаки, вони завжди були впевнені в його невинуватості і не приховували 
своєї позиції. 

Плідна творча, науково-педагогічна діяльність В.А. Зморовича свого часу була відзначена 
двома орденами Пошани та медалями. Помер Валентин Анатолійович у лютому 1994 року. 

Усі, хто спілкувався з В.А. Зморовичем назавжди запам’ятали його як видатного вченого, 
талановитого педагога, принципову і чуйну людину. 

О.В.Зморович, О.А.Якубенко 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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КОТЕЛЬНИКОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 

О.П.Котельников (1865-1944) – доктор технічних наук, професор, 
спеціаліст в галузі теоретичної механіки, визначний фахівець з 
гвинтового та векторного числення, голова Київського фізико-
математичного товариства (1920-1922рр.), заслужений діяч науки і 
техніки СРСР (1934р.), належав до династії видатних вітчизняних 
математиків, лауреат Державної премії СРСР (1943р.), наукова діяльність 
сформувалась під впливом геометрії М.І.Лобачевського, заклав 
фундамент векторного числення в неевклідових просторах.  

О.П.Котельников народився 8 жовтня 1865р. у Казані. 1983р. – 
закінчив гімназію зі срібною медаллю, 1988р. – закінчив Казанський 
університет та захистив канд. дисертацію „О давлении жидкой струи на 
клин”; 1893р. – приват-доцент Казанського університету, 1896р. – захистив магістерську 
дисертацію „Винтовое исчисление и некоторые его применения к геометрии и механике”, 
1899р. – захистив докторську дисертацію „Проективная теория векторов”.  

У 1899р. О.П.Котельников обраний за конкурсом завідувачем кафедрою теоретичної 
механіки КПІ. Читав лекції з теоретичної та аналітичної механіки, теорії пружності, керував 
практичними заняттями. Написав оригінальні підручники „Механіка” та 
„Аналитическая механика”.  

У цих курсах слід зазначити застосування векторної алгебри, але не 
зовсім повне, тому що для скалярного добутку двох векторів користувався 
звичною на той час назвою геометричного добутку. Завдяки його зусиллям 
у КПІ був створений кабінет теоретичної механіки з усім необхідним для 
навчання і дослідницької роботи обладнанням. 

У 1904 році повертається до Казанського університету, де очолює 
кафедру математики впродовж до 1914 року. У цей час з друку виходить 
„Курс аналитической геометрии”, де вперше застосовується векторне 
числення.  

У 1914р. його запрошують до Київського університету на кафедру 
математики, де читає лекції з вищої математики та спецкурси з нарисної диференціальної і 
неевклідової геометрії.  

1920-1924 роках читає механіку в КПІ, а також математику на вищих жіночих курсах. З 
1924 року О. П. Котельников завідував кафедрою теоретичної механіки МВТУ ім. М. Баумана, 
проводив заняття в інших московських вузах: інституті інженерів транспорту, хіміко-
технологічному, лісотехнічному, енергетичному, Ломоносівському інститутах, пізніше був 
залучений до роботи в Центральному аеро-гідродинамічному інституті.  

Основні праці О.П.Котельникова  

1895р. Винтовое счисленіе и нђекоторыя приложенія его къ геометріи и 
механікђ  

Казань: Типо-Литографія 
Императорскаго Університета 

1896р. Винты и комплексные числа  Казань: Типо-Литографія 
Императорскаго Університета 

1899р. Проэктивная теорія векторов ъ  Казань: Типо-Литографія 
Императорскаго Університета 

1901р. 
Аналитическая механика профессора А. П. Котельникова. Лекціи 
читанныя въ 1900-1901 уч. г.  

Библіотека химическаго 
кружка имени М.И.Коновалова 
при К.П.И.  

1902р. Механика. Курсъ лекцій, читанный въ Кіевскомъ 
Политехническомъ Институтђ императора Александра ІІ въ 

Кіевъ. Товарищество «Печатня 
С.П.Яковлева»  
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1901-1902 ак. году ординарнымъ профессоромъ А. П. 
Котельниковымъ  

1950р. Некоторые применения идей Лобачевского в механике и физике  М.-Л.:Гостехиздат  
Матеріал підготовлено викладачами кафедри теоретичної механіки 

 Степаненко С.Г., Левчук К.Г. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ОКУЛОВ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 

ОКУЛОВ Петро Володимирович (1890-1956) – к.т.н., професор, 
засновник і завідувач кафедри електричних вимірювань, електроматеріалів 
та світлотехніки (1926-1956). Закінчив в 1913 Петербурзький політехнічний 
інститут. З 1920 спочатку за сумісництвом, а з 1925 на постійній основі 
викладає в Київському політехнічному інституті електричні вимірювання. 
У вересні 1926 його обирають на посаду завідувача кафедри електричних 
вимірювань, електроматеріалів та світлотехніки, на якій він і працював до 
кінця життя, паралельно керуючи лабораторією світлотехніки. В цій 
лабораторії починали шлях у велику науку академік AH CPCP Б.М. Вул, 
чл.-кор. АН УРСР А.Д. Нестеренко. 

У 1929 присвоєне звання професора, а в 1937 без захисту присуджений вчений ступінь 
кандидата технічних наук та підтверджене звання професора. В період з 1930 до 1938 
виконував обов'язки декана електротехнічного факультету і заступника директора інституту. 

Сфера наукових інтересів охоплювала всі напрями кафедри, з певним акцентом на методи 
вимірювання магнітних властивостей феромагнітних матеріалів та світлотехніку. Результати 
наукових досліджень ученого використовувалися Київською кіностудією, Дніпровською 
флотилією, заводом «Ленінська кузня» та ін. Після реевакуації керував реконструкцією 
Київського кабельного заводу. 

Нагороджений медаллю «За звитяжну працю у Великій Вітчизняній Війні», орденами 
Трудового Червоного Прапора і Леніна. 

Опублікував 56 наукових робіт, серед яких чимало посібників та підручників для 
студентів. Основні з них: «Технологія електротехнічних матеріалів» (1927, 1930), 
«Методи електричних і магнітних вимірювань» (1928), «Високовольтні кабелі» (1930), 
«Електричні вимірювання» (1939), «Електричні методи вимірювання неелектричних величин» 
(1945) та ін.  

текст: Хто є хто: Довідник. Професори Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут».-К.:Освіта, 1998.-155с. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ОСТАФ'ЄВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

ОСТАФ'ЄВ Володимир Олександрович (нар. у 1934) – д.т.н., 
професор, декан приладобудівного факультету. Заслужений працівник 
вищої школи України, заслужений професор НТУУ «Київський 
політехнічний інститут» (1998). Дійсний член міжнародного товариства 
технологів СІРП (1978, Париж), міжнародного товариства інженерів-
технологів (1984, Детройт), міжнародного товариства дослідження 
матеріалів (1990, Великобританія), дійсний член Академії інженерних наук 
(1992), голова відділення приладобудування. В 1956 закінчив Київський 
політехнічний інститут. Працював технологом на заводі ім. Г.І. 
Петровського (м. Київ). З 1958 - аспірант, асистент, доцент, завідувач кафедри технології 
приладобудування (1968), декан факультету (1974). Кандидатську дисертацію захистив у 1961, 
докторську - в 1973. 

В 1965-1966 працював у Каліфорнійському університеті (Берклі), в 1969 - у Токійському 
університеті, в 1977-1978 - Вотерлу університеті (Канада), у 1995-1997 - в Гонконгівському 
університеті. У 1972-1980 читав лекції в Габровському технічному університеті (Болгарія), в 
1978-1984 - Ієна університеті (Німеччина), в 1988-1993 - Джао Тонг університеті (Північна 
Корея), в 1986 - Центральному університеті (Куба), Сеульському університеті (Південна Корея), 
в 1993 - Манчестерському університеті наук і технологій. 

Наукова спеціалізація - прецизійна обробка деталей, нанотехнологія, її моніторинг, 
адаптивне управління, САПР. 

Підготував 14 кандидатів і 5 докторів наук. 
Лауреат Державної премії УРСР (1984), нагороджений 10 медалями ВДНГ СРСР. 
Автор понад 300 наукових праць, понад 120 авторських свідоцтв та винаходів. Серед них: 

«Фізичні основи процесу різання» (1976, у співавт.], «Обробка точних отворів» (1976), 
«Динамічна міцність ріжучого інструменту» (1978). 

текст: Хто є хто: Довідник. Професори  
Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут».-К.:Освіта, 1998.-155с. 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ПАВЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ  
ФУНДАТОР УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ГІРОСКОПІСТІВ 

 
Михайло Антонович Павловський увійшов в історію Київської 

політехніки як фундатор української школи гіроскопістів, видатний 
учений у галузі механіки, засновник і перший декан факультету 
авіаційних і космічних систем. А в історії України він залишив слід як 
видатний політичний та громадський діяч, полум'яний борець за 
справедливість.  

М.А.Павловський народився 13 березня 1942 р. в селі Ружичне 
Хмельницької області. Ще в школі був упевнений, що вступить до 
інституту, першокурсником думав про аспірантуру, згодом бачив себе 
доктором наук… 

У 16-річному віці вступив до Київського політехнічного 
інституту, пов'язавши з ним усе своє життя. Після закінчення в 1963 
році інституту з відзнакою Михайло Антонович був направлений до аспірантури кафедри 
гіроскопічних приладів і пристроїв, а в 1967 році після захисту кандидатської дисертації 
обійняв посаду доцента цієї ж кафедри. Після захисту дисертації в 1977 році отримав звання 
доктора технічних наук, і в 1978 році у 36 річному віці був обраний на посаду завідувача 
кафедри теоретичної механіки, яку очолював до останнього дня життя. Запрограмованість на 
лідерство завжди виводила його на перші ролі. 

Михайло Антонович почав керувати кафедрою на зорі освоєння космосу, розвитку 
новітніх технологій, які відкривали перед людством небачені перспективи вдосконалення 
народногосподарського та оборонного комплексу. Його життя було схоже на довгий біг 
наввипередки з часом. 

Провідний учений, викладач і організатор навчального процесу М.А.Павловський 
розвинув здобутки всесвітньо відомої науково-педагогічної школи механіків КПІ. У викладанні 
дисциплін він застосовував останні досягнення теорії і практики. Професор Михайло 
Павловський є автором підручників з теорії гіроскопів (1976, 1986 рр.), систем керування 
космічними апаратами (1997 р.), теоретичної механіки (1985, 1989, 1990, 1993, 2002 рр.). Його 
підручники відразу здобували популярність у студентів та аспірантів, знаходили визнання 
спеціалістів. Дивовижно енергійний, він не знав відпочинку в традиційному розумінні, 
присвячуючи вільний час поглинанню спеціалізованої літератури. За редакцією 
М.А.Павловського навіть після його смерті вийшов друком навчальний посібник «Теоретична 
механіка. Збірник задач» (2007 р.). 

Плідна педагогічна праця професора М.А.Павловського відзначена званням «Почесний 
професор КПІ»; за підручник з теоретичної механіки в 1992 р. він удостоєний Державної премії 
України. 

Михайло Павловський проводив надзвичайно велику науково-
організаційну роботу. На базі науково-дослідного сектора кафедри 
теоретичної механіки (3 особи) він у 1985 році створив спеціалізоване 
конструкторське бюро «Ритм» (70 осіб), яке переросло в Міжгалузевий 
НДІ Проблем механіки «Ритм» (МНДІ ПМ «Ритм»). У 1990 році 
новоутворений науковий інститут МНДІ ПМ «Ритм» (понад 300 осіб) був 
відокремлений від кафедри та відійшов у підпорядкування Київського 
політехнічного інституту.  

Керуючи науковим підрозділом КПІ, професор М.А.Павловський 
створив наукову школу з гіроскопічних систем і комплексів, зробив 
значний внесок у розвиток механіки гіроскопічних систем, нелінійних 
просторових коливань і завзято впроваджував досягнення теорії й сучасні технології у 
виробництво. В багатогранній діяльності Михайла Антоновича поєднувалися широкий діапазон 
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фундаментальних наукових досліджень з вирішенням найважливіших народногосподарських 
проблем. Під його керівництвом розроблено унікальне обладнання для наземних випробувань 
ракетно-космічного комплексу «Енергія-Буран», а після Чорнобильської аварії (1986 р.) – 
дистанційно керовані роботизовані комплекси для проведення робіт з радіоактивними 
матеріалами. За ці розробки професор Михайло Павловський був удостоєний Державних 
премій у галузі науки і техніки УРСР (1980 р.) і СРСР (1986 р.). 

М.А.Павловський – автор понад 450 наукових праць, серед яких 24 монографії, 49 
патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом захищено 12 докторських і 
понад 50 кандидатських дисертацій.  

Зі становленням гіроскопічної науки і розвитком космічної галузі на теренах України 
виникла нагальна потреба у виданні збірки праць молодих учених. Їх здобутки знайшли 
відображення на сторінках міжвідомчого науково-технічного збірника «Механіка гіроскопічних 
систем», створеного 1982 року з ініціативи М.А.Павловського. Він став і першим його 
редактором. Знаменним є те, що 70-річний ювілей Михайла Антоновича  збігся в часі з 30-
річним ювілеєм видання.  

Професор М.А.Павловський був головою докторської спеціалізованої ради при КПІ з 
гіроскопів і навігаційних комплексів, членом низки спеціалізованих рад з механіки. Він був 
одним з ініціаторів та організаторів створення в 1993 році факультету авіаційних і космічних 
систем, метою якого стало відновлення авіа- і космічної освіти в Київській політехніці. За 
визначні досягнення в галузі науки і техніки йому було присвоєно звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України» (1991 р.).  

Людина сучасна, європейських поглядів, Михайло Павловський  уважно стежив за 
політичними й науковими світовими тенденціями.  

Середина 90-х минулого і перші роки нового століття логічно розвинули політичну 
ситуацію, що виникла внаслідок розпаду Радянського Союзу та здобуття Україною 
незалежності. Процеси трансформації зачепили суспільний уклад, державне управління, освіту і 
науку. Починалася тяжка духовна рецесія на фоні глибокого зубожіння широких верств 
населення. Соціальні, економічні, управлінські інститути країни потребували кардинального 
реформування. За зовнішньою атрибутикою незалежності визрівала криза в науці та 
промисловості, що ставило під загрозу перспективи державної самостійності. М.А.Павловський 
не міг байдуже спостерігати за процесами руйнування того, чому присвятив своє життя. Щоб 
мати можливість вплинути на ситуацію, він пішов у політику.  Пізніше, у книзі «Ідеологія 
прогресивних реформ для України» (1998 р.) Михайло Антонович написав: «Я не можу і не 
хочу любити свою Батьківщину з заплющеними очима і стуленими устами, за порадами 
чужоземців та ще й за вказівками!» Прихід у політику позбавленого рефлекторних навичок і 
шаблонів радянського управлінця М.А.Павловського ознаменував початок заміни старих 
керівних кадрів фахівцями нової формації. 

Незважаючи на притаманний  Михайлові Антоновичу державний романтизм, він 
сконцентрувався на максимально можливому за тих умов збереженні високих наукоємних 
технологій і залученні фінансових ресурсів для підтримки промисловості. Професора 
М.А.Павловського обирали депутатом Верховної Ради України ІІ, ІІІ і ІV скликань, де він 
обіймав посади голови Комітету з питань ядерної політики та ядерної безпеки, голови 
підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради України, Комітету з питань Регламенту 
депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. 

Робота Михайла Антоновича у парламенті змусила його зануритися у вир економічних 
проблем України. Він підготував сотні законів і державних програм стратегічного розвитку 
держави, а в 1997 році захистив другу докторську дисертацію, тепер уже з економічної теорії – 
«Суспільство і економіка перехідного періоду». Природа наділила його талантом навіть до 
рутинної, буденної роботи підходити творчо. Тож його законопроекти зазвичай мали характер 
концептуальних, визначальних для всієї економіки країни. 
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Робота М.А.Павловського в парламенті – це нескінченна боротьба за 
порятунок промислових підприємств від банкрутств, проти простоїв, 
безробіття, чиновницького свавілля. Він написав 6 книжок та понад 50 
статей з проблем стратегії перехідного періоду. А ще він створив при 
Голові Верховної Ради України спеціальну комісію по законодавчому 
забезпеченню і підтримці високих технологій в Україні. 

Михайло Антонович був життєрадісною, чуйною, доброю людиною. 
Прекрасний сім'янин, він прожив щасливе життя зі своєю дружиною 
Людмилою Михайлівною, виховавши двох дітей. Андрій наслідував батька 
– став парламентарем, Ольга здобула професію інженера-системотехніка. 

Михайло Павловський був втіленням любові до життя. Його багата 
уява ідеально поєднувалася з віртуозною технікою реалізації задумів, яка з 
роками лише збагатилася досвідом. Він завжди пишався своїми учнями, але ніколи не 
розводився про власні успіхи, звання та нагороди; навіть ніколи не знав точну кількість своїх 
робіт, бо не рахував їх. Михайло Антонович  так міцно і впевнено стояв на землі, володів 
настільки здоровим гумором і стійкістю перед обличчям жорстокої дійсності, що ніхто не був 
готовий до його смерті у розквіті творчих сил і можливостей.  

Михайло Антонович надзвичайно цінував час, ніби усвідомлюючи, що відпущено років 
на його долю небагато. Хвороба наздогнала його на 62 році життя, у найпродуктивнішому віці. 
Але ім'я Михайла Антоновича Павловського залишається в серцях тих, хто 
працював з ним поряд, хто був його учнем, і тих, хто пізнаватиме грані 
науки за його працями. 

Колеги, учні, земляки і виборці пам'ятають і шанують ім'я видатного 
українського вченого і політика М.А.Павловського. У 2007 році в його 
рідному селі Ружичному, яке тепер стало одним із мікрорайонів 
Хмельницького, на честь Михайла Антоновича перейменовано колишню 
вулицю Ярмолинецьку. На ній він виріс, звідси пішов у велику науку й 
велику політику, сюди часто навідувався з Києва, допомагаючи словом і 
ділом землякам. Ім'я М.Павловського присвоєно і школі, яку він закінчив. 
Тут улаштовано його музей, а 13 березня 2009 року встановлено його 
погруддя. Присвячену йому меморіальну дошку встановлено і на фасаді корпусу ФАКС (№28) 
НТУУ «КПІ». Тут є також його меморіальна аудиторія. Ще одну аудиторію ім. 
М.А.Павловського відкрито на кафедрі теоретичної механіки Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу. 

Михайло Антонович Павловський був мужньою людиною, добрим товаришем, мудрим 
політиком, великим ученим і справжнім патріотом, і залишиться людиною-легендою.  

О.В. Збруцький, декан ФАКС; 
С.Г. Степаненко, К.Г. Левчук, співробітники кафедри теоретичної механіки 

Меморіальну дошку встановлено на фасаді корпусу ФАКС (№28). 
15 березня 2007 р. в урочистій обстановці було відкрито меморіальну 

дошку видатному вченому, громадському та політичному діячу Михайлові 
Антоновичу Павловському. 

Михайло Антонович Павловський увійшов в історію Київської 
політехніки як фундатор української школи гіроскопістів, як видатний 
учений в галузі механіки, як перший декан факультету авіаційних та 
космічних систем (ФАКС) КПІ. А в історії України він залишив слід як 
полум’яний борець за справедливість, як видатний політичний та 
громадський діяч. 

Урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки відкрив ректор НТУУ “КПІ” 
академік М. З. Згуровський   
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ПАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

12 квітня 2009 року виповнилось 80 років з дня народження 
Олександра Олександровича Пащенка – доктора технічних наук, 
професора, члена-кореспондента АН УРСР, лауреата державних 
премій. О.О.Пащенко належить до плеяди тих видатних співробітників 
Київського політехнічного інституту, які зробили вагомий внесок у 
його розвиток в 50-80-х роках ХХ сторіччя. В 1954 році він отримав 
диплом інженера, а вже в 1969 – заснував кафедру хімічної технології 
в'яжучих речовин (нині – хімічної технології композиційних 
матеріалів), якою завідував до останніх днів життя (помер у 1989 р.).  

Яскравий талант ученого й організатора виявився в надзвичайній 
широті наукових інтересів О.О.Пащенка, який зумів з випускника КПІ 
швидко перетворитися на одного з лідерів декількох значних наукових напрямків, які й дотепер 
зберігають велике теоретичне й практичне значення. Це – фізико-хімічні основи процесів 
структуроутворення в'яжучих речовин, революційні енергозберігаючі технології у виробництві 
цементу, процеси гідрофобізації різноманітних матеріалів та виробів, функціональні матеріали 
та покриття на основі кремнійорганічних полімерів.  

Щаслива наукова доля О.О. Пащенка, що так контрастує з його надзвичайно важким, 
майже трагічним воєнним дитинством, була створена ним самим, його високими творчими 
здібностями, виключною працездатністю та відданістю справі. Але величезну роль у його 
становленні як визначного вченого та організатора зіграв той особливий час, коли відбувалося 
його зростання. Інтелектуальний простір того часу, і не тільки в галузі технічних наук, 
формувався могутніми постатями класиків, справжніх титанів духу та наукової думки. Такі 
легендарні вчені, як академіки П.П. Будников, П.О.Ребіндер, М.В.Бєлов були тоді у розквіті 
своєї творчої активності. Саме ці блискучі особистості створювали той еталон, ту високу 
планку, до якої повинен був тягнутися кожен справжній науковець.  

Треба було мати справді непересічні особисті та професійні якості, щоб бути поміченим 
цими великими вченими, потрапити в поле їхнього безпосереднього інтелектуального та 
духовного впливу і, більше того, практично співпрацювати з ними як молодший колега. Саме 
така щаслива нагода випала О.О.Пащенку. Ще зовсім молодим науковцем він був знайомий з 
класиками науки, вчився у них, переймаючи не тільки знання та професійні підходи, але й 
філософію сприйняття світу, філософію науки, ставлення до життя та до людей, які його 
оточували. Йому вдалося певним чином “з'єднати часи”, поєднавши в собі глибокі наукові 
знання в багатьох галузях, блискучу ерудицію в питаннях літератури, живопису, театру, 
особистий шарм – кращу спадщину вченого минулого – з могутніми сфокусованими навичками 
сучасного “технаря”.  

Глибокі наукові ідеї, нетривіальні технічні рішення, вдале поєднання фундаментальних та 
прикладних досліджень були в часи діяльності О.О.Пащенка, як, власне, і зараз, лише частиною 
передумов, необхідних для великого успіху. Іншою частиною завжди була організаційна 
складова. Одного наукового доробку О.О. Пащенка, що міг бути створений ним у тиші кабінету 
чи лабораторії, цілком вистачило б, щоб забезпечити йому помітне місце в ряду українських 
учених ХХ століття. Однак він пішов значно далі, розкривши себе як успішний організатор та 
керівник великого наукового колективу.  

Його принциповий підхід завжди полягав у залученні до справи найбільш яскравих 
особистостей, людей творчих, здатних до сміливих нестандартних рішень та прояву ініціативи. 
Можна навести великий перелік учнів О.О.Пащенка, які не тільки цілковито відповідають цим 
характеристикам, але давно вже стали сильними самостійними “центрами кристалізації” в науці 
та вихованні наукової зміни.  

Достатньо згадати професорів В.А. Свідерського – наступника О.О. Пащенка у 
завідуванні кафедрою, В.Я. Круглицьку, В.П. Сербіна, О.О. М'ясникову. Велика когорта учнів 
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О.О.Пащенка плідно працює в різних наукових та навчальних закладах, в різних містах 
України, в різних країнах.  

Велика заслуга “шефа”, як коротко називали його співробітники, полягала в тому, що ці 
неординарні люди завжди знаходили на кафедрі необхідний для них високий простір над 
головою та широкий горизонт, без яких неможливе зростання та стрімкий рух уперед та вгору. 
Одна з головних традицій, закладених О.О.Пащенком у фундамент заснованої ним кафедри, 
полягає саме в тому, щоб створювати злагоджений ансамбль сильних професіоналів, які спільно 
вирішують складні завдання, не втрачаючи при цьому власної, особистої перспективи.  

Не менш сильною стороною діяльності кафедри під керівництвом О.О.Пащенка був 
навчальний процес. На кафедрі створено підручники, які фактично стали вже класикою. 
Підготовлено та випущено у великий світ науки й виробництва значну кількість сильних 
інженерів та дослідників, яких можна зустріти на відповідальних посадах від величезних 
заводів до інститутів Національної академії наук України.  

О.О. Пащенко за своє досить недовге життя – адже він пішов у 60-річному віці – створив 
значний доробок як учений, як педагог, як організатор. Та, мабуть, найголовніше, що пригадує 
кожен, хто знав його, це величезна доброта цієї, зовні суворої, людини. Ми відчуваємо його 
присутність поруч з нами. Ми пам'ятаємо його. Ми любимо його.  

Н.О.Ткач, к.х.н., доцент  
Визначний учений у галузі фізичної хімії та технології силікатів елементоорганічних 

матеріалів. Засновник фундаментального наукового напряму модифікування матеріалів 
елементоорганічними сполуками, комплексної переробки сировини і економії енергетичних 
ресурсів у промисловості будівельних матеріалів.  

Підготував 60 кандидатів та 11 докторів наук. 
Двічі лауреат Державної премії УРСР (1981, 1988), лауреат премії Київського політехніч-

ного інституту (1976). На фасаді хімічного корпусу встановлено пам'ятну меморіальну 
дошку. 

Автор 677 наукових праць, серед них 25 монографій і 6 підручників. Має 173 винаходи. 
Основні праці: «Кремнійорганічні захисні покриття» (1969), «Гідрофобізація» (1973), «Нові 
цементи» (1978), «Загальна технологія силікатів» (1983), «Кремнійорганічні покриття для 
захисту від біокорозії» (1988), «Армування в'яжучих речовин мінеральними волокнами» (1988), 
«Енергозберігальна і безвідходна технології одержання в'яжучих речовин» (1990), «Теорія 
цементу» (1991).  

текст: Хто є хто: Довідник. Професори Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут».-К.:Освіта,1998.-155с. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

ПУТЯТА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 

 

Т.В. Путята (1905 - 1998) – відомий механік, Заслужений працівник 
вищої школи УССР (1974р.), двічі лауреат Премії КПІ (1979р., 1986р.), 
учениця акад. Д.О. Граве, нагороджена орденами Знак Пошани (1948р.), 
Трудового Червоного Прапора (1954р.), Жовтневої революції (1976р.), 14 
медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради України (1980р.), 
за підручники з теоретичної механіки двічі лауреат Премії КПІ (1979р., 
1986р.).  

Т.В.Путята народилась 17 грудня 1905р. у м. Києві. У 1921р. – 
вступила у Вищий інститут народної освіти (нині – Київський державний 
університет ім.Т.Г.Шевченка). Разом з навчанням розпочинається її трудова 
діяльність. 1925р. – закінчила КДУ, 1930-1932рр. – асистент кафедри теоретичної механіки КПІ, 
1931р. – закінчила аспірантуру на кафедрі теоретичної механіки під керівництвом акад. 
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Д.О.Граве, 1932-1961рр. – доцент, 1941-1943р.р. – в період евакуації КПІ (тоді Київський 
індустріальний інститут) до Ташкента веде активну лекторсько–агітаційну та інформаційну 
роботу для керівного складу промислових підприємств, 1962-1986рр. – професор, а з 1986р. 
працює на умовах штатного сумісництва – проводить консультації, приймає участь в науково-
організаційній та методичній діяльності інституту. 1962-1977р. завідує кафедрою теоретичної 
механіки.  

Т.В. Путята підготувала 10 канд. наук, їй належить 174 
наукових та методичних праць, серед яких 8 монографій, 4 
підручники, 4 учбових посібника з грифом Мінвузу.  

Т.В. Путята вела надзвичайно активну й велику 
громадську діяльність. Протягом багатьох років, в тому числі в 
період евакуації до Ташкенту, була головою профкому 
інституту. Неодноразово обиралась депутатом міської ради 
народних депутатів м. Києва.  

Протягом 14 років була головою методичної комісії з 
теоретичної механіки при Мінвузі України та членом науково-методичної ради при Мінвузі 
СРСР.  

Їй належить низка праць з історії механіки.  

Основні праці Т.В. Путяти  

1937р.  Елементи векторного числення в застосуванн і до механіки  К.: КПІ  
1951р.  Михайло Васильович Остроградський  К.:Держ. в-во технічної 

літератури України  
1952р.  Діяльність видатних механіків на Україні  К.:Держ. в-во технічної 

літератури УРСР  
19 56р.  Методика розв'язування задач з теоретичної механіки  К.: «Радянська школа»  
1957р.  Курс теоретической механики  К.: Гостехиздат УССР  
1960р.  Лекции по теоретической механике для студентов заочного 

факультета (Динамика)  
Киев: МВ и ССО УССР. КПИ  

1963р.  Теоретическая механика  К.: Гостехиздат УССР  
1964р.  Очерки развития некоторых фундаментальных проблем 

механики  
К.: «Наукова думка»  

1968р.  Александр Петрович Котельников  М.: «Наука»  
1970р.  Ярослав Иванович Грдина  М.: «Наука»  
1973р.  Курс теоретической механики  К.: «Вища школа»  
1977р.  Прикладная механика  К.: «Вища школа»  
1985 р.  Теоретическая механика  К.: «Вища школа» Головное 

изд-во  

Матеріал підготовлено викладачами кафедри теоретичної механіки  
Степаненко С.Г., Левчук К.Г. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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РАДЦІГ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Олександр Олександрович Радціг народився 27 січня (8 лютого за 
новим стилем) 1869 року в Тверській губернії в сім'ї службовця шляхів 
сполучення, згодом відомого фахівця з питань експлуатації залізниці 
та автора низки робіт у цій області Олександра Антоновича Радціг. 
Середню освіту Олександр отримав у Кременчуцькому реальному 
училищі, вищу - на механічному факультеті технологічного інституту 
в Санкт-Петербурзі, закінчивши який у 1891 році, він, для поглиблення 
технічних знань, вступив до Берлінського університету на математичне 
відділення.  

Після успішного захисту в 1895 році дисертації «Приложение 
теории Зелова к симметричным группам» на ступінь доктора філософії 
Олександр Олександрович деякий час працював інженером на Варшавської залізниці, потім - 
приймальником паротягів на Невському машинобудівному заводі. У 1896 році він був 
запрошений до Петербурзького технологічного інституту і для підготовки до викладацької 
діяльності відряджений за кордон, де ознайомився з постановкою занять в інженерних 
лабораторіях і прослухав ряд лекцій в навчальних закладах Німеччини, Швейцарії та Бельгії, а 
також відвідав ряд найбільших заводів Німеччини, Швеції, Франції та Бельгії. Після поїздки 
О.О. Радціг був призначений викладачем креслення.  

Навесні 1898 Олександра Олександровича запросили на кафедру термодинаміки і теплових 
двигунів у Київський політехнічний інститут. Оскільки інститут знаходився ще в стадії 
організації, О.О. Радціга відрядили за кордон для розробки майбутніх курсів, де в цьому ж році 
він оглянув ряд машинобудівних заводів Англії, а влітку наступного року взяв участь у конгресі 
з прикладної механіки в Парижі. У Київському політехнічному інституті Олександр 
Олександрович виконував обов'язки екстраординарного професора. У 1905 році після захисту 
дисертації «Математична теорія обміну тепла в циліндрах парових машин» він отримав вчене 
звання ад'юнкта прикладної механіки і був обраний деканом механічного факультету. В 1908 
році на знак протесту проти запровадження реакційних «Правил про студентські організації і 
проведення зібрань у стінах вищих навчальних закладів» разом із директором інституту В.Ф. 
Тимофєєвим, деканами В.Г. Бажаєвим, В.Г. Шапошниковим, Є.О. Патоном - Олександр 
Олександрович подав у відставку. [Шулявська республіка та студентські рухи початку 20 
сторіччя] 

У 1909 році О.О. Радціга запросили до Петербурзького політехнічного інституту на 
кафедру прикладної механіки, і вся його подальша діяльність пов'язана з цим інститутом. Двічі, 
з 1909 по 1919 рік і з 1925 по 1930 рік він обирався деканом механічного факультету. З 13 
вересня 1917 Олександр Олександрович Радціг Радою Політехнічного інституту був обраний на 
посаду директора інституту (до 27.11.1918). 

З 1918 по 1930 рік О.О. Радціг був професором кафедри «Термічні машини», з 1930 року 
до кінця життя - завідувачем кафедрою «Парові турбіни». 

44 роки свого життя Олександр Олександрович присвятив викладацькій діяльності у вищій 
школі, з них 32 - у Петербурзькому - Петроградському - Ленінградському політехнічному 
інституті. Він брав активну участь у створенні та організації навчального процесу двох 
механічних відділень - в Київському і Петербурзькому політехнічних інститутах, в 1930 році - у 
створенні Всесоюзного котлотурбінного інституту, у 1934 році - енергомашинобудівного 
факультету, який вперше в СРСР почав випускати спеціалістів цього профілю. На початку 
1930-х років О.О. Радціг створив першу в країні спеціальну кафедру парових котлів, за зразком 
і подобою якої було організовано ряд кафедр в інших інститутах. Чимало зробив він і для 
організації заочної освіти.  

Особливої уваги заслуговує наукова діяльність О.О. Радціга, початок якої збіглося з 
найбільшими винаходами в галузі парових турбін. Він одним з перших оцінив величезну 
перевагу нового двигуна і його значення для розвитку енергетики, опублікував численні праці з 
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парових турбін - підручники, навчальні та довідкові посібники для студентів і інженерів. У 1926 
році був виданий курс парових турбін. Багато років інженери-теплотехніки користувалися 
довідковим матеріалом «Формули, таблиці та діаграми для водяної пари», які вийшли трьома 
виданнями. Чотири рази перевидавався курс прикладної механіки і двічі - курс конденсаційних 
установок паротурбінних станцій.  

Ще одна сторона таланту Олександра Олександровича - це його праці з історії науки і 
техніки. Серед них монографії про Джеймса Уатта і винахід парової машини, «Розвиток парової 
машини», «Успіхи теплотехніки в СРСР», «Сади Карно і його міркування про рушійну силу 
вогню». 

За кілька років до Вітчизняної війни Олександр Олександрович майже повністю втратив 
зір. Але його наукова діяльність від цього нітрохи не ослабла, завдяки самовідданій праці його 
дружини і друга Євгенії Вікторівни, дочки знаменитого вченого Віктора Львовича Кирпичева.  

У блокадному Ленінграді Олександр Олександрович продовжував педагогічну діяльність 
на кафедрі турбінобудування, консультував фахівців оборонної промисловості. Останній запис 
у його трудовій книжці датований 10 жовтня 1941 говорить, що О.О. Радцігу надано тривалу 
відпустку без збереження утримання у зв'язку з евакуацією з Ленінграда у м. Свердловськ в 
розпорядження Академії наук СРСР. Однак Олександру Олександровичу не судилося дістатися 
до Свердловська. У дорозі він тяжко захворів і помер на станції Буй Північної залізниці 30 
грудня 1941. 

spbstu.ru (переклад українською із скороченням) 
Додаткові матеріали:  

Ректор института Александр Александрович Радциг 14.09.1917-27.11.1918  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

СІГОРСЬКИЙ  ВІТАЛІЙ  ПЕТРОВИЧ 

 

Сігорський Віталій Петрович – видатний вчений, педагог, 
професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки, доктор 
технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений 
професор НТУУ ”КПІ”, ветеран Великої Вітчизняної війни.  

Віталій Петрович Сігорський народився у 1922 році. З відзнакою 
закінчив Львівський політехнічний інститут у 1949 році. Кандидатську 
дисертацію захистив в 1952 р., докторську - в 1959 р. Трудову діяльність 
Сігорський В.П. почав аспірантом, асистентом Львівського 
політехнічного інституту (1949-1953 р.р.). У 1953-1959 роках він був 
заступником директора Інституту машиноведення, автоматики і 
електрометрії Сибірського відділення АН СРСР. Більше 40 років його 
життя пов'язано з КПІ, де він працював з 1964 р. завідувачем ряду 
кафедр, професором.  

Сігорський В.П. є засновником у 1974 році кафедри теоретичної електроніки факультету 
електронної техніки, яку згодом перейменовано на кафедру „Фізичної і біомедичної 
електроніки”. Професором Сігорським В.П. створено наукову школу в галузі теорії 
електронних кіл і інформаційного забезпечення САПР. Сферою його досліджень була теорія і 
математичне моделювання електронних кіл, розробка методів комп`ютерних технологій 
проектування. До головних наукових результатів професора Сігорського належить розробка 
теорії і алгоритмів аналізу транзисторних схем, теорія і синтез багатозначних елементів і 
структур дискретної техніки, проблемна адаптація, як спосіб підвищення ефективності і 
інтелектуалізації систем автоматизованого проектування. Він підготував 30 кандидатів і 10 
докторів наук. Опублікував 375 наукових робіт, у тому числі 20 монографій і навчальних 
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посібників, серед яких (самостійно або в співавторстві): «Загальна теорія чотириполюсника» 
(перекладена у Венеції), «Методи аналізу електричних схем з багатополюсними 
компонентами», «Аналіз електронних схем» (перекладена у Чехословаччині, Польщі, 
Угорщині), «Багатозначні елементи дискретної техніки», «Алгоритми аналізу електронних 
схем» (перекладена у США), «Математичний апарат інженера», «Моделювання 
електронних схем».  

У 70-80-х роках минулого століття Сігорський В.П. був розробником концепції та 
ініціатором запровадження загальноінженерної підготовки на факультеті електронної техніки, 
що забезпечує впродовж 3,5 років єдиного базового рівня електронної освіти для студентів усіх 
спеціальностей факультету електронної техніки. Під його керівництвом були створені програми 
нових загальноінженерних дисциплін, проведено їх узгодження між собою і із 
загальноосвітніми дисциплінами, створено методичне забезпечення, ряд навчальних 
лабораторій. Професор Сігорський В.П. також був ініціатором широкого застосування 
технічних засобів навчання.  

Майже 25 років він був головним редактором науково-технічного збірника 
„Автоматизація проектування в електроніці” (Видавництво „Техніка”). Вже 27 років поспіль 
збирає вчених і дослідників міжнародна конференція «Сучасні проблеми електроніки», 
ініціатором якої і незмінним головою багато років був Віталій Петрович.  

Професора Сігорського В.П. нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, 
медаллю «За трудову доблесть», він був лауреатом трьох премій Міністерства освіти: за кращу 
наукову роботу у 1981 і 1987 р.р. і досягнення у науковій і методичній роботі в 1998 р.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ХРИСТИЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ  

7 січня 2009 р.  виповнилося 80 років з дня народження заслуженого 
діяча науки України, дійсного члена Академії інженерних наук України, 
доктора технічних наук, професора Володимира Олександровича Христича 
(7.01.1929 – 4.06.2005) – відомого вченого в галузі теплоенергетики та 
фізики процесів горіння. Все трудове і творче життя проф. В.О.Христича 
було нерозривно пов'язане з КПІ, який він закінчив у 1950 р., і де працював 
на посадах інженера, асистента, доцента, професора, завідувача кафедри, 
декана теплоенергетичного факультету, проректора з навчально-методичної 
роботи (1979–1988 рр.), наукового керівника науково-дослідного відділу 
проблем горіння (1988–1998 рр.), професора кафедри теплоенергетичних установок теплових та 
атомних електростанцій ТЕФ (з 1988 р. до останніх днів життя).  

Сфера наукових інтересів професора В.О. Христича була пов'язана з розробкою 
транспортних і енергетичних газотурбінних двигунів і охоплюала дуже широке коло проблем: 
розробку раціональних засобів організації горіння при високих та змінних надлишках повітря, 
створення газотурбінних та парогазових камер згорання, підвищення ефективності процесів 
сумішоутворення, стабілізації горіння, надійності роботи паливо-спалюючого обладнання, 
зменшення емісії в атмосферу токсичних продуктів згорання, термічне знешкодження 
шкідливих промислових викидів, конверсію авіаційних двигунів на природний газ, 
«заміщення» природного газу альтернативними вуглеводневими паливами природного і 
промислового походження та інші.  

Вибір обраного В.О.Христичем наукового напрямку відбувся під впливом двох видатних 
учених – випускників КПІ: генерального конструктора авіаційних двигунів академіка А.М. 
Люльки і зав. кафедри парових і газових турбін КПІ, організатора і керівника Інституту 
теплоенергетики АН УРСР, багаторічного керівника Відділення теплоенергетики АН УРСР 
академіка І.Т.Швеця, під науковим керівництвом якого аспірант В.О.Христич підготував і 
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захистив кандидатську дисертацію, присвячену вирішенню важливої наукової проблеми 
авіаційного двигунобудування зі створення камер згорання випарного типу. Професор 
В.О.Христич вважав названих учених своїми Вчителями і з взаємною симпатією плідно 
співрацював з ними багато років.  

У 1960 році, коли виникла потреба в розвитку газових турбін енергетичного і 
промислового призначення, відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР № 198 “Про 
подальший розвиток газотурбобудування в СРСР” КПІ був включений співвиконавцем до числа 
організацій-творців головних зразків ГТУ і ПГУ, а при ТЕФі була організована НДЛ 
газотурбобудування КПІ. У цей час почалися дослідження і розробки зі створення струминних, 
струминно-стабілізаторних і дифузійно-стабілізаторних технологій спалювання палив.  

У зв'язку з бурхливим розвитком в СРСР газопромислового 
та газотранспортного комплексів зростали потреби у розширенні 
парку газотурбінних компресорних станцій і вимоги до 
підвищення їх ефективності. В цій ситуації лабораторія 
газотурбобудування започаткувала новий в СРСР напрямок – 
конверсію авіаційних газотурбінних двигунів для наземних цілей, 
у ході якої, зокрема, авіаційні двигуни переводилися з дефіцитного 
авіаційного гасу на інші, більш доступні палива. В результаті 
виконаних науково-технічних розробок були переведені на 
природний газ газотурбінні (турбогвинтові) двигуни Запорізького авіамоторного заводу (нині – 
“Мотор-Січ”): АІ-20А, АІ-20Д, АІ-20К, АІ-24, а з часом було здійснено переведення на газ 
майже всіх інших (на той час) типів авіаційних газотурбінних двигунів: РД-500, РД-45, ВК-1, Д-
25, НК-12, РД-3М-500.  

Період 1980–1990 рр. ознаменувався широким науково-технічним співробітництвом НДЛ 
з академічними, галузевими і проектними інститутами, турбобудівними заводами, 
енергетичними і промисловими підприємствами, підсумком якого стало створення типових 
конструкцій теплогенераторів широкого промислового призначення і забезпечено успішне їх 
впровадження в різних галузях промисловості. У 1988 р. на базі НДЛ газотурбобудування КПІ 
було створено науково-дослідний відділ (НДВ) проблем горіння й ефективності використання 
палив, який очолив В.О.Христич.  

У 1990–2000 рр. в НДВ проведено науково-технічне обґрунтування ефективності 
трубчастої технології спалювання газових палив, виконано дослідження і розробки в галузі 
енергозбереження, забезпечення енергетичної й екологічної безпеки енергетичних об'єктів, 
систем і територій, у тому числі дослідження і розробки в галузі форсованих систем утилізації 
енергії на вихлопі ГТУ і створення автономних теплоцентрів для комунальної енергетики.  

В останні роки під керівництвом проф. В.О.Христича в НТУУ “КПІ” виконаний великий 
обсяг досліджень, присвячених розробці ефективних технологій спалювання альтернативних 
палив – шахтного метану, біогазу, рапсової олії та її суміші з дизельним паливом, а також 
дослідження, спрямовані на розробку методів і засобів підвищення 
екологічної безпеки ГТУ і ПГУ, включаючи гібридизацію робочого 
процесу камер згорання; східчастого і стадійного горіння; 
каталітичного спалювання вуглеводневих палив; “вологого” 
придушення емісії токсичних оксидів азоту. Крім того, проведено 
розробку широкого ряду універсальних теплогенераторів 
промислового, комунального і сільськогосподарського призначення, термічних і 
термокаталітичних реакторів нейтралізації шкідливих промислових викидів.  

До останніх днів свого життя проф. В.О.Христич був невтомним пропагандистом 
використання в енергетиці передових наукових розробок, зокрема газотурбінної техніки. Нині 
цій меті служить написана ним у співавторстві з Г.Б.Варламовим фундаментальна монографія 
“Газотурбинные установки: история и перспективы”, що була опублікована вже після смерті 
Володимира Олександровича.  

Г.М.Любчик, проф., д.т.н.  
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Відкрито аудиторію ім. В.О. Христича 

Співробітники та студенти ТЕФ добре пам’ятають Володимира 
Олександровича Христича – імпозантного, рухливого та допитливого 
до всього чоловіка, який багато років у лабораторіях і на промислових 
об’єктах чаклував над процесами горіння. Його здібності як науковця й 
кипуча енергія організатора сприяли створенню наукової школи з 
проблем раціонального спалювання палива та зменшення забруднення 
навколишнього середовища токсичними продуктами горіння. 

Сфера наукових інтересів проф. В.О. Христича була пов’язана з розробкою раціональних 
засобів організації горіння при високих та змінних надлишках повітря, створенням 
газотурбінних та парогазових камер згоряння, підвищенням ефективності процесів 
сумішоутворення, стабілізації горіння, надійності роботи паливо-спалюючого обладнання, 
зменшенням емісії в атмосферу токсичних продуктів згоряння, термічним знешкодженням 
шкідливих промислових викидів. 

Минуло майже два роки, як Володимир Олександрович пішов від нас. На ТЕФ 
започатковано наукові читання, названі його іменем, а 23 лютого на кафедрі теплоенергетичних 
установок теплових та атомних електростанцій (ТЕУТ та АЕС) в урочистій обстановці було 
відкрито аудиторію, що віднині носитиме ім’я видатного педагога, заслуженого діяча науки і 
техніки, д.т.н., професора В.О.Христича. 

На урочистостях з нагоди відкриття аудиторії виступили колеги та учні вченого. Зокрема 
Г. Б. Варламов, проректор з навчально-виховної роботи, зауважив, що Володимир 
Олександрович був жадібним до знань і надзвичайно працьовитою людиною. Кандидатську 
дисертацію він захистив на кафедрі парових і газових турбін КПІ у віці 25-ти років.  

Завідувачка кафедри ТЕУТ та АЕС чл.-кор. НАН України Н.М. Фіалко, зокрема, 
розповіла, що в середині 70-х років минулого століття, коли в СРСР бурхливо розвивався 
газопромисловий та газотранспортний комплекси, колектив кафедри на чолі з проф. 
В.О.Христичем за домовленістю з двома Міністерствами – газової промисловості і вищої освіти 
СРСР – створив на факультеті в рамках спеціальності “Промислова теплоенергетика” 
спеціалізацію з підготовки фахівців-газотурбіністів для газової промисловості і протягом 10 
років був єдиним у СРСР підрозділом, що готував таких спеціалістів.  

Декан ТЕФ проф. Є.М. Письменний нагадав, що Володимир Олександрович був мудрим 
наставником і вихователем молоді. Він підготував 4 доктори та 22 кандидати технічних наук, у 
т.ч. для зарубіжних країн: Польщі, Алжиру, Сирії, Лівії, Лівану, Куби, видав понад чотири сотні 
наукових праць, з яких 13 монографій та навчальних посібників, отримав 40 авторських 
свідоцтв і патентів.  

Спогадами про колегу поділився також проф. Г.М.Любчик. Він згадував 1972–1974 рр., 
коли В.О. Христич працював викладачем, керівником теплотехнічної секції Національного 
інституту нафти, газу і хімії у м. Бумердес (Алжир). Професор Л.О. Кесова розповіла про 
діяльність Володимира Олександровича на посаді проректора КПІ з навчально-методичної 
роботи (1979–1988 рр.).  

Дружина Володимира Олександровича – Алла Степанівна та його син подякували 
керівництву НТУУ “КПІ” й ТЕФ за пам’ять про чоловіка і батька. Алла Степанівна висловила 
впевненість, що учні Володимира Олександровича продовжать справу, якій він присвятив усе 
своє життя, і їх наукові здобутки дістануть визнання у світі, як свого часу і праці В.О.Христича. 
А молодші покоління політехніків навчатимуться за його підручниками та берегтимуть пам’ять, 
увічнену в назві аудиторії. 

Інф. “КП” 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ЧИЖЕНКО ІВАН МИРОНОВИЧ 

 

Чиженко Іван Миронович (народився у 1916 році в селянській 
родині на Київщині) – доктор технічних наук, професор, академік 
Національної академії наук України, завідуючий кафедрою 
теоретичних основ електротехніки (1950-1989рр.), проректор з 
наукової роботи (1959-1969рр.), радник ректора КПІ (з 1989р.), 
Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1974р.), Кавалер Ордена 
Леніна (1961р.), Лауреат Ленінської премії СРСР (1962р.), Лауреат 
Державної премії УРСР (1982р.).  

Трудова діяльність Івана Мироновича Чиженка почалася в 1931 
році. Освіту отримав в школі фабрично-заводського учнівства, на 
рабфаці. У 1935 Іван Миронович вступив у КПІ. У 1940 з відзнакою 
закінчив Київський політехнічний інститут, після чого працював інженером центральної 
високовольтної лабораторії Дніпроенерго.  

З 1941 по 1945 рік Іван Миронович Чиженко брав безпосередню участь в боях на фронтах 
Великої Вітчизняної війни, пройшовши славетний шлях від Волги до Ельби і Праги. 
Нагороджений двома орденами Вітчизняної війни II ступеню, орденом Червоної Зірки, 
бойовими медалями.  

Після демобілізації з Радянської Армії Іван Миронович поновив наукову та педагогічну 
діяльність в Київському політехнічному інституті, пройшовши шлях від асистента до 
професора. У 1949 році захистив кандидатську, в 1963 – докторську дисертацію.  

Створив наукову школу в галузі вентильно-перетворювальної техніки. За розробку 
компенсаційних перетворювачів І.М.Чиженко у 1962р. удостоєний Ленінської премії СРСР.  

Під керівництвом Івана Мироновича Чиженка підготовлено 50 кандидатів та докторів 
наук. Його лекції прослухали понад 20 тисяч студентів.  

Ним опубліковано понад 300 наукових праць, в тому числі 15 книг. Має 32 авторських 
свідоцтва на винаходи, які отримали широке визнання.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ШТАЄРМАН ІЛЛЯ ЯКОВИЧ 

 

І. Я. Штаєрман (1891–1962) – доктор наук, професор, спеціаліст в 
галузі механіки, член-кореспондент АН УРСР (1939 р.), наукова 
діяльність Іллі Штаєрмана сформувалась під керівництвом професора 
механіки Київського університету П.В. Воронця. Основні наукові праці 
І.Я. Штаєрмана присвячені дослідженню проблем теорії пружності, 
будівельної механіки і математики.  

Ілля Штаєрман народився 19 квітня 1891 року у місті Могилеві-
Подільському, 1910 року - закінчив гімназію в Кам'янець-Подільському, 
а в 1915 році – закінчив фізико-мататематичний факультет Київського 
університету. Надрукував „Дифференциальные уравнения пластинки, 
катящейся без скольжения по неподвижной поверхности”, у якій 
розвинув деякі положення магістерської дисертації свого вчителя П.В.Воронця. 1918р. – 
закінчив інженерний факультет КПІ, 1918 – 1941 працював у КПІ та викладав у Київському 
інституті народної освіти, 1920–1934 – член комісії прикладної механіки АН УРСР, 1924–1941р. 
– професор, завідувач кафедрою теоретичної механіки КПІ, 1930 р. – захистив докторську 
дисертацію „Об интегрировании дифференциальных уравнений равновесия упругих оболочек”. 
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1934–1943 – науковий співробітник Інституту математики АН УРСР, 1943р. – професор 
Московського інженерно-будівельного інституту.  

І.Я. Штаєрман розглянув ряд методів розв'язання складної задачі теорії пружності. Це 
було перше велике дослідження цього питання, викладене російською мовою. Як показано в цій 
праці, у випадку застосування нескінченних рядів найбільшого спрощення в інтегруванні 
диференціальних рівнянь рівноваги пружних оболонок можна досягти тоді, коли основну 
систему рівнянь вдається розбити на окремі незалежні між собою системи рівнянь. 
І.Я. Штаєрман, випередивши відомі дослідження І. Геккелера, узагальнив метод 
асимптотичного інтегрування на випадок оболонки, форма якої є тілом обертання.  

У праці „Преобразование общего решения задачи теории упругости к произвольной 
системе криволинейных координат” (1935) І.Я.Штаєрман узагальнив деякі дослідження 
академіка Б.Г. Гальоркіна.  

Великої уваги заслуговують праці І.Я. Штаєрмана, присвячені контактній задачі теорії 
пружності і пов'язані з практично важливим питанням про напруження і тиск при тисненні 
пружних тіл одне на одне. І.Я. Штаєрман вперше показав на можливість узагальнення задачі 
Герца, дослідивши випадок стискання тіл обертання. У загальному вигляді він розглянув 
просторову контактну задачу, коли поверхня стику не є малою порівняно з розмірами тіл, які 
контактують. Це є істотним обмеженням у задачі Герца. Для кожного з розглянутих випадків 
вивів формули, що визначають форму області контакту між двома тілами, і отримав закон 
розподілу нормальних тисків.  

Результати, одержані І.Я. Штаєрманом в галузі контактної задачі теорії пружності, 
відображені в його фундаментальній монографії „Контактная задача теории упругости” 
(Гостехиздат, 1949).  

Дуже цінними є також праці І.Я. Штаєрмана, присвячені питанням будівельної механіки. 
До них належить дослідження з теорії стійкості пружних систем. І.Я. Штаєрман дістав нові 
результати щодо стійкості стержнів, арок і оболонок.  

Особливо важливе значення мають праці І.Я. Штаєрмана з питань стійкості 
циліндричних, сферичних і конічних оболонок. Його оригінальні дослідження про сучасні 
методи апроксимації функцій у будівельній механіці та математичній фізиці дали можливість 
застосовувати теорію функцій, створену П.Л. Чебишевим, щодо розрахунку споруд, навіть при 
наявності пластичних деформацій.  

 
Основні праці І. Я.Штаєрмана  

1930р.  Теорія коливань  Державне вид-во України, Харків-Київ 
1933 р. Гіперболічні функції  Всеукраїнська АН, Київ  
1941 р. Закон всесвітнього тяжіння. Лекції на допомогу 

вивчаючим марксизм-ленінізм  
Політвидав при ЦК КП(б)У, Київ  

1949 р. Контактная задача теории упругости  Гостехиздат, М.-Л.  
1958р.  Сборник задач по основам технической 

механики  
Трудрезервиздат, М.  

Матеріал підготовлено викладачами кафедри теоретичної механіки  
Степаненко С.Г., Левчук К.Г. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ВИДАТНИЙ МАТЕМАТИК ЄВГЕН ВІКТОРОВСЬКИЙ 

 
Уже другий рік кафедра математичного аналізу та теорії 

ймовірностей ФМФ і Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ» 
проводять спільні семінари, присвячені видатним математикам, які 
працювали в КПІ. Пройшли семінари, присвячені В.А. Зморовичу, О.С. 
Смогоржевському, Ю.Д. Соколову. Наприкінці минулого року відбувся 
семінар до 85-річчя з дня народження Євгена Євгеновича 
Вікторовського (1926-1956) – «українського Галуа». Він дивовижним 
чином збігся з подіями, що розгорнулися в Києві навколо знесення 
будинку-садиби його прадіда (пам'ятки архітектури ХІХ ст.) Вільгельма 
Крістера, який був відомим меценатом-підприємцем. Київознавці 
стверджують, що саме завдяки його діяльності Київ на початку XX ст. 
здобув репутацію одного з найбільш зелених міст світу.  

Євген Вікторовський опублікував всього шість робіт. Але вони містили фундаментальні 
результати з якісної теорії диференціальних рівнянь (ДР). Головним об'єктом його досліджень 
були системи ДР з розривними, з необмеженими нелінійностями, топологічні та метричні 
властивості множини узагальнених кривих. Він запропонував новий ефективний 
конструктивний метод побудови розв'язків ДР, екстремальних у певному сенсі, фактично 
заклавши перші вагомі цеглини у фундамент теорії оптимального керування. Деякі з його 
наукових результатів стосуються і нелінійних інтегральних та ДР з частинними похідними. 

Життя Євгена Вікторовського було тяжким. У 1938 р. загинув батько. У роки Великої 
Вітчизняної війни Євгена примусово вивезли на роботи до Німеччини. У 1945-1948 рр. він 
працював у Радянській Військовій адміністрації спочатку статистиком, а потім перекладачем 
(він досконало знав німецьку мову, а за роки війни встиг оволодіти французькою, англійською, 
польською, іспанською та румунською мовами). У вільний час вивчав роботи німецьких 
математиків К.Каратеодорі і О.Перрона.  

Повернувшись до Києва, закінчив екстерном вечірню школу робітничої  молоді (1949 р.), 
вступив на фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. 
М.Горького, де за надзвичайні математичні здібності був переведений з першого курсу одразу 
на 3-й. «Є.Вікторовський ще на студентській лаві оригінальним методом уперше розв'язав 
низку складних математичних питань, пов'язаних з поширенням алгоритму Чаплигіна-Перрона 
на задачу великого теоретико-функціонального значення розв'язків диференціальних рівнянь 
при найзагальніших умовах Каратеодорі», – писав професор Є.Я.Ремез, який помітив 
незвичайні математичні здібності Євгена ще на першому курсі. Після закінчення інституту в 
1952 р. Є.В.Вікторовського направили на роботу вчителем математики у глухе село Черкаське 
(на Донбасі), хоча він мав рекомендацію до аспірантури при кафедрі математичного аналізу 
Київського педінституту. 

У 1953 р. неабиякими зусиллями професори В.А.Зморович і О.С.Смогоржевський 
«витягли» Є.Вікторовського з «глибинки», запросивши на роботу до КПІ асистентом кафедри 
вищої математики.  

Викладання, можливість займатися науковою роботою захопили й окрилили Євгена. 
Поступово ім'я талановитого математика стало відомим на всіх факультетах КПІ. Оточуючих 
дивувало те, що вони ніколи не бачили його в довгих роздумах біля письмового столу. На що 
він відповідав: «Я розв'язую задачі вдома або подумки, доки їду на трамваях. <...> Скажу 
більше, якщо мені не вдається розв'язати задачу, побудувати доведення твердження подумки, то 
ручка, олівець та папір не допоможуть мені...». Але цій дивовижній роботі його інтелекту 
передували довгі години в наукових бібліотеках над вивченням оригінальних праць кращих 
математиків світу. 

Притаманне йому вміння мислити стисло, знання кращої світової наукової спадщини 
дозволили зробити неоціненний внесок у математичну науку, зокрема у теорію оптимального 
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керування (ОК). Теорія ОК була започаткована ще Маршо і С.Зарембою (1934 р.) Вона вирішує 
завдання проектування системи, що забезпечує для певного об'єкта або процесу управління 
закон керування чи скеровану послідовність дій, які відповідають максимуму чи мінімуму 
заданої сукупності критеріїв якості. Для виконання завдання оптимального управління 
будується математична модель керованого об'єкта або процесу, що описує його поведінку в часі 
під впливом керуючих чинників і власного поточного стану.  

Головне, що зробив Є. Вікторовський на шляху створення теорії ОК, – це загальна теорія 
розривних систем, яка була повністю сформована в його дисертації та лягла в основу побудови 
складних математичних моделей. Завдяки цьому його науковим послідовником, завідувачем 
кафедри теоретичної механіки Московського фізико-технічного інституту М.А.Айзерманом у 
1982 р. в Інституті автоматики і телемеханіки АН СРСР була організована лабораторія 
динаміки нелінійних процесів управління, яку очолив Є.С.П'ятницький, за ініціативою якого у 
1982 р. була створена лабораторія з обробки великих масивів інформації в ієрархічних 
системах.  

У 60–80 рр. ХХ ст. з праці Є.Вікторовського досліджувались академіком М.В.Азбелєвим 
та його учнями Р.К.Рагімхановим, О.Б.Самаровим, Лі Мун Су та ін. За результатами, 
отриманими Є.Є.Вікторовським у роботі «Об одном обобщении понятия интегральных кривых 
для разрывного поля направлений» (1954) вони запровадити нові підходи до розв'язку релейних 
диференціальних та інтегральних рівнянь. 

Євген Вікторовський помер через місяць після захисту кандидатської дисертації 
«Интегральные кривые разрывного поля направлений» (офіційні опоненти – професори 
О.С.Смогоржевський і Ю.М.Березанський), за яку спеціалізована вчена рада радіотехнічного 
факультету КПІ одностайно присудила йому науковий ступінь доктора фізико-математичних 
наук.  

У дисертації талановитий учений дослідив плоске поле напрямків, задане рівнянням з 
розривною правою частиною та довів (основну в цій роботі) теорему існування узагальнених 
рішень таких ДР. Ця теорема дала конструктивну побудову екстремальних рішень, що до цього 
часу не було досягнуто навіть для рівнянь типу Каратеодорі.  

Також він знайшов відповідь на питання, які намагалися вирішити видатні математики 
минулого – Вале Пусен, М.Ф. Бокштейн, В.В.Немицький, зробив поширення методу 
О.Перрона, узагальнення теореми Фукухара та теореми Тихонова-Кнезера. Ці дослідження 
науковий керівник дисертанта, член-кореспондент АН УРСР Є. Я. Ремез відніс до теоретико-
множинного напрямку в теорії ДР та наголосив: «Кожна з восьми глав дисертації 
Є.Є.Вікторовського, взята окремо, може бути визнана більш ніж достатньою для повноцінної 
дисертації на вчений ступінь кандидата наук. У цілому вона перевершує рівень навіть 
докторської». Захист відбувався у вщерть заповненій Великій фізичній аудиторії КПІ.  

Праця молодого вченого отримала високу оцінку як київських математиків, так і гостей, 
запрошених з Москви та Ленінграда. Проф. В.А. Зморович, на той час керівник кафедри вищої 
математики КПІ, де працював Є.Є. Вікторовський, порівняв його з видатним французьким 
математиком Е. Галуа. Це було справжнє свято науки. Дисертант цієї миті був безмежно 
щасливий – оплески, квіти, привітання, схвильований натовп студентів та колег у коридорі, біля 
дверей аудиторії.  

І нині доробок Є.Є. Вікторовського не втратив своєї актуальності. Результати його дослід-
жень використовуються у багатьох дисертаційних роботах наших сучасників. Запроваджені ж 
ученим поля конусів напрямків відкрили дорогу для дослідження складних процесів у механіці, 
електротехніці, хімії, термодинаміці та небесній механіці.  

Математики з США відзначили геніальність доробку Є.Є. Вікторовського та взяли його 
результати за основу для своїх математичних теорій. Ними запроваджені нові математичні 
терміни: «розв'язок в сенсі Вікторовського» та «воронки Вікторовського». 

Але праці Є.Є.Вікторовського і сьогодні недостатньо вивчені. Вони складні для 
сприйняття та розуміння, тому що їх автор занотовував лише певні етапи математичних 
розв'язків, решту завдяки своєму таланту виконував подумки. Дослідження праць вченого 
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можуть відкрити нові напрями в математиці. І ці дослідження є справою честі наших 
співвітчизників.  

Надбання науковця не може бути втрачене! Можна сподіватися, що наші талановиті 
сучасники зможуть «розшифрувати» та розвинути науковий доробок Є.Є.Вікторовського, і світ 
отримає нове досконале математичне вчення для подальшого прогресивного розвитку науки.  

Л.С.Баштова, м.н.с. ДПМ при НТУУ «КПІ» 

 

Вікторовський Євген – “Український Галуа” 

“Українським Галуа” назвав свого асистента Євгена 
Вікторовського професор КПІ В.А. Зморович. Мине небагато часу, і 
ім’я Є.Вікторовського стане в ряд з іменами найвидатніших 
математиків світу. 

Український календар, 21 березня 1968 року 
Євген Вікторовський (1926 – 1956) – “диво” у Математиці. До 

останнього подиху свого життя він не залишав улюбленої праці, бо 
страшенно спішив викласти хоча б схему своїх фундаментальних 
результатів з якісної теорії диференціальних рівнянь. Головним 
об’єктом його досліджень були системи диференціальних рівнянь з 
розривними, з необмеженими нелінійностями, топологічні та метричні 
властивості множини узагальнених кривих. Він запропонував новий ефективний 
конструктивний метод побудови розв’язків, екстремальних у певному сенсі, фактично заклавши 
перші вагомі цеглини у фундамент теорії оптимального керування, якої на той час ще й не 
існувало. Деякі з його наукових результатів стосуються і нелінійних інтегральних та 
диференціальних рівнянь з частинними похідними. Короткий огляд наукових здобутків Євгена 
Вікторовського викладено в книзі “Математика в СССР за сорок лет (1917 – 1954)”, т. 1. А 
друкувався він у найавторитетніших наукових журналах того часу (“Доклады АН СССР”, 
“Математический сборник”, “Известия вузов. Математика”, “Известия КПИ”). 

У 1956 р. Є. Вікторовський захищає кандидатську дисертацію “Интегральные кривые 
разрывного поля направлений”. За цю роботу Спеціалізована вчена рада радіотехнічного 
факультету КПІ одностайно присудила йому науковий ступінь доктора фізико-математичних 
наук (офіційні опоненти – такі авторитетні науковці-математики, як професори О.С. 
Смогоржевський, Ю.М. Березанський)! 

Є. Вікторовський встановив розв’язки математичних проблем, над якими безуспішно 
“билися” відомі вчені – Каратеодорі, Маршо, Заремба, Кнезер, Фукухара та ін. Запроваджені 
ним поля конусів напрямків виявилися ефективними на паратінгенціях, відкриваючи дорогу для 
перспективного подальшого розвитку цих проблем. 

Опубліковані праці Є. Вікторовського (їх всього – 6) становлять нові вагомі сторінки в 
якісній теорії диференціальних рівнянь, але написані так лаконічно, так стисло, так 
концентровано, якщо сказати пряміше, то незрозуміло, що показав час – ціле півстоліття – і не 
вивчались, і не продовжувались, не знайшлось другого Ж.Ліувілля (що розшифрував уперше 
праці Галуа), котрий розшифрував би праці українського Галуа – Євгена Вікторовського. 

“Кажуть, – писав недавно проф. Л.Дундученко, – що американські математики декілька 
робіт Є.Вікторовського таки знайшли, оцінили їх надзвичайно високо (цього вже не знав Є.В.), 
назвали побудоване Вікторовським поняття розв’язку (в найширшому розумінні) задачі як 
“розв’язок у смислі Вікторовського”, а його конуси напрямків – “воронками Вікторовського”. 

Наприкінці 2006 року кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ провела 
розширене (за участю членів математичних кафедр, студентів ФМФ) засідання з нагоди 80-
річчя від дня народження та 30-річчя з дня смерті Є.Вікторовського. Темою засідання було його 
життя та наукова творчість. 
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Отож, коротенько про родовід Є.Вікторовського. 
У 1850 р. приїхав до Києва із Саксонської Швейцарії Вільгельм Крістер, купив 38 десятин 

землі, вкритої лісом, на околиці міста (у Пріорці), розчистив і посадив культурні рослини, 
саджанці яких виписував із Бельгії, Прибалтики і т.д. (до речі, відтоді фактично веде облік 
свого існування квітково-декоративне господарство “Троянда”, яке існує і тепер). 

З 1890 р. після смерті Вільгельма його син Юліус (дід Є.Вікторовського) успішно 
продовжує батькову працю, у віці понад 40 років одружується з дівчиною-киянкою Пелагією. 
Пелагія Іванівна (бабуся Є.В.) – прекрасна дружина, працьовита людина, народила семеро 
дітей. Не стало Юліуса Крістера в 1916 р.; потім деякі з роду Крістерів емігрували, а ті, що 
лишилися тут, “випили” нелегку чашу в 30-ті роки. 

Одна із дочок Ю.Крістера – Надія – вийшла заміж за випускника Києво-Могилянської 
академії Євгена Вікторовського (працював учителем історії, загинув 1937 р.). Двоє їхніх дітей – 
Люба (старша на рік від Євгена) і Євген (нар. 9.Х.1926 р.) – ростуть, оточені змалку безмежною 
батьківською любов’ю, у світі музики, шахів, книжок…  

Маленький Євген – “вундеркінд”, з 1-го класу “перескакує” у 4-ий… У роки війни хлопця 
було примусово вивезено на роботу до Німеччини. Там була надсильна праця і недоїдання на 
фабриках міст Хемніц, Галле й Бранденбурга, а у 1945-48 рр. – робота в Радянській Військовій 
адміністрації (Саксонія) то статистиком, то перекладачем (юнак встиг уже оволодіти 
німецькою, французькою, англійською, польською, іспанською, румунською мовами). 

Повернувшись до Києва, Євген екстерном закінчує 1-шу вечірню школу робітничої 
молоді (1949 р.) і вступає до Київського педінституту на фізико-математичний факультет, який 
блискуче закінчує у 1952 р. (за три роки!). Професор Є.Я.Ремез помітив незвичайні математичні 
здібності першокурсника і за його рекомендацією Євгена переводять на ІІІ курс. Проф. Є.Ремез 
підкреслював (у своїй характеристиці на Є.В.), що “Є.Вікторовський ще на студентській лаві 
оригінальним методом вперше розв’язав низку складних математичних питань, пов’язаних з 
розширенням алгоритму Чаплигіна-Перрона на задачу великого теоретико-функціонального 
значення розв’язків ДР при найзагальніших умовах Каратеодорі”. Студент Є.Вікторовський 
одержує і перші нагороди від МВО СРСР та ін. Його рекомендують до аспірантури при кафедрі 
математичного аналізу педінституту, та чомусь не здійснилась ця рекомендація: випускника 
Є.Вікторовського посилають у глухе село Черкаське (на Донеччині) учителем математики, хоч і 
тут він працює із запалом, веде математичний гурток для учнів тощо. 

У 1953 р. неабиякими зусиллями проф. В. Зморович буквально “витяг” Є. Вікторовського 
з “глибинки” і запросив на роботу до КПІ асистентом кафедри вищої математики, “повернув 
Математичний талант. Честь і слава за це професорові В.А.Зморовичу!” – пише у своїх 
спогадах проф. Л.Дундученко, який у ті роки працював у КПІ. 

Із студентами Є.Вікторовський працював із захопленням, виявляв значний педагогічний 
хист, надзвичайну працьовитість. Студенти любили його за яскравий, нестандартний талант, 
якусь особливо-витончену винахідливість у розв’язанні складних задач, за безмірну любов до 
Математики. “Якось, – знов зацитуємо проф. Л.Дундученка, – Є.В. заміняв лекції викладачів, 
які поїхали на польові роботи зі студентами, після цього ті, хто слухав виклади Є. 
Вікторовського, заявили, що його лекції і практичні заняття вони сприймають, як щось 
незвичайне, навіть з якимось почуттям містики. Одного разу на запитання студента, як 
обчислити якийсь складний інтеграл від ірраціональної функції, він відповів, що зручно 
скористатись однією із підстановок Ейлера, хоча і будуть громіздкі обчислення. А далі – пише 
на дошці інтеграл, відходить, дивиться пильно на інтеграл і через кілька секунд пише 
результат-відповідь. І так бувало не раз… Поступово його ім’я стало відомим на всіх 
факультетах КПІ, воно набуло ореолу винятковості, геніальності, він дивував усіх (і викладачів, 
і студентів) потенціалом свого мозку, найсильніші студенти “бігали за ним хвостиком”, щоб 
якомога довше поспілкуватись на перервах, на консультаціях… 

…А на засіданні кафедри не тільки лунали ці відгуки вчених, а й інші згадки про 
Є.Вікторовського, звучали заклики до студентів вивчати, досліджувати його праці, писати 
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курсові, дипломні й дисертаційні роботи, продовжувати його дослідження – цей дивовижний 
математичний скарб для майбутнього. 

Ім’я Євгена Вікторовського повинно увійти в Пантеон Всесвітньої Слави науковців-
першовідкривачів!” 

Н.Вірченко, проф. ФМФ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

ПАВЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ  
ФУНДАТОР УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ГІРОСКОПІСТІВ 

 
Михайло Антонович Павловський увійшов в історію Київської 

політехніки як фундатор української школи гіроскопістів, видатний 
учений у галузі механіки, засновник і перший декан факультету 
авіаційних і космічних систем. А в історії України він залишив слід як 
видатний політичний та громадський діяч, полум'яний борець за 
справедливість.  

М.А.Павловський народився 13 березня 1942 р. в селі Ружичне 
Хмельницької області. Ще в школі був упевнений, що вступить до 
інституту, першокурсником думав про аспірантуру, згодом бачив себе 
доктором наук… 

У 16-річному віці вступив до Київського політехнічного інституту, 
пов'язавши з ним усе своє життя. Після закінчення в 1963 році інституту з відзнакою Михайло 
Антонович був направлений до аспірантури кафедри гіроскопічних приладів і пристроїв, а в 
1967 році після захисту кандидатської дисертації обійняв посаду доцента цієї ж кафедри. Після 
захисту дисертації в 1977 році отримав звання доктора технічних наук, і в 1978 році у 36 
річному віці був обраний на посаду завідувача кафедри теоретичної механіки, яку очолював до 
останнього дня життя. Запрограмованість на лідерство завжди виводила його на перші ролі. 

Михайло Антонович почав керувати кафедрою на зорі освоєння космосу, розвитку 
новітніх технологій, які відкривали перед людством небачені перспективи вдосконалення 
народногосподарського та оборонного комплексу. Його життя було схоже на довгий біг 
наввипередки з часом. 

Провідний учений, викладач і організатор навчального процесу М.А.Павловський 
розвинув здобутки всесвітньо відомої науково-педагогічної школи механіків КПІ. У викладанні 
дисциплін він застосовував останні досягнення теорії і практики. Професор Михайло 
Павловський є автором підручників з теорії гіроскопів (1976, 1986 рр.), систем керування 
космічними апаратами (1997 р.), теоретичної механіки (1985, 1989, 1990, 1993, 2002 рр.). Його 
підручники відразу здобували популярність у студентів та аспірантів, 
знаходили визнання спеціалістів. Дивовижно енергійний, він не знав 
відпочинку в традиційному розумінні, присвячуючи вільний час 
поглинанню спеціалізованої літератури. За редакцією М.А.Павловського 
навіть після його смерті вийшов друком навчальний посібник «Теоретична 
механіка. Збірник задач» (2007 р.). 

Плідна педагогічна праця професора М.А.Павловського відзначена 
званням «Почесний професор КПІ»; за підручник з теоретичної механіки в 
1992 р. він удостоєний Державної премії України. 

Михайло Павловський проводив надзвичайно велику науково-
організаційну роботу. На базі науково-дослідного сектора кафедри теоретичної механіки (3 
особи) він у 1985 році створив спеціалізоване конструкторське бюро «Ритм» (70 осіб), яке 
переросло в Міжгалузевий НДІ Проблем механіки «Ритм» (МНДІ ПМ «Ритм»). У 1990 році 
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новоутворений науковий інститут МНДІ ПМ «Ритм» (понад 300 осіб) був відокремлений від 
кафедри та відійшов у підпорядкування Київського політехнічного інституту.  

Керуючи науковим підрозділом КПІ, професор М.А.Павловський створив наукову школу 
з гіроскопічних систем і комплексів, зробив значний внесок у розвиток механіки гіроскопічних 
систем, нелінійних просторових коливань і завзято впроваджував досягнення теорії й сучасні 
технології у виробництво. В багатогранній діяльності Михайла Антоновича поєднувалися 
широкий діапазон фундаментальних наукових досліджень з вирішенням найважливіших 
народногосподарських проблем. Під його керівництвом розроблено унікальне обладнання для 
наземних випробувань ракетно-космічного комплексу «Енергія-Буран», а після Чорнобильської 
аварії (1986 р.) – дистанційно керовані роботизовані комплекси для проведення робіт з 
радіоактивними матеріалами. За ці розробки професор Михайло Павловський був удостоєний 
Державних премій у галузі науки і техніки УРСР (1980 р.) і СРСР (1986 р.). 

М.А.Павловський – автор понад 450 наукових праць, серед яких 24 монографії, 49 
патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом захищено 12 докторських і 
понад 50 кандидатських дисертацій. Зі становленням гіроскопічної науки і розвитком космічної 
галузі на теренах України виникла нагальна потреба у виданні збірки праць молодих учених. Їх 
здобутки знайшли відображення на сторінках міжвідомчого науково-технічного збірника 
«Механіка гіроскопічних систем», створеного 1982 року з ініціативи М.А.Павловського. Він 
став і першим його редактором. Знаменним є те, що 70-річний ювілей Михайла Антоновича  
збігся в часі з 30-річним ювілеєм видання.  

Професор М.А.Павловський був головою докторської спеціалізованої ради при КПІ з 
гіроскопів і навігаційних комплексів, членом низки спеціалізованих рад з механіки. Він був 
одним з ініціаторів та організаторів створення в 1993 році факультету авіаційних і космічних 
систем, метою якого стало відновлення авіа- і космічної освіти в Київській політехніці. За 
визначні досягнення в галузі науки і техніки йому було присвоєно звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України» (1991 р.). Людина сучасна, європейських поглядів, Михайло 
Павловський  уважно стежив за політичними й науковими світовими тенденціями.  

Середина 90-х минулого і перші роки нового століття логічно розвинули політичну 
ситуацію, що виникла внаслідок розпаду Радянського Союзу та здобуття Україною 
незалежності. Процеси трансформації зачепили суспільний уклад, державне управління, освіту і 
науку. Починалася тяжка духовна рецесія на фоні глибокого зубожіння широких верств 
населення. Соціальні, економічні, управлінські інститути країни потребували кардинального 
реформування. За зовнішньою атрибутикою незалежності визрівала криза в науці та 
промисловості, що ставило під загрозу перспективи державної самостійності. М.А.Павловський 
не міг байдуже спостерігати за процесами руйнування того, чому присвятив своє життя. Щоб 
мати можливість вплинути на ситуацію, він пішов у політику.  Пізніше, у книзі «Ідеологія 
прогресивних реформ для України» (1998 р.) Михайло Антонович написав: «Я не можу і не 
хочу любити свою Батьківщину з заплющеними очима і стуленими устами, за порадами 
чужоземців та ще й за вказівками!» Прихід у політику позбавленого рефлекторних навичок і 
шаблонів радянського управлінця М.А.Павловського ознаменував початок заміни старих 
керівних кадрів фахівцями нової формації. 

Незважаючи на притаманний  Михайлові Антоновичу державний романтизм, він 
сконцентрувався на максимально можливому за тих умов збереженні високих наукоємних 
технологій і залученні фінансових ресурсів для підтримки промисловості. Професора 
М.А.Павловського обирали депутатом Верховної Ради України ІІ, ІІІ і ІV скликань, де він 
обіймав посади голови Комітету з питань ядерної політики та ядерної безпеки, голови 
підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради України, Комітету з питань Регламенту 
депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. 

Робота Михайла Антоновича у парламенті змусила його зануритися у вир економічних 
проблем України. Він підготував сотні законів і державних програм стратегічного розвитку 
держави, а в 1997 році захистив другу докторську дисертацію, тепер уже з економічної теорії – 
«Суспільство і економіка перехідного періоду». Природа наділила його талантом навіть до 
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рутинної, буденної роботи підходити творчо. Тож його законопроекти зазвичай мали характер 
концептуальних, визначальних для всієї економіки країни. 

Робота М.А.Павловського в парламенті – це нескінченна боротьба за 
порятунок промислових підприємств від банкрутств, проти простоїв, 
безробіття, чиновницького свавілля. Він написав 6 книжок та понад 50 статей з 
проблем стратегії перехідного періоду. А ще він створив при Голові Верховної 
Ради України спеціальну комісію по законодавчому забезпеченню і підтримці 
високих технологій в Україні. 

Михайло Антонович був життєрадісною, чуйною, доброю людиною. 
Прекрасний сім'янин, він прожив щасливе життя зі своєю дружиною 
Людмилою Михайлівною, виховавши двох дітей. Андрій наслідував батька – 
став парламентарем, Ольга здобула професію інженера-системотехніка. 

Михайло Павловський був втіленням любові до життя. Його багата уява ідеально 
поєднувалася з віртуозною технікою реалізації задумів, яка з роками лише збагатилася 
досвідом. Він завжди пишався своїми учнями, але ніколи не розводився про власні успіхи, 
звання та нагороди; навіть ніколи не знав точну кількість своїх робіт, бо не рахував їх. Михайло 
Антонович  так міцно і впевнено стояв на землі, володів настільки здоровим гумором і 
стійкістю перед обличчям жорстокої дійсності, що ніхто не був готовий до його смерті у 
розквіті творчих сил і можливостей.  

Михайло Антонович надзвичайно цінував час, ніби усвідомлюючи, що відпущено років 
на його долю небагато. Хвороба наздогнала його на 62 році життя, у 
найпродуктивнішому віці. Але ім'я Михайла Антоновича Павловського 
залишається в серцях тих, хто працював з ним поряд, хто був його учнем, і 
тих, хто пізнаватиме грані науки за його працями. 

Колеги, учні, земляки і виборці пам'ятають і шанують ім'я видатного 
українського вченого і політика М.А.Павловського. У 2007 році в його 
рідному селі Ружичному, яке тепер стало одним із мікрорайонів 
Хмельницького, на честь Михайла Антоновича перейменовано колишню 
вулицю Ярмолинецьку. На ній він виріс, звідси пішов у велику науку й велику 
політику, сюди часто навідувався з Києва, допомагаючи словом і ділом 
землякам. Ім'я М.Павловського присвоєно і школі, яку він закінчив. Тут улаштовано його 
музей, а 13 березня 2009 року встановлено його погруддя. Присвячену йому меморіальну 
дошку встановлено і на фасаді корпусу ФАКС (№28) НТУУ «КПІ». Тут є також його 
меморіальна аудиторія. Ще одну аудиторію ім. М.А.Павловського відкрито на кафедрі 
теоретичної механіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
Михайло Антонович Павловський був мужньою людиною, добрим товаришем, мудрим 
політиком, великим ученим і справжнім патріотом, і залишиться людиною-легендою.  

О.В. Збруцький, декан ФАКС; 
С.Г. Степаненко, К.Г. Левчук, співробітники кафедри теоретичної механіки 

Меморіальну дошку встановлено на фасаді корпусу ФАКС (№28). 
15 березня 2007 р. в урочистій обстановці було відкрито меморіальну 

дошку видатному вченому, громадському та політичному діячу Михайлові 
Антоновичу Павловському. 

Михайло Антонович Павловський увійшов в історію Київської 
політехніки як фундатор української школи гіроскопістів, як видатний учений 
в галузі механіки, як перший декан факультету авіаційних та космічних 
систем (ФАКС) КПІ. А в історії України він залишив слід як полум’яний 
борець за справедливість, як видатний політичний та громадський діяч. 

Урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки відкрив ректор НТУУ “КПІ” 
академік М. З. Згуровський.  
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ГОРЛИЦЬКИЙ ЛЕВ ІЗРАЇЛЕВИЧ. ТВОРЕЦЬ ЗБРОЇ ПЕРЕМОГИ 
 

 
Сучасна війна – це не тільки війна танків, літаків, живої сили, це, 

поряд з усім іншим, ще війна наукових лабораторій.  
Академік І.В.Курчатов 
Лев Ізраїлевич Горлицький –  один із першопрохідців створення 

нового виду зброї – самохідних артилерійських установок (САУ). Він 
головний конструктор САУ: СУ-122, СУ-85, СУ-100, які були взяті на 
озброєння в 1942–1944 роках і зарекомендували себе як дуже ефективні 
бойові машини. 

Надходження на озброєння установок СУ-122, СУ-85 і СУ-100 
припало на переломний і завершальний етапи Великої Вітчизняної війни. 
Вони здобули славу ефективної зброї в бойових діях на всіх фронтах, де застосовувалися. 

Проектувалися ці установки в Конструкторському бюро, яким керував наш земляк 
Л.І. Горлицький. Нелегкою була дорога Лева Ізраїлевича до конструкторської діяльності та 
створення грізної зброї. 

Л.І.Горлицький народився 3 березня 1906 р. у селі Степанці поблизу Канева на Черкащині 
в багатодітній сім’ї (в ній було шестеро дітей). Батько працював механіком на цукровому 
заводі, мати була домогосподаркою. У сім років Лев пішов до початкової школи, потім 
навчався у Богуславській прогімназії (навчальний заклад, що відповідав чотирьом молодшим 
класам гімназії). 

У роки революції та громадянської війни загинули батько та старший брат Лева, і в 1920 
р. сім’я переїжджає до Києва. Лев Горлицький починає працювати слюсарем-збиральником, 
одночасно навчається у вечірній школі. В 1927 р. він вступає до Київського політехнічного 
інституту на механічне відділення. В 1930-х роках у СРСР розпочався інтенсивний розвиток 
оборонної промисловості, постала необхідність підготовки відповідних кадрів. Група студентів 
механічного відділення КПІ, до якої увійшов і Лев Горлицький, з третього курсу була 
переведена на навчання до Ленінградського військово-механічного інституту. Так Лев 
Горлицький став ленінградцем. У 1932 р. він закінчив інститут, а його нова розробка – 
сімдесятишестиміліметрова гармата як практичний результат власної дипломної роботи 
“Модернізація гірської гармати” – на міжнародних випробуваннях 1938 р. була визнана 
найкращою за всіма показниками. Цей зразок озброєння у 1938 р. було презентовано на 
виставці під Москвою, яку відвідало вище керівництво країни. Після показових стрільб, за 
свідченням самого Лева Ізраїлевича, на урядовому прийомі задоволений Й.В.Сталін, обійнявши 
його за плечі, сказав: “Самый молодой, а всех заграничных обскакал, маладэц”. А в 1939 р. 
гірська гармата Горлицького активно використовувалась під час війни в Іспанії. Хоча і тут не 
обійшлося без ускладнень. 

У 1939 р. Л.І. Горлицькому повідомили, що його гірська 
гармата в Іспанії відмовляє під час стрільби. Так Лев Ізраїлевич 
виявився “шкідником” і потрапив до в’язниці. В камері він знову і 
знову подумки аналізує конструкцію гармати, перевіряє 
розрахунки, шукає помилки і не знаходить їх… Отже, 
конструкція не має хиб, що, власне, підтвердили польові 
випробування. Значить, хтось її псує по дорозі до Іспанії. І 
справді, ця гіпотеза знайшла своє підтвердження. Шкоду завдавав 
юнак із Карелії як помсту за смерть батька, який став жертвою 
репресій тих років. У кінці 1940 року Л.І. Горлицького звільняють із в’язниці і несподівано для 
себе він отримує призначення на посаду головного конструктора ленінградського Кіровського 
заводу з питань артилерійського виробництва і начальника артилерійського КБ. 
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У жовтні 1941 р. Лев Ізраїлевич у складі артилерійського КБ евакуюється до 
Свердловська на Уралмашзавод, де був призначений заступником головного конструктора 
артилерійського озброєння Конструкторського бюро Героя Соціалістичної Праці Ф.Ф. Петрова. 

У наступальних операціях періоду Другої світової війни головну роль відігравали танкові 
та моторизовані з’єднання. На той час роль протитанкової артилерії значно зросла. Німеччина 
розгорнула масове виробництво важких танків. У жовтні 1942 р. постановою Державного 
комітету оборони в Радянському Союзі розпочалося створення самохідних артилерійських 
установок різного призначення. Невдовзі наказом наркома танкової промисловості при заводі 
“Уралмаш” було організовано Спеціальне конструкторське бюро (сьогодні – ЦКБ “Трансмаш”), 
яке повинне було проектувати ці артилерійські установки.  

Керівником СКБ було призначено Л.І. Горлицького. В цей період він бере участь в 
організації виробництва танків Т-34 на Уралмашзаводі. Розпочалися роботи зі створення САУ 
на базі освоєних промисловістю середнього і легкого танків. Завдання передбачало створення 
САУ двох типів: броньованих САУ зі 122-мм гаубицею на базі танка Т-34, призначених для 
підтримки і супроводження танків у військових операціях, і легкоброньованих САУ із 76-мм 
гарматою на базі танка Т-70, призначених для безпосередньої вогневої підтримки піхоти. 

Створення САУ СУ-122 було доручено СКБ, яким керував Л.І. Горлицький. Установка 
СУ-122 була першою серед цілого сімейства САУ, створених на базі танка Т-34. У грудні 1942 
р. відбулися її успішні випробування. Вони отримали схвалення з боку Г.К. Жукова. “Треба 
брати на озброєння!” – сказав він Сталіну. Після цього розробка була взята до серійного 
виробництва. А вже в кінці грудня 1942 р. перші 25 установок були відправлені на Волховський 
фронт, де пройшли бойове хрещення під час прориву блокади Ленінграда. За свідченням 
очевидців, у середині січня 1943 р. відбувся важкий бій на Ленінградському фронті, в якому 
німецьке командування застосувало свої нові танки типу “Тигр”. Вони легко пройшли нашу 
першу лінію оборони і знищили декілька протитанкових батарей. Але після цього потрапили 
під обстріл батареї СУ-122. Один зі снарядів влучив у башту головного “Тигра” і розколов її на 
частини. Екіпаж другого “Тигра” втік, навіть не виключивши двигун. Таким чином, у руках 
Червоної Армії залишився практично не пошкоджений зразок нової таємної зброї 
супротивника. Подальші події підтвердили – бойові машини типу СУ-122 виявили універсальну 
здатність вирішувати широкий комплекс бойових завдань і забезпечувати вогневу підтримку 
танкам і піхоті та заслужили високу оцінку фронтовиків. За створення і впровадження цієї 
машини конструктора Л.І. Горлицького у 1943 р. удостоєно Сталінської премії. 

Постановою Державного комітету оборони від 5 травня 1943 
р. СКБ Уралмашзаводу було доручено створити САУ з 85-мм 
гарматою. Гармата Д5-85С для озброєння САУ була створена в КБ 
заводу № 9 під керівництвом Ф.Ф. Петрова. 

На початку вересня 1943 р. Уралмашзавод відправив на 
фронт перші ешелони САУ СУ-85. Ця установка залишалася 
основним засобом боротьби з танками ворога та безпосередньої 
підтримки своїх танків. Всього САУ СУ-85 за роки війни було 
випущено 2650 одиниць. 

Поява на фронтах Великої Вітчизняної війни нових танків 
противника змусила підвищити вогневу міць САУ. З цією метою було створено САУ СУ-100. 
Ця установка зі 100-мм гарматою Д10С була взята на озброєння рішенням Державного комітету 
оборони від 3 липня 1944 р., її завданнями були безпосередня підтримка атакуючих танків на 
полі бою і боротьба з важкими танками супротивника та придушення його протитанкових 
засобів. 

Гармата Д10С була створена в КБ заводу № 9 під керівництвом Ф.Ф. Петрова. Її балістика 
була такою самою, як і балістика вітчизняної морської зенітної 100-мм гармати (вага снаряда 15 
кг, початкова швидкість – 900 м/сек). Бронебійний снаряд гармати з відстані 1000 м пробивав 
броню товщиною 160 мм. Швидкострільність гармати сягала 7-ми пострілів за хвилину. СУ-100 
виявилася надзвичайно вдалою бойовою машиною. Тактико-технічні характеристики цієї 
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установки були вищими, ніж у нових танкових і протитанкових гармат німецько-фашистської 
армії. За створення і впровадження СУ-100 її конструктора Л.І. Горлицького у 1946 р. знову 
відзначено Сталінською премією. 

Випуск самохідних артилерійських установок СУ-100 продовжувався до 1948 р., як СУ-
122 і СУ-85 вони збиралися на базі танка Т-34, були броньованими (броня 45–75 мм), 
маневреними, мали високу прохідність, розвивали швидкість до 55 км/год і могли вести 
стрільбу із закритих позицій. 

Після появи ядерної зброї виникла потреба обладнати армію 
технікою, яка буде придатна для бойових дій у нових умовах. Ця 
вимога стосувалася і САУ, в тому числі протитанкових. Треба було 
збільшити дальність і точність стрільби, покращити маневреність 
на полі бою і прохідність на місцевості. У 1947 р. спеціалісти 
Уралмашу приступили до розроблення установок, які б мали більш 
високі показники маневреності та більший боєкомплект. Колектив 
СКБ, очолюваний Л.І. Горлицьким, розробив таку модель – це була САУ СУ-100 ПМ. У 1953 р. 
її взяли на озброєння Радянської Армії. 

Колективами конструкторських бюро на Уралі та в Ленінграді під керівництвом 
Л.І. Горлицького було створено 23 артилерійські системи, з них 11 освоєні в серійному 
виробництві. Крім того, під керівництвом Л.І. Горлицького розроблено та освоєно в серійному 
виробництві штамповану башту для танка Т-34. 

У повоєнні роки під його керівництвом було розроблено гусеничний бронетранспортер, 
який пройшов випробування і був запропонований на озброєння. 

З 1954 р. і до виходу на пенсію у 1976 р. Лев Ізраїлевич працював провідним інженером-
конструктором у КБ-3 Кіровського заводу.  

Видатний конструктор артилерійських систем Лев Ізраїлевич Горлицький пішов із життя 
у віці 97 років. В одній із статей “Комсомольской правды” назвали Л.І. Горлицького “творцем 
зброї Перемоги”. І це абсолютно справедливо, оскільки створена ним установка СУ-100 визнана 
найкращою самохідною установкою Другої світової війни. 

М.Ю.Ільченко, чл.-кор. НАН України (З виступу на наукових читаннях з циклу 
“Видатні конструктори України” 29 березня 2011 р.) 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

ІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ – ПРОРЕКТОР НТУУ «КПІ» 
 

 
Проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, 

академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України, лауреат Державних премій в галузі науки і техніки 

Народився 13 вересня 1941 р. на Київщині. Закінчив Київський 
політехнічний інститут (тепер Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут»). Саме у стінах цього 
прославленого закладу він сформувався як інженер і як учений-
педагог, став проректором університету з наукової роботи. 

Наукова діяльність Михайла Юхимовича надзвичайно 
багатогранна. Його фундаментальні дослідження відзначалися 
оригінальністю, сміливістю у постановці проблеми і завжди були 
спрямовані на масштабне практичне використання. 

Ще на першому етапі своєї діяльності (1964–1982) він провів цикл фундаментальних 
фізико-технічних наукових досліджень, які зумовили створення нового класу твердотільних 
коливальних систем на основі діелектриків та феритів. Вчений визначив, систематизував і 
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математично змоделював найзагальніші закономірності взаємодії з електромагнітними полями 
надвисоких частот феритових та діелектричних елементів, які розміщені у різних хвилеводних 
системах і мають резонансний характер вказаної взаємодії. 

Завдяки дослідженням М.Ю. Ільченка було виведено оригінальні формули для 
розрахунку характеристик конкретних електродинамічних систем і запропоновано десятки 
нових радіотехнічних пристроїв. Одержані теоретичні та практичні результати лягли в основу 
його докторської дисертації, захищеної в 1980 р. в Інституті кібернетики НАН України. А 
реалізація цих результатів у народному господарстві була відзначена Державною премією 
УРСР у галузі науки і техніки. 

1983–1990 рр. – другий етап у науковій творчості вченого. Він позначений створенням 
нового класу мініатюрних твердотільних пристроїв, до складу яких поряд з діелектричними 
резонаторами входили активні напівпровідникові прилади. За розробку таких пристроїв та їх 
впровадження в космічну апаратуру супутникових телекомунікацій спеціального призначення 
М. Ю. Ільченко разом з іншими творцями стає лауреатом Державної премії СРСР. 

У 90-х роках в Україні розпочалося широке використання розробок мікрохвильової 
техніки для створення сучасних засобів телекомунікацій. З цим пов'язаний наступний, третій 
етап в діяльності вченого. Під його керівництвом було виконано три загальнодержавні науково-
технічні програми з проблем телекомунікацій. Праця отримала високу оцінку – академічну 
премію імені видатного вченого академіка С. О. Лебедєва. 

На вирішення завдань, передбачених Указами Президента України, Національною 
програмою інформатизації та постановами уряду була спрямована виконана під його 
керівництвом комплексна робота щодо створення інформаційно-телекомунікаційних систем з 
використанням мікрохвильових технологій і спеціалізованих обчислювальних засобів. Завдяки 
світовому рівню отриманих результатів і масштабному впровадженню ця робота була 
відзначена у 2004 році присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки. 

У 1990 р. Михайло Юхимович організував і очолив Науково-дослідний інститут 
радіоелектронної техніки (з 2000 р. – НДІ телекомунікацій при НТУУ «КПІ»), який розробляє 
сучасні телекомунікаційні системи і технології, пов’язані, зокрема, з вирішенням проблем 
широкосмугового безпроводового доступу, цифрового телебачення тощо. М.Ю. Ільченко є 
головним конструктором робіт, що виконуються згідно завдань Міністерства оборони України. 
Водночас учений щедро віддає свій багатий інтелектуальний потенціал справі виховання 
молодого покоління фахівців. На основі його розробок сформувався ряд нових навчальних 
дисциплін. З ініціативи М. Ю. Ільченка була започаткована кафедра засобів телекомунікацій – 
перша в нашій країні. Тут вже діють аспірантура і докторантура. НДІ телекомунікацій та 
зазначена кафедра стали базисом для організації у 2002 році під його керівництвом Навчально-
наукового інституту телекомунікаційних систем. 

Серед учнів Михайла Юхимовича — 6 докторів та 12 кандидатів наук. 
Починаючи з 1988 р. М.Ю. Ільченко як проректор з наукової роботи Національного 

технічного університету України «КПІ» спрямовує свою діяльність на впровадження нових 
форм організації університетської науки, зокрема на створення в складі університету ряду 
науково-дослідних інститутів, КБ, інженерних центрів, інноваційних структур. За його 
безпосередньої участі в університеті реалізовано низку важливих проектів. Зокрема, створені 
Державний політехнічний музей, науковий і технологічний парки «Київська політехніка», 
університет став національним і отримав статус дослідницького тощо. 

Перу ученого належить більше 500 наукових праць і винаходів, серед яких 22 монографії 
та навчальні посібники. На його рахунку більше 80 авторських свідоцтв і патентів на винаходи 
та корисні моделі. 

Багато енергії віддає М. Ю. Ільченко науково-організаційній та громадській роботі. 
Зокрема за його участі згідно Розпорядження Президента України була розроблена Концепція 
розвитку наукової сфери України. Упродовж багатьох років він є членом Консультативної ради 
з питань інформатизації при Верховній раді України. Особисто брав участь у підготовці 
проектів законодавчих актів з інформаційних технологій та інноваційної діяльності, в тому 
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числі Закону України «Про науковий парк «Київська політехніка». У розробці нормативних 
документів стосовно організації науки і освіти у вищих навчальних закладах використовується 
практичний досвід очолюваної ним Ради проректорів з наукової роботи і його членство в 
Атестаційній колегії МОН України. Він голова спеціалізованої ради НТУУ «КПІ» із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій з радіотехнічних і телекомунікаційних спеціальностей; 
очолює науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з радіотехніки та 
телекомунікацій; входить до складу бюро Відділення інформатики НАН України, до секції 
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та до складу Громадської ради 
ВАК України.  

Учений є членом Міжнародної академії наук вищої школи, Міжнародної академії 
інженерних наук, Почесним членом Інституту інженерів з електротехніки та електроніки 
(США) та інших міжнародних організацій. 

У 1998 р. М.Ю. Ільченко нагороджений почесною відзнакою Президента України – 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Нагороджений також Почесною Грамотою Кабінету 
Міністрів України (2001) та Почесною Грамотою Верховної ради України (2009). Почесний 
зв’язківець України (2002). Заслужений професор НТУУ «КПІ» (2009). 
Джерело інформації: Вісник НАН України, № 9, 2001 з доповненнями НТУУ «КПІ» 2009 р. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

ЯКИМЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 

 
Перший проректор, доктор технічних наук, професор, 

академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України в галузі науки i техніки 

Народився 20 березня 1945 року в Києві. 1961 року 
закінчив факультет радіоелектроніки Київського політехнічного 
інституту і вступив до аспірантури. 

Маючи неабиякий дослідницький хист й організаторські 
здібності, Юрій Іванович швидко знаходить свою нішу в науці. 
Це була молода на той час галузь — електроніка. Він успішно 
захищає кандидатську дисертацію, а потім і докторську. 
Починаючи з 1972 р. Ю. І. Якименко працює у Київському 
політехнічному інституті асистентом, доцентом, професором. Згодом очолює факультет 
електронної техніки, з 1985 р. завідує кафедрою мікроелектроніки. Від 1990 р. учений керує 
Науково-дослідним інститутом прикладної електроніки, а з 1992-го стає першим проректором 
Національного технічного університету України «КПІ». 

Юрій Іванович зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної електроніки та 
інформатики, підготовку висококваліфікованих фахівців для цієї галузі. Він створив наукову 
школу з розробки п’єзо- та сегнето-електричних приладів, електронних компонентів і систем 
для енергетики, здійснив фундаментальні розробки нового класу мікрохвильових компонентів, 
інформаційних систем і мереж. 

На рахунку вченого — понад 250 наукових праць, у тому числі 15 монографій та 
підручників. Він також отримав 35 патентів. Юрій Іванович — головний редактор науково-
технічного журналу «Электроника и связь», член редакційних колегій або рад наукових 
часописів «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут»« і «Управляющие системы и машины». 

Професор Ю.І. Якименко є членом Комітету з Державних премій України у галузі науки і 
техніки, головою експертної ради ВАК з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій, 
заступником голови Державної акредитаційної комісії України. 
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Ю.І. Якименко — дійсний член ряду зарубіжних академій, почесний член 
Американського інституту інженерів електроніки та електротехніки, Заслужений діяч науки і 
техніки України. 

Здобутки вченого і педагога відзначені державними нагородами: орденом Дружби 
народів, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медалями. Він — лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, а також академічної премії ім. І. М. Францевича. 

Джерело інформації: Вісник НАН України. — 2005. — N 3 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ВУЛ  БЕНЦІОН  МОІСЕЙОВИЧ 

 
Бенціон Моісейович Вул – видатний радянський фізик, член-

кореспондент АН СРСР (1939), Герой Соціалістичної Праці (1969). 
Закінчив Київський політехнічний інститут у 1928 році. 

З 1932 працював у Фізичному інституті АН СРСР, з 1933 керує 
організованої ним лабораторією фізики діелектриків (нині лабораторія 
фізики напівпровідників). З 1951 член Головної редакції ВРЕ. 

Основні праці з фізики діелектриків і напівпровідників. Вул 
встановив природу крайового ефекту при пробої твердих діелектриків 
та особливості пробою стислих газів в різко неоднорідних полях; 
розвинув основи теорії фільтрації аерозолів (1937). Відкрив (1944) 
новий сегнетоелектрик - титанат барію BaTiO3 (Державна премія СРСР, 
1946), що поклало початок багатьом наукових робіт та практичним 
застосуванням в області сегнетоелектрики. Ряд робіт присвячено дослідженням р-n-переходів в 
напівпровідниках та основам теорії напівпровідникових приладів.  

Під керівництвом Вула створені перші в СРСР лабораторні зразки напівпровідникових 
приладів. Вперше запропонував використовувати р-n-переходи в якості нелінійних 
конденсаторів, що знаходить широке застосування в параметричних підсилювачах. У 1962 
спільно з іншими здійснив перший в СРСР напівпровідниковий лазер  

(Ленінська премія, 1964). 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

ЛОМОНОСОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – ТВОРЕЦЬ ПЕРШОГО ТЕПЛОВОЗА 

З появою людини на Землі виникла потреба в переміщенні вантажів 
та й самої людини по суші, воді, а згодом і в повітрі. Сьогодні для цього 
існує чимало транспортних засобів: автомобілі, тепловози, електровози, 
кораблі, гелікоптери, літаки, космічні ракети. 

Історія засвідчує, що першим пересувним засобом був човен, 
археологами виявлені човни, що датуються 10-6 тис. р. до н.е. Геніальний 
винахід – колесо (4 тис. р. до н.е.), дав змогу людині пересуватися по 
суші. Все це були попередні напрацювання для забезпечення системного 
підходу до більш масштабних рішень у створенні систем переміщення 
вантажів. Одним із потужних елементів для створення таких систем 
стала парова машина Дж. Уатта, винайдена ним у 1774-1784 рр. До кінця 
ХІХ століття це був єдиний універсальний двигун, який відіграв 
виняткову роль у прогресі промислової техніки та транспорту. Перші паровози різних 
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модифікацій були створені у Великобританії Р. Тревітіком у 1803 р. і Дж. Стефенсоном у 1814 
р. 

У Росії перший паровоз був побудований у 1833 р. батьком і сином Черепановими. З 
цього часу розпочинається будівництво залізниць у Росії. 

Залізничний транспорт швидко розвивався, потік перевезень вантажів та пасажирів 
невпинно збільшувався – цього вимагав розвиток промисловості і суспільства в цілому. Разом із 
тим виявилися суттєві недоліки паровозних локомотивів: складність їх експлуатації, висока 
енергоємність, низька ремонтоздатність, а також постійна потреба в паливі, яке необхідно було 
возити з собою (дрова, вугілля), та воді, очищеній від солей. Над цими проблемами працювали 
як інженери-конструктори, так і експлуатаційні служби залізниць. 

Потрібні були нові ідеї. Однією з них стала ідея використання двигунів внутрішнього 
згоряння на локомотивах залізниць замість парових машин. Народження й обґрунтування цієї 
ідеї відбувалося в Києві, коли в 1905 і наступних роках з ініціативи професора Київської 
політехніки Ю.В.Ломоносова та за участю його колег Г.Д.Дубеніра, А.І.Липця, М.А.Артем’єва 
обговорювалися проблемні питання досліджень експлуатації паровозів і шляхи їх вирішення. 

Хто ж він – Юрій Володимирович Ломоносов? 
Народився в Москві 1875 року. Батьками його були дрібномаєтні дворяни, Володимир 

Григорович, колишній кавалерійський офіцер, який працював у Москві мировим суддею; мати 
Марія Федорівна була відома тим, що заснувала в Москві публічну бібліотеку. 

1887 року, продовжуючи родинну традицію, Юрій Ломоносов розпочав навчання в 1-му 
Московському кадетському корпусі, проте невдовзі вирішив залишити військову кар’єру та 
отримати вищу технічну освіту. В 1893 р. він успішно склав екзамени і вступив до 
Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення. Закінчивши навчання в інституті, 
працював на Харківському паровозобудівному заводі, потім на Харківсько-Миколаївській 
залізниці помічником директора депо. 

У 1899 р. Ю.В.Ломоносову було запропоновано місце викладача у Варшавському 
політехнічному інституті, де він став читати курс з теорії керування локомотивами. В цей час 
Міністерство шляхів сполучення затвердило Ю.В.Ломоносова на посаді інспектора Російських 
державних і приватних залізниць. Наприкінці літа 1900 р. Ю.В.Ломоносов брав участь у роботі 
Міжнародної виставки локомотивів у Парижі. 

«Я дошел до идеи тепловоза…»  
У 1901 р. на запрошення директора В.Л.Кирпичова Ю.В.Ломоносов почав читати курс 

парових локомотивів у Київському політехнічному інституті, де зразу ж був обраний на 
професорську посаду, а невдовзі призначений завідувачем кафедри, наймолодшим в інституті. 
В 1904 р. виходить із друку його книга «Наивыгоднейший состав товарного поезда», 
присвячена одній із ключових проблем залізниць. 

На той час інфраструктура залізниць у Росії була досить розвинутою, проте робота всієї 
системи залишалася малорентабельною. 

У 1902 р. штатного професора КПІ Ю.В.Ломоносова було 
призначено керівником групи зі 100 студентів, яку було направлено в 
район Китайсько-Східної залізниці для вивчення шляхів її реконструкції. 
Маршрут включав багато міст Далекого Сходу: Іркутськ, Харбін, Порт-
Артур, Владивосток, також міста Японії і Китаю. 

Як інспектор Російських залізниць Ю.В.Ломоносов часто виїжджав 
за кордон для ознайомлення з досвідом організації транспортних шляхів у 
інших країнах. 

У листопаді 1902 р. він брав участь у роботі Міжнародного конгресу 
інженерів залізничного транспорту у Відні, де детально ознайомився з 
досвідом роботи австрійських і угорських інженерів. Весною 1903 року 
Ломоносов відвідав Італію, Швейцарію, Францію, Іспанію. Влітку того ж 
року він здійснив тур по залізницях Східної Європи. 
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У квітні 1905 р. Ломоносов захистив докторську дисертацію з проблем динаміки 
локомотивів. 

За період наукової діяльності Ю.В.Ломоносов створив нову науку – теорію тяги 
тепловозів, розробив наукові засади експлуатації залізниць, які було викладено у двох книгах: 
«Тягові розрахунки і додаток до них графічних методів» та «Наукові проблеми експлуатації 
залізниць». Разом зі своїми учнями він у 1908 р. заснував науково-дослідний заклад «Контору 
дослідів над типами паровозів», яку було реорганізовано після Жовтневої революції в 
«Експериментальний інститут шляхів сполучення», а потім у «Науково-технічний комітет» 
Народного комісаріату шляхів сполучення. Декілька галузевих інститутів, створених на його 
основі, згодом були об'єднані в один «Всесоюзний науково-дослідний інститут залізничного 
транспорту». 

Політичні погляди Ю.В.Ломоносова визначилися під час роботи в КПІ, коли він став 
марксистом; у 1905-1906 рр. був членом Військово-технічної організації ЦК РСДРП, якою 
керував Л.Б.Красін. 

Дослідники життєвого та творчого шляху Ломоносова відзначають, що саме в київський 
період діяльності він остаточно впевнився у безперспективності вдосконалення паровозів і 
дійшов висновку, що майбутнє за більш економічними машинами з двигунами внутрішнього 
згоряння замість парових машин. На той час уже був достатньо відпрацьований економічний 
дизельний двигун внутрішнього згоряння, створений німецьким інженером Рудольфом Дизелем 
у 1897 р. Цей двигун інтенсивно запроваджувався на кораблях і в автомобілях. Але ті 
застосування дизельних двигунів, які успішно працювали на кораблях чи в автомобілях, не 
могли без нових принципових інженерних рішень бути прийнятними для тепловозів, що мають 
перевозити тисячотонні вантажі. Самому Дизелю не вдалося знайти прийнятної конструкції 
механізму для передачі крутильного моменту від двигуна до коліс локомотива. Тому професор 
Ю.В.Ломоносов почав інтенсивно напрацьовувати варіанти застосування дизеля в локомотивах. 
Особисто сам він так пояснював своє рішення: «Будучи железнодорожником, а не 
специалистом в двигателях внутреннего сгорания, я дошел до идеи тепловоза не сразу и не с 
точки зрения топливных проблем будущего, а в поисках выхода из тех невзгод, в которые 
ставит железнодорожное хозяйство отсутствие хорошей воды». 

У 1909 р. Ломоносов приступив до проектування нафтовоза на основі дизельного двигуна 
з фрикційною передачею крутильного моменту (від дизельного двигуна на рушійну вісь 
локомотива), що забезпечувало зменшення ваги нафтовоза і його вартості. 

Випробування новинки було вирішено провести на Ташкентській залізниці. Міністерство 
шляхів сполучення 4 липня 1915 р. виділило кошти на виготовлення 2-х нафтовозів, та початок 
Першої світової війни завадив реалізації цих планів. 

Лютнева революція 1917 року захопила Ю.В. Ломоносова на посту члена Інженерної ради 
Міністерства шляхів сполучення Росії. Під час перебування у США з дипломатичною місією 
від імені Тимчасового уряду Росії Ломоносов дізнається про Жовтневу революцію, що сталася в 
Росії. Восени 1919 року він був відкликаний із Америки, яка на той час призупинила продаж 
паровозів для Радянської Росії, і розпочинає працювати в Технічному комітеті Наукового 
комісаріату шляхів сполучення. 5 листопада Декретом Ради Народних комісарів 
Ю.В.Ломоносова було призначено Уповноваженим Російської місії з виконання залізничних 
замовлень за кордоном. Разом із сім’єю Ломоносов виїжджає до Берліна для організації 
закупівлі німецьких і шведських паровозів. 

Створення  першого тепловоза  
На початку 20-х років під час перебування у Швеції та 

Німеччині проф. Ю.В. Ломоносов реалізує чергову спробу 
практичного здійснення свого задуму побудови тепловоза із 
використанням електричної передачі крутного моменту. 
Використовуючи своє досить високе службове становище і свій 
авторитет фахівця у керівних колах молодої держави, він 
обґрунтовує у доповідних записках і публікаціях доцільність 
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побудови вітчизняних тепловозів. Але катастрофічний стан залізниць країни змушує 
керівництво держави розташувати у Швеції замовлення на виготовлення паровозів. А 
професору Ю.В.Ломоносову 17 червня 1920 р. за підписом В.І. Леніна видається мандат, у 
якому, зокрема, написано: «Предъявитель сего, член Коллегии Народного Комиссариата тов. 
Ю.В.Ломоносов временно командируется в Швецию для урегулирования всех вопросов, 
связанных с заказами на паровозы… Тов. Ю.В.Ломоносову предоставляется право Народного 
комиссара, то есть право окончательного разрешения вопросов на месте…». 

Ю.В.Ломоносов відбуває за кордон, успішно реалізує надані йому повноваження щодо 
поставки паровозів. Але весь свій вільний час за участю двох інженерів присвячує розробленню 
проекту тепловоза. І вже в наступному 1921 році, коли ескізний проект тепловоза було 
виконано, він звертається до наркома шляхів сполучення Ф.Е. Дзержинського з листом такого 
змісту: «Не найдете ли Вы своевременным сверх 1700 паровозов заказать за границею два 
тепловоза…». Відповідь була позитивною: «Попытайтесь заказать за счет разрешенных к 
покупке паровозов». 

Це було першою офіційною підтримкою уряду пропозиції Ю.В.Ломоносова. Історичне 
рішення Ради з питань праці і оборони, що надало імпульс початку практичного 
тепловозобудування, відбулося 4 січня 1922 р. А 27 січня телефонограма В.І.Леніна на адресу 
Ю.В.Ломоносова доручала йому «…сговориться с Госпланом, НК ПС и теплотехническим 
институтом об условиях на конкурс тепловозов… Крайне желательно не упустить время для 
использования сумм, могущих оказаться свободными по ходу исполнения заказов на паровозы 
для получения более целесообразных для нас тепловозов. Прошу неотлагательно сообщить мне 
лично результаты последовавшего между вами соглашения». За результатами узгодження 
зазначеного питання Ю.В. Ломоносов з метою «не упустить время» переконує владу 
відмовитися від конкурсу і нарешті отримує дозвіл використати на будівництво тепловозів 
1750000 шведських крон. 

У надзвичайно важких умовах перший магістральний вантажний тепловоз системи 
Ю.В.Ломоносова з електричною передачею вдалося побудувати в Німеччині за період з серпня 
1923 по червень 1924 р. Свій тепловоз Ю.В.Ломоносов комплектував з використанням окремих 
конструкцій, що вже були добре випробувані на практиці. Зокрема, дизельний двигун 
використовувався на німецьких підводних човнах, швейцарські тягові електродвигуни – на 
швейцарських і японських електровозах. Потужність дизеля становила 1200 кінських сил. 
Тепловоз отримав реєстраційний номер Юэ № 001. Вже після першої серії його випробувань у 
наказі наркома шляхів сполучень зазначено: «Одним из самых крупных достижений 
современной техники является замена паровоза тепловозом… Вся Европа и Америка с 
интересом следит за опытами над тепловозами, которые предпринимает СССР. В этом вопросе 
мы идем впереди других стран». 

Уже перші випробування підтвердили вагомі переваги тепловоза над паровозом. За 
підсумками наступних етапів випробувань тепловоз Юэ № 0014 лютого 1925 р. було включено 
до інвентарного списку діючих локомотивів Радянського Союзу. Він пропрацював 30 років, 
проїхавши загалом майже 1 мільйон кілометрів. 

Із закордону не повернувся…  
У процесі поїздок нового тепловоза дорогами країни його популярність зростала. Ось 

лише деякі заголовки публікацій у пресі: «Прибытие тепловоза Ю.В. Ломоносова», 
«Дизельэлектролокомотив системы Ломоносова», «От Ракеты Стефенсона до современного 
тепловоза профессора Ломоносова» та ін.  

З 1926 р. ставлення Москви до персони Ломоносова значно погіршилося, незважаючи на 
його заслуги і величезний конструкторський авторитет. Не стало перших осіб керівництва 
держави, які особисто високо цінували Ю.В.Ломоносова як фахівця і підтримували його. А 
недоброзичливців у нас завжди вистачало… Втративши надію на отримання перспективної 
роботи в СРСР, Ломоносов вирішує не повертатися на Батьківщину. Разом із родиною він 
виїжджає до Італії, а в 1927 р. – до Великобританії, в Кембридж, де навчався його син. Там 
Юрій Володимирович познайомився з молодим фізиком, також росіянином, Петром 
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Леонідовичем Капицею. Разом вони намагалися отримати патент на фрикційне зчеплення та 
електромеханічну автоматичну гальмівну систему тепловоза. Проте в 1932 р. ця конструкція 
була запатентована в Радянському Союзі без згадки імені Ломоносова. Його заслуги почали 
замовчуватись, преса 1930-х років майоріла презирливими тирадами на адресу «зрадника». Ім’я 
Ломоносова було виключено з усіх радянських «версій» історії залізниць. 

Ю.В.Ломоносов продовжував працювати за кордоном над проблемами дизельної тяги. В 
США, куди переїхав у лютому 1929 р., він сподівався випробувати на практиці свої останні 
теоретичні розробки, та працевлаштуватись йому так і не вдалося. Він продовжував писати та 
публікувати книги, наукові статті з теорії локомотивів і механіки залізниць, але таких висот, як 
на батьківщині, не досяг. 

У квітні 1930 р. Ломоносов знову переїздить до Англії, сподіваючись отримати 
академічну підтримку з боку Кембриджа. Він стає членом Інституту інженерів механіків 
Британської асоціації розвитку науки, Королівського інституту міжнародних справ, що 
розширило його міжнародні контакти. 

Після публікації в 1933 р. книги «Введение в механику железных дорог» його репутація 
інженера значно зросла, на Британських островах його ім'я стає популярним. Одним із 
небагатьох реалізованих його проектів була конструкція сіножатки, створена на основі деяких 
елементів конструкції першого дизельного локомотива. 

До 1938 р. Ю.В.Ломоносов залишався радянським громадянином. З початком репресій в 
СРСР він прийняв громадянство Великобританії. 

Після закінчення Другої світової війни уряд Великобританії запропонував Ломоносову 
взяти участь в експертизі проектів з націоналізації Британських залізничних компаній. 

Пішов із життя Юрій Володимирович Ломоносов на 77-му році, похований у Монреалі, де 
проживав останні свої роки. 

Заслуги Ю.В.Ломоносова були відзначені багатьма нагородами як в Росії, так і за 
кордоном. Зокрема, творчі досягнення Ю.В.Ломоносова відзначені Золотою медаллю Бородіна 
(1911 р.), Призом Салова (1913 р.), докторський ступінь присуджено Берлінською вищою 
технічною школою. У Великобританії його нагороджено призом Т. Бернарда Холла у 1932 р. і 
медаллю Стефенсона у 1944 р. Сімейний архів Ю.В.Ломоносова зберігається в Університеті 
Лідса (Великобританія). 

М.Ю. Ільченко, проректор з наукової роботи  
(З виступу на наукових читаннях 27 квітня 2011 

 
 
 

БАР’ЯХТАР ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ. ВІТАЄМО ІЗ ЮВІЛЕЄМ! 
 
Видатний український учений, один із організаторів і перший 

декан фізико-математичного факультету НТУУ “КПІ” академік НАН 
України Віктор Григорович Бар’яхтар народився 9 серпня 1930 року. У 
1953 р. з відзнакою закінчив Харківський державний університет. У 
1959 р. здобув науковий ступінь кандидата, а в 1965 р. – доктора фізико-
математичних наук. У 1972 р. обраний членом-кореспондентом АН 
УРСР, у 1978 р. – академіком. 

У 1954-73 рр. В.Г. Бар’яхтар – науковий співробітник, начальник 
лабораторії Харківського фізико-технічного інституту АН УРСР; у 
1973-82 рр. – завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи 
Донецького фізико-технічного інституту АН УРСР; у 1985-89 рр. – 
завідувач відділу теоретичної фізики і директор Інституту металофізики 
АН УРСР. У 1982-1989 рр. – академік-секретар відділення фізики та астрономії АН УРСР, у 
1989-94 рр. – віце-президент НАН України, у 1994-98 рр. – перший віце-президент НАН 
України. Засновник і завідувач кафедри теоретичної радіофізики на радіофізичному факультеті 
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Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1983-86), засновник і перший завідувач 
кафедри математики та теоретичної радіофізики на цьому факультеті (1986-96). З 1995 р. – 
директор Інституту магнетизму НАН і МОН України. 

В.Г. Бар’яхтар – видатний український учений у галузі фізики, який отримав результати 
світового рівня в теорії магнетизму конденсованих середовищ, надпровідності, механічних 
властивостей твердих тіл, нелінійних явищ і кінетики солітонів. Разом із своїми колегами та 
учнями він створив теорію спектрів магнітопружних хвиль у магнітних матеріалах, розвинув 
макроскопічну теорію релаксації магнітного моменту у феромагнетиках з урахуванням 
обмінної взаємодії, був одним з ініціаторів вивчення статичних і динамічних властивостей 
циліндричних доменів, у гратках яких, зокрема, було передбачено, а потім експериментально 
відкрито ізоструктурні фазові перетворення. В.Г.Бар’яхтар сформулював нову точку зору на 
доменні структури як неоднорідний стан поляризованих середовищ, що дозволило з єдиних 
позицій описати властивості магнетиків, сегнетоелектриків і надпровідників, які перебувають у 
процесі фазових перетворень. Він одним із перших зайнявся вивченням нелінійних 
властивостей магнітних матеріалів і використанням поняття солітона у фізиці магнетизму. 
Отримав принципово важливі результати з кінетики солітонів. Широко відомі роботи 
В.Г.Бар’яхтара присвячені оригінальному застосуванню концепції псевдопотенціалу в теорії 
нормальних металів і надпровідників, зокрема високотемпературних, і теорії топологічних 
фазових перетворень.  

В.Г. Бар’яхтар брав активну участь у роботі з ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Він був головою Комітету з ядерної політики при Президенті України, членом 
Міжнародної координаційної ради країн Європейського співтовариства з проблеми зменшення 
наслідків аварії на ЧАЕС, членом групи міжнародного проекту “Чорнобиль” при МАГАТЕ, 
членом науково-технічної ради українського уряду з надзвичайних ситуацій та членом науково-
технічної ради МінЧАЕС, головою комісії з проблем Чорнобиля Академії наук України.  

Академік В.Г. Бар’яхтар є автором більше як 500 наукових праць, у т.ч. 16 монографій з 
фізики і 5 монографій з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, співавтором 
(разом з А.І. Ахієзером та С.В. Пелетмінським) відкриття “Магнітоакустичний резонанс в феро-
, фері- та антиферомагнетиках” (1956).  

В.Г. Бар’яхтар читав основні курси лекцій в Харківському університеті ім. В.Н.Каразіна, 
Донецькому університеті, Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та 
Національному технічному університеті України “КПІ”.  

Віктор Григорович розробив дієву систему відбору талановитих студентів, яким уже з 3-
го курсу пропонує спробувати “подолати” кандидатський мінімум в обсязі курсу теоретичної 
фізики А.Д. Ландау і Є.М. Ліфшиця, розв’язати задачу, яка на сьогодні реально існує в тій чи 
іншій галузі фізики і потребує трохи більше знань, ніж має на цей час конкретний студент. 
Такий підхід давав можливість Віктору Григоровичу зацікавити молодь і в короткий термін 
залучити до серйозної наукової роботи.  

Серед учнів В.Г. Бар’яхтара 23 доктори наук, шість лауреатів Державної премії України 
(Є.П. Стефановський, А.Є. Боровик, В.О. Попов, В.В. Тарасенко, В.М. Криворучко, Д.А. 
Яблонський), два керівники науково-дослідних інститутів (члени-кореспонденти НАН України 
В.М. Варюхін та В.Ф. Клепіков), академік В.П.Семиноженко, член-кореспондент Академії 
педагогічних наук України Ю.І. Горобець.  

В.Г.Бар’яхтар – засновник і перший президент Українського фізичного товариства, член 
Американського та Італійського фізичних товариств, член Російської академії творчості, 
мистецтва і соціальних проблем, член Нью-Йоркської академії наук.  

Наукові досягнення В.Г.Бар’яхтара відзначені чотирма іменними преміями Національної 
академії наук, трьома Державними преміями України в галузі науки і техніки, двома 
міжнародними преміями. Свідоцтвом великого громадського значення діяльності 
В.Г.Бар’яхтара є присудження йому звання “Герой України”. Він – заслужений діяч науки і 
техніки України. Віктор Григорович нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, 
орденом Леніна, орденом Ярослава Мудрого V ступеня, Золотою медаллю ім. В.І.Вернадського 
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НАН України, вищою нагородою НАН України – Золотою медаллю ім. К.Д.Ушинського НАПН 
України; він є повним кавалером ордена “За заслуги”.  

У 2003 р. Віктор Григорович Бар’яхтар обраний почесним академіком Академії 
педагогічних наук України, почесним доктором Київського національного університету ім. 
Т.Шевченка, Національного технічного університету України “КПІ”, Харківського 
національного університету ім. В.Н.Каразіна, Національного педагогічного університету ім. 
М.П.Драгоманова, Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, 
Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. 

Колектив фізико-математичного факультету та ректорат бажають ювіляру 
міцного здоров’я, нових творчих злетів, нових наукових звершень.  

Щасти Вам, Вікторе Григоровичу! 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

КУДАШЕВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ  
ПЕРШОВІДКРИВАЧ  ПОВІТРОПЛАВАННЯ  В  РОСІЇ 

 
До 100-річчя польоту першого російського літака 
Перші спроби сконструювати літак належать ще до ХІХ 

століття. Так, 1882 року російський інженер Олександр 
Можайський побудував повітроплавальний апарат, який не зміг 
піднятися в повітря через велику масу парової машини, яка 
слугувала двигуном. У той час авіатори ще не були озброєні 
теорією польоту та інженерним досвідом. Першим моторним літаком, який зміг відірватися від 
землі й здійснити керований політ, став «Флаєр-1», побудований братами Райтами у США. 17 
грудня 1903 року «Флаєр-1» протримався в повітрі 59 секунд і пролетів 260 метрів. У 
Російській імперії практичний розвиток авіації затримався на п’ять-сім років через безпідставне 
нехтування військовим відомством потенційних можливостей нового винаходу – літака і 
будівництво для армії тільки дирижаблів та аеростатів. 

Успіх російської авіації датується 23 травня 1910 року. Того дня професор Київського 
політехнічного інституту (КПІ), князь Олександр Кудашев пролетів кілька десятків метрів на 
літаку-біплані «Кудашев-1» власної конструкції. Доти в Росії літали тільки закордонними 
літаками. У червні того ж року студент КПІ Ігор Сікорський продовжив справу професора 
Кудашева. Він підняв у повітря власний літак. Через кілька днів відбувся політ літака санкт-
петербурзького інженера Якова Гаккеля (пілотований В.Булгаковим) на незвичному для того 
часу біплані з фюзеляжем (бімоноплані). Ці події ознаменували початок розвитку російської 
авіації, першовідкривачем якого вважається князь О.Кудашев. 

Походження 
Князь Олександр Сергійович Кудашев – представник старовинного дворянського роду 

походженням із татарських князів Біхана та Саїд-Ахмета, які оселилися на південних рубежах 
Росії після розпаду Золотої Орди. На межі XVII і XVIII століть частина цього роду прийняла 
православ’я і протягом наступних трьох століть дала Росії цілу плеяду яскравих діячів 
військового мистецтва, дипломатії, державного будівництва, культури та науки. Генерал-майор 
Микола Данилович Кудашев – герой Вітчизняної війни 1812 року, учасник битви під Бородіно, 
кавалер багатьох орденів, у тому числі Св. Георгія IV і III ступеня. М.Кудашев був близьким 
другом фельдмаршала Михайла Ілларіоновича Кутузова. Вони згодом ще й породичалися, адже 
великий полководець, високо цінуючи чесноти князя, відданість справі Батьківщини, віддав 
йому за дружину свою доньку Катерину Михайлівну. 1813 року Микола Данилович Кудашев 
загинув у битві під Лейпцигом. 

Його брат, князь Сергій Данилович Кудашев, був камергером імператорського двору, 
київським губернатором. Він спочиває у Києво-Печерській лаврі. Донька Сергія Даниловича, 
князівна Олександра, у заміжжі – Бердяєва, була матір’ю знаменитого російського філософа 
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Миколи Олександровича Бердяєва. Син Сергія Даниловича, князь Сергій Сергійович Кудашев, 
– статський радник православного віросповідання (1834–?). Саме в сім’ї Сергія Сергійовича 
1872 року народився майбутній авіатор Олександр Сергійович Кудашев. 

О.Кудашев був одружений із графинею Катериною Василівною Толстою, уродженою 
графинею Стенбок-Фермор (цей рід відомий із XIII століття і має шведське походження). 1896 
року в сім’ї Олександра Сергійовича і Катерини Василівни Кудашевих народився син Сергій 
Олександрович, названий на честь діда. Він став офіцером російської армії і загинув 1918 року 
під час Громадянської війни. Його дружина – Марія Павлівна Кудашева (у другому шлюбі – 
Роллан) була талановитою перекладачкою, близьким другом М.Цвєтаєвої, Б.Пастернака, 
М.Волошина, І.Еренбурга, пізніше – Р.Роллана. 

Внук О.Кудашева, син Сергія Олександровича і Марії Павлівни – Сергій Сергійович 
Кудашев, як і його дід, мав нахили до природознавства. Він навчався на механіко-
математичному факультеті Московського державного університету імені М.Ломоносова. 
Згодом Сергій Сергійович Кудашев був усиновлений французьким письменником Роменом 
Ролланом і перед війною зі своєю матір’ю та вітчимом жив у Франції. Коли почалася війна, він 
повернувся до Москви, закінчив артилерійські курси і пішов на фронт. Сергій Сергійович 
Кудашев загинув у боях під Москвою в листопаді 1941 року. 

Опис цієї гілки Кудашевих можна було б продовжити, але навіть стислий екскурс 
свідчить про те, що в роду панувала атмосфера високої культури, вишуканої інтелігентності, 
творчості та патріотизму. 

Шлях до авіації 
Після закінчення 1896 року Санкт-Петербурзького Інституту інженерів шляхів 

сполучення імператора Олександра I О.Кудашев був призначений на службу в транспортне 
міністерство штатним інженером IX класу і виконавцем робіт другого розряду на будівництві 
залізничної лінії Тифліс – Карс. За успішну роботу на різних інженерних посадах «височайшим 
наказом по цивільному відомству за №62 від 8 серпня 1900 р. князю Кудашеву надано звання 
титулярного радника». 

Працюючи інженером, Олександр Сергійович захопився науковими дослідженнями 
проблем будівельної справи. Відчувши покликання до науки, Кудашев побажав вибрати для 
себе ниву університетського професора. Він звертається до керівництва міністерства шляхів 
сполучення з проханням відрядити його для викладацької діяльності в недавно створений 
Київський політехнічний інститут. Невдовзі О.Кудашев отримує розпорядження: «Відрядити за 
кордон терміном із 10 грудня 1899 р. по 1 вересня 1900 р. для підготовки до звання професора 
будівельного мистецтва Київського політехнічного інституту з видачею за цим відрядженням 
1350 руб.». 

17 травня 1900 р. князь Кудашев звертається з листом до директора Київського 
політехнічного інституту професора В.Кирпичова: «Вельмишановний Вікторе Львовичу! 
Прошу Вас розглянути мою пробну лекцію, яку я побажав би прочитати... «Про загальні 
властивості і головні застосування залізобетонних споруд». Якщо Рада інституту визнає цю 
лекцію непідходящою, не відмовте мені про це дати знати. Прийміть запевнення у найповнішій 
моїй повазі, готовий до послуг Ваших, князь О.Кудашев». 

Після блискучого прочитання лекції директор КПІ професор В.Кирпичов написав лист 
міністру фінансів Росії графу С.Вітте: «Його превосходительству пану міністру фінансів, 
керуючому справами промисловості та торгівлі. Рада дорученого мені інституту призначила 
князю Кудашеву прочитати пробну лекцію і, прослухавши її, ухвалила клопотатися перед 
вищим начальством про затвердження князя Кудашева з 1 вересня 1900 р. штатним викладачем 
інституту та виконувачем обов’язків екстраординарного професора будівельного мистецтва з 
винагородою із суми названої кафедри і з зобов’язанням захистити протягом двох років 
дисертацію». Через кілька днів навчальний відділ міністерства фінансів сповістив директора 
КПІ В.Кирпичова про призначення «інженера шляхів сполучення князя О.Кудашева штатним 
викладачем кафедри будівельного мистецтва й архітектури КПІ». 
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Тоді для роботи в КПІ запрошувалися найбільші вчені із Санкт-Петербурга, Москви, 
київського університету Святого Володимира. Серед них були видатні хіміки М.Коновалов, 
С.Реформаторський, В.Плотніков, відомі механіки К.Зворикін, О.Котельников, К.Дементьєв, 
В.Кирпичов, О.Радциг, математик В.Єрмаков, фізик Г.Де Метц і багато інших. В атмосфері 
високої творчості, глибокої інтелігентності почав свою викладацьку діяльність у КПІ молодий 
інженер О.Кудашев. Однак приватні обставини змушують Олександра Сергійовича перервати 
розпочату в КПІ справу майже на п’ять років. У прошенні князя О.Кудашева від 19.07.1901 
року йдеться: «Не маючи можливості через сімейні обставини виконувати покладені на мене 
заняття при Київському політехнічному інституті, маю честь просити Ваше превосходительство 
клопотати перед паном міністром фінансів про звільнення мене з посади з 1 червня цього року. 
Князь О.С.Кудашев». 

Звільнившись із КПІ, Олександр Сергійович залишає Росію. Звістка про перший у світі 
політ літака, пілотованого американцями Орвіллом і Вілбером Райтами, застає його у Франції. 
Ця подія і польоти французьких та німецьких льотчиків, які не забарилися після неї, 
справляють на Кудашева надзвичайно глибоке враження. «Чому саме тільки американці, німці 
чи французи, а не ми – росіяни, повинні літати!» – свердлило в голові у Кудашева. 

Мрія – будувати літаки й літати в них – опановує ним. Потрібні люди, кошти, техніка. Не 
знайшовши таких можливостей у Франції, князь Кудашев повертається до Росії, де продовжує 
активно шукати шляхи до здійснення своєї мрії, тимчасово працюючи викладачем Донського 
політехнічного інституту в м. Новочеркаську. Тим часом у Києві, в Політехнічному, починає 
зароджуватися авіаційний рух. Усі думки, прагнення, надії майбутнього першовідкривача 
авіації звернені до Києва. Саме тому лист, адресований йому ректором КПІ професором 
Червінським, був сприйнятий Кудашевим як подарунок долі, як можливість його мрії і його 
першому літаку злетіти в небо! У ньому повідомлялося: «Рада дорученого мені інституту на 
своєму засіданні 14 жовтня 1906 р. обрала Вас викладачем будівельного мистецтва і геодезії на 
термін більше року». Справді, подальша робота в КПІ ознаменувалася злетом інженерного 
таланту князя Кудашева. 

Літаки князя Кудашева 
Тоді в Київському політехнічному інституті панувала 

атмосфера демократизму, наукової творчості, педагогічного 
новаторства. Захоплення студентів і викладачів ідеєю будувати 
літаки й літати в них 1906 року втілилося у створення гуртка 
повітроплавання. Його засновниками стали учні Миколи 
Жуковського, професори Микола Делоне і Микола Артем’єв. 
Певний час гурток очолював і «батько опору матеріалів» Степан Тимошенко. Гурток об’єднав 
до двохсот ентузіастів – студентів та викладачів. Вони почали вивчати основи авіації, 
конструювати планери та літаки, робити доповіді, які заслуховували на загальних зборах 
гуртка. 1909 року студентський повітроплавальний гурток переріс у Київське товариство 
повітроплавання. До авіаторів приєднався й Олександр Кудашев. За кілька років захоплюючої 
праці він здобув глибокі знання в новій галузі, отримав необхідний практичний досвід для 
створення власного літака. 

У 1909–1910 роках авіація в Російській імперії розвивалася особливо бурхливо. Восени 
1909 р. в Росії відбулися демонстраційні польоти французьких льотчиків Ж.Леганьє та А.Гюйо. 
З’явилися перші російські льотчики, що навчалися за кордоном, – М.Єфімов, С.Уточкін, 
М.Попов та інші. Вони почали ввозити до Росії різні іноземні літаки й виконувати на них 
показові польоти. Успішний політ першого російського льотчика Михайла Єфімова у березні 
1910 року на французькому літаку «Фарман-IV» дуже вплинув на Кудашева. Олександр 
Сергійович навіть познайомився з Михайлом Ничипоровичем, який узяв Кудашева з собою в 
один із польотів. Враження від повітряної подорожі були настільки сильними, що, 
повернувшись до Києва, Кудашев категорично вирішив у стислі терміни завершити 
будівництво свого літака. 
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Керівництво КПІ рішуче підтримало князя Кудашева. В архівах інституту зберігся 
документ, адресований Олександру Сергійовичу: «Маю честь повідомити Ваше сіятельство, що 
правління Київського політехнічного інституту імператора Олександра II на засіданні від 2 
березня 1910 року дозволило влаштувати в садибі інституту поблизу хімічного корпусу 
тимчасовий дощатий сарай для складання аероплана протягом нинішнього літа, із 
зобов’язанням знести його на вимогу правління інституту. Уклінно прошу прийняти запевнення 
у моїй якнайповнішій повазі до Вас і відданості. Директор КПІ К.Дементьєв». 

У другій половині травня 1910 року літак О. Кудашева, названий «Кудашев-1», був 
готовий до польоту. Це був формений біплан із тягнучим гвинтом, вагою 320 кілограмів, 
оснащений двигуном «Анзані» потужністю 35 кінських сил. Він мав переднє кермо висоти, 
кермо керування і хвостове оперення-стабілізатор. Каркас літака, із площею несучих поверхонь 
32 квадратних метри, був зроблений із дерев’яних рейок і обтягнутий прогумованим полотном. 
23 травня 1910 року літак перевезли від хімічного корпусу КПІ на Сирецький іподром. Там у 
присутності репортерів більшості міських газет, численних членів Київського товариства 
повітроплавання, О.Кудашев здійснив політ у літаку власної конструкції. Цей політ тривав 
недовго, всього на кілька десятків метрів, але він був першим у Росії. Про подію написали всі 
київські газети. «Вестник воздухоплавания» надав докладний звіт про подію. Журнал «Аэро- и 
автомобильная жизнь» опублікував статтю професора КПІ М.Артем’єва про літак «Кудашев-1» 
і про князя Кудашева як про першого авіатора Росії. 

Однак досягнення Кудашева не було офіційно визнане. Мотивувалося це тим, що політ 
виконаний без попереднього повідомлення і на льотному полі не перебувала належна кількість 
спостерігачів із Санкт-Петербурга. Тільки в наші дні пріоритет Кудашева був визнаний 
російськими і закордонними істориками авіації. 

Наступного року О.Кудашев побудував ще три літаки з бензиновими двигунами «Анзані» 
і «Гном». «Кудашев-2», побудований восени 1910 року, був оснащений двигуном «Гном» 
потужністю 50 кінських сил і відрізнявся від свого першого побратима оригінальною формою 
дугового шасі, яке згодом широко ввійшло в практику авіабудування і використовувалося 
багато років. Це шасі майже одразу ж запозичили у Кудашева французи, створюючи літак 
«Дюпердюссен». За схемою це був формений біплан без переднього керма висоти, з 
нормальним горизонтальним оперенням і кермом напрямку. За розмірами він був більший, ніж 
перша модель. Конструкція літака «Кудашев-3» вирізнялася винятковою легкістю, простотою й 
дешевизною. Це був високоплан із двигуном «Анзані» потужністю 35 к. с., розчалочним 
фюзеляжем без обтяжки і з дуговим шасі. Цей літак, як і другу модель, побудували і 
випробували в КПІ взимку 1910 року. Після нетривалої пробіжки літак легко відривався від 
землі і міг уже здійснювати невеличкі перельоти. 

Про авіаційні досягнення князя Кудашева стає відомо великому російському 
промисловцю М.Шидловському. 1911 року він запрошує Олександра Сергійовича на Російсько-
Балтійський вагонний завод. Наступний свій літак, «Кудашев-4», Олександр Сергійович будує 
вже в Ризі, у цехах «Руссобалту». «Кудашев-4» із двигуном «Гном» на 50 к.с. був розвитком 
попередньої моделі. Він мав вищу посадку льотчика, двостійковий кабан, дугове шасі було 
виконане в більш чистій формі. Літак мав змінні крила для швидкостей 60 і 80 км/год, останні – 
з меншою кривизною і розмахом. Обтяжку по обидва боки було виконано прогумованою 
матерією. Літак був багаторазово випробуваний О.Кудашевим у квітні 1911 р. 

На першій повітроплавальній виставці в Санкт-Петербурзі весною того ж року 
конструктор «Кудашева-4» був удостоєний Великої срібної медалі. 

Однак «Кудашев-4» став останнім літаком Олександра 
Сергійовича. 38-річний конструктор не витримав змагань із новим 
поколінням авіаторів, і передусім із молодим, багатим і 
талановитим Ігорем Сікорським. Князь Кудашев закінчує 
самостійну діяльність і приймає запрошення М.Шидловського 
перейти в конструкторське бюро свого колишнього студента 
Сікорського при авіаційному відділі Російсько-Балтійського 
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вагонного заводу в Санкт-Петербурзі. Разом із О.Кудашевим Сікорський запросив чимало 
конструкторів із Києва, зокрема Анатолія Серебреннікова, Георгія Адлера та інших. 

Протягом наступних трьох років у цьому КБ під керівництвом Ігоря Сікорського вперше 
у світі створюються великі багатомоторні літаки «Руський витязь» та «Ілля Муромець». Однак 
волелюбність і індивідуалізм князя Кудашева заходять у конфлікт із командним стилем роботи 
«Руссобалту». 1914 року він вирішує піти з авіації, розуміючи, що виконав свою місію 
першовідкривача повітроплавання в Росії і вже не зможе бути першим. Того ж року Олександр 
Сергійович назавжди залишає батьківщину. 

Замість епілогу 
Емігрувавши до Франції, О.Кудашев викладав у Політехнічній школі в Парижі, де свого 

часу працювали Гаспар Монж, П’єр Сімон Лаплас та багато інших світил світової науки. 
Подальша доля князя О.Кудашева, який зіграв помітну роль на світанку вітчизняного 
літакобудування, залишається нез’ясованою. Невідомі дата його смерті і місце поховання. 
Князь Ріфкат Кудашев (біограф роду Кудашевих) пише, що в списках похованих росіян на 
цвинтарі під Парижем Сен-Женев’єв-де-Буа в російському некрополі О.С. Кудашев не 
значиться. Однак він вважає, що список поховань росіян на цьому цвинтарі не повний. З іншого 
боку, під Парижем є й інші кладовища, на яких може почивати першовідкривач російської 
авіації. 

Михайло Згуровський, ректор НТУУ «КПІ», академік НАН України, 
«Дзеркало тижня», № 19 (799) 22 – 28 травня 2010 р. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

ЯРЕМЧУК ФЕДІР ПЕТРОВИЧ  
ПАМ’ЯТІ  ВЧИТЕЛЯ. ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

Далекого 1920 року в надслучанському селі Великий Молодьків 
(тепер Ярунського району), що на Житомирщині, у подружжя Петра 
Максимовича та Степаниди Корніївни Яремчуків народився хлопець на 
ім’я Федір, що згодом, вирісши й опанувавши вищу математику, став 
видатним ученим-методистом у галузі математики.  

Мати Федора була щирою, лагідною, роботящою і співучою 
жінкою. Батько мав великий авторитет в односельців, був мужній (мав з 
війни два Георгіївські хрести), вирізнявся мудрістю, добротою і 
працьовитістю. До речі, ці риси батьків повною мірою успадкував і 
Федір Петрович. 

Моторошним видався голодоморний 1933 рік. Сім’я, в якій було 
шестеро малих дітей, не витримала: помирає сестричка Ніна, за нею пішов і трирічний 
Миколка, за ним дядько, і ще, і ще забирала рідню кістлява рука голоду... “Їли лободу, щавель, 
бурячиння, кору з дерев. І дотепер не знаю, як вижили, не збожеволіли... Бо хіба можна 
спокійно згадувати, як вимирали села, як то тут, то там траплялося людоїдство, як “активісти” 
до зернини вигрібали в рахунок поставок мізерні запаси не лише господарства, але й селян?” – 
згадувала пізніше Федорова старша сестра Тетяна Петрівна. 

Далі настав великотерорний 1937-й. Арешт батька. Батькові інкримінували шпигунську 
діяльність на користь Польщі, що й не важко було обгрунтувати: адже за 20 км від села 
простягався польський кордон. 

Багато людей із села було заарештовано: 41 чоловіка забрали із 40 дворів. А 24 грудня 
того ж року батька було розстріляно. 

Аж через 30 років прийшла довідка з військового трибуналу Прикарпатського військового 
округу про те, що “Постанову від 14 грудня 1937 р. стосовно Яремчука П.М. відмінено і справу 
на нього судочинством припинено”.  
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Тяжко доводилося пробиватися в науку синові “ворога народу” Федорові. Виключали зі 
школи, не приймали до інституту. Та у світі не без добрих людей – і Федір таки закінчив 
середню школу. Далі навчався якийсь час заочно і майже водночас розпочав 1939 р. свою 
трудову діяльність – учителем математики в Гірківській сільській школі.  

Потім – війна, мобілізація до армії. Федір Петрович бере участь у визволенні Батьківщини 
та Європи від нацизму. І тут вирізняється особливою відвагою та мужністю як армійський 
розвідник. Його відзначено багатьма бойовими нагородами. 

Тільки після фронту, як згадував Федір Петрович, йому пощастило вступити на заочне 
відділення Київського педінституту.  

Після закінчення він мав дві рекомендації до аспірантури, але всі клопотання заслуженого 
діяча науки, професора О.М. Астряба та члена-кореспондента АН УРСР Є.Я. Ремеза перед 
Міністерством освіти про прийом Ф. Яремчука до аспірантури виявилися марними: адже він – 
син “ворога народу”... 

І знову вчительська праця – в середній школі, з 1950 р. – у Дрогобицькому обласному 
інституті вдосконалення вчителів, а з 1954 р. – в Київському політехнічному інституті на 
кафедрі вищої математики, де він проходить усі щаблі педагогічної роботи (асистент, старший 
викладач, доцент, професор, завідувач кафедри).  

Його захопила повоєнна практика будівництва гідротехнічних та гідромеліоративних 
споруд. Він заглиблюється в дослідження важливих задач математичної теорії фільтрації. У 
кандидатській дисертації “Застосування методу послідовних конформних відображень до 
розв’язання задач вільної фільтрації з відкритих русел” (1962 р.) Федір Петрович дослідив 
практичні типи задач про фільтрацію води з каналів та русел довільного поперечного перерізу у 
випадку, коли лінія розрізу грунту та дренувального шару має довільну конфігурацію. 

Водночас протягом кількох десятиріч Федір Петрович працює над удосконаленням 
методики викладання математики в закладах середньої та вищої освіти, розробляє і науково 
обгрунтовує методи аналізу навчального процесу у вузах та засоби підвищення його 
ефективності, дає багато цінних рекомендацій щодо організації, проведення та аналізу 
контрольних студентських робіт, письмових екзаменів з математики тощо. 

Федір Петрович опублікував понад 125 науково-методичних праць, у т. ч. 16 книжок, 
підручників, навчальних посібників. Ознайомитись та вивчити цікавий науково-методичний 
досвід роботи Ф. Яремчука приїздили вузівські делегації з багатьох міст України та з-за 
кордону. 

З 1959 р. Федір Петрович – член Науково-методичної комісії з математики при Мінвузі 
України, з 1969 р. – заступник голови цієї комісії, в 1973–1979 рр. – член методичної ради з 
математики при Мінвузі СРСР. 

Талановитий педагог, енергійний, ініціативний працівник математичної освіти в Україні, 
Федір Петрович кілька десятків років читав лекції на курсах удосконалення вчителів 
математики, на численних зональних, республіканських, обласних семінарах. “Його 
оригінальні, самобутні, іноді зовсім несподівані підходи до задач, глибинне знання математики, 
висока методика викладу, мудрість і здоровий гумор – ніби провідні зорі в нашій повсякденній 
роботі”, – згадувала одна із учительок-слухачів. 

Так, лекції Федора Петровича були справжнім взірцем педагогічної майстерності. Він 
уміло поєднував наукову глибину із зовнішньою простотою викладу, чіткість і стислість з 
великою інформаційною насиченістю. Ось як, звертаючись до студентів, образно й колоритно 
говорить він про таку прозаїчну, здавалося б, справу, як... контрольні роботи: “... комплекс 
контрольних робіт... дещо нагадує спосіб вивчення пісні. Спочатку потрібно вивчити текст і 
переконатися в тому, що його засвоєно – от вам і перша контрольна робота. Далі окремо 
перевіряється засвоєння кожного куплету. У нашій термінології для цього потрібно стільки 
контрольних робіт, скільки куплетів у пісні. Але сукупність відокремлених куплетів – це ще не 
пісня. Ми хочемо почути, як вона звучить в цілому – звідси потреба в завершальній 
контрольній роботі”. 
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Його педагогічний хист, невичерпна ініціатива, рідкісна працездатність, виняткова 
скромність, людяність і принциповість захоплювали і студентів, і колег по роботі. 

Понад 60 років свого життя Федір Петрович віддав педагогічній праці. Своє життєве 
кредо – “творити, досліджувати, вивчати та викладати математику” –  Федір Петрович 
послідовно, наполегливо, неперервно втілював у життя. Він не міг жити без праці, без 
математики! Його життя – це воістину блискучий приклад самовідданого служіння справі 
освіти. 

26 жовтня 2001 р. передчасно і несподівано відійшов від нас Федір Петрович у вічність. 
Вічна пам’ять, уклін і слава тобі, наш великий незабутній Учителю! 

Колектив кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ЯВОЙСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ  
ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
Видатний учений-металург, заслужений діяч науки і техніки 

РРФСР, двічі лауреат Державних премій СРСР і УРСР, доктор 
технічних наук, професор Володимир Іванович Явойський народився 10 
лютого 1910 року в місті Устюженську Новгородської губернії. 

12 квітня 1950 року в Московському інституті сталі він захистив 
докторську дисертацію “Шлаки сталеплавильних процесів як захисне 
середовище і їх вплив на вміст газів в металевій ванні” і був 
затверджений у вченому ступені доктора технічних наук.  

Літом 1950 року декан металургійного факультету КПІ професор 
К.І. Ващенко запропонував В.І. Явойському взяти участь у конкурсі на 
заміщення вакантної посади завідувача кафедри металургії сталі і 
промислових печей КПІ. Цією кафедрою з 1944 року завідував академік 
АН УРСР М.М. Доброхотов, який у вересні 1949 року був призначений директором Інституту 
використання газу АН СРСР.  

Після проведення конкурсу відповідно до наказу №848 від 29.08.1950 року Головного 
управління політехнічних вузів Міністерства вищої освіти СРСР В.І. Явойський був 
переведений з Уральського політехнічного інституту в КПІ і зарахований на посаду в.о. 
завідувача кафедри з 16 вересня 1950 року. На кафедрі тоді працювали доценти М.В. Грошев, 
Л.І. Ростовцев, А.Ф. Чижський, В.С. Кочо, за сумісництвом – академік М.М. Доброхотов. 

В.І. Явойський очолював кафедру протягом шести років – по вересень 1956 року. Термін 
завідування невеликий, але підсумки вражаючі. Під його керівництвом організовані наукові і 
навчальні лабораторії з визначення вмісту газів і неметалевих включень у сталі, дослідження 
фізико-хімічних процесів виробництва сталі. Була широко розгорнута робота з виконання 
господарської тематики із заводами міст Жданова, Запоріжжя, Києва, зміцнювалися творчі 
зв’язки з багатьма навчальними і науковими установами Росії і України. Співробітники 
кафедри брали активну участь у спільних господарсько-бюджетних роботах з 
матеріалознавчими інститутами Академії наук УРСР. 

Значна увага приділялася дослідженням поведінки водню в рідких металах під дією 
постійного електричного струму. Припускаючи, що в металах водень знаходиться у вигляді 
позитивно заряджених іонів, тобто протонів, слід чекати переміщення його під дією до 
негативного полюса – катода. На Донецькому металургійному заводі проведено рафінування 
пропусканням постійного електричного струму великих мас сталі, що знаходилась у ковшах 
ємністю 125 тонн. 
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Проводилися дослідження зменшення вмісту водню в кременистому сплаві – термосиліді 
із застосуванням різних схем підключення постійного струму на Київському заводі 
“Більшовик”; видалення водню із сталі 60С2, під час кристалізації у виливницях при 
під’єднанні до електродів, розташованих в головній частині зливків негативного полюса; 
дослідження якості прокатних і ковальських зливків після електрошлакового обігріву із 
застосуванням графітових електродів і електрошлакового підживлення витратних електродів в 
умовах Металургійного комбінату імені Ілліча в місті Жданові і Ждановського заводу важкого 
машинобудування; дослідження в лабораторних умовах поведінки водню в рідкому чавуні і в 
твердих зразках сталі різного хімічного складу. 

У 1953-1956 роках проводилися дослідження щодо зміни вмісту газів у процесі плавки і 
розливання різних марок сталі в мартенівських печах на Донецькому металургійному заводі і 
комбінаті “Запоріжсталь”. 

На кафедрі була змонтована вакуумна піч для плавки металів, встановлені вакуумні 
установки різної конструкції для визначення вмісту водню методом вакуум-нагріву. 

Активно і систематично проводилися наукові семінари, в яких брали участь представники 
академічних і учбових інститутів, металургійних і машинобудівних заводів України і Росії. 
Активізувалася наукова робота студентів. 

Завдяки своєму доброзичливому характеру Володимир Іванович дуже швидко 
адаптувався у викладацьке середовище київських політехніків, виявивши при цьому високу 
наукову ерудицію, лекційну майстерність, глибокі пізнання в методичній роботі. До будь-якої 
дорученої справи Володимир Іванович ставився з великою відповідальністю і тим більше до 
підготовки інженерів-сталеплавильщиків. Він дуже шанобливо і дбайливо ставився до 
студентів, які відповідали йому тим самим. Усім було приємно бачити високого, стрункого, 
охайно одягненого молодого професора. Його лекції були настільки яскравими, що шкода було 
залишати аудиторію після дзвінка. Він щорічно поновлював спеціальний курс з металургії 
сталі, вносячи до нього інформацію про новітні досягнення у світовому сталеплавильному 
виробництві. Найсвіжішу інформацію він отримував, беручи активну участь у наукових 
конференціях і семінарах з металургії, що проводилися в різних містах СРСР. 

У 1955 році Володимир Іванович відповідно до наказу заступника Голови Ради Міністрів 
СРСР І.Ф. Тевосяна працював у складі урядової комісії з вивчення нових методів розливки 
сталі, виїжджав до Горького, Іжевська, Сталінграда, Тули. У ці ж роки видаються дві його 
монографії: “Гази у ваннах сталеплавильних печей” (1952 рік) і “Гази і включення в сталевому 
злитку” (1955 рік). 

У липні 1956 року Володимир Іванович звернувся до директора КПІ з заявою наступного 
змісту: “У зв’язку із закриттям спеціалізації по виробництву сталі в увіреному Вам інституті, а 
також у зв’язку з моїм обранням на посаду завідувача кафедри металургії в Московському 
інституті сталі і сплавів імені І.В.Сталіна, прошу Вас звільнити мене з першого вересня цього 
року від нинішньої моєї посади”. 

Після від’їзду з КПІ Володимир Іванович підтримував постійний дружній і творчий 
зв’язок зі співробітниками металургійного, а згодом – інженерно-фізичного факультету. 
Виконувалися спільні госпдоговірні і держбюджетні роботи, публікувалися наукові статті, 
проводилися спільні виступи з доповідями на наукових конференціях і симпозіумах. Він 
періодично читав лекції для студентів, консультував співробітників. При величезній 
працездатності Володимир Іванович був великим і активним життєлюбом; веселий в компанії, 
прекрасно вмів розповідати, з повагою ставився до класичної літератури і одночасно дуже 
весело сприймав короткі розповіді на різні життєві теми. Очі його завжди іскрилися – це були 
передвісники веселого заразливого сміху. Він любив гори, море, тихі і бурхливі річки. Це була 
дивна товариська людина. Хто хоч би раз поспілкувався з ним, практично назавжди зберігав 
світлу і добру пам’ять про цю людину. 

У 1956-1958 роках В.І.Явойський працював в Індії експертом ЮНЕСКО з металургії, 
читав лекції, брав активну участь в організації навчального процесу в Кхаракпугському і 
Бомбейському технологічних інститутах. У листах регулярно повідомляв у КПІ про свою 
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роботу, консультував аспірантів. Після повернення з Індії Володимир Іванович з дружиною 
Лідією Стефанівною і сином Олексієм приїхав до Києва і докладно розповів про своє 
перебування в Індії на зустрічі зі співробітниками металургійного факультету.  

З 1960 по 1961 рік В.І. Явойський працював проректором з навчальної роботи, а з 1961 по 
1965 – ректором московського Інституту сталі і сплавів. Під його керівництвом підготовлено до 
захисту понад 150 кандидатських дисертацій. Він був консультантом 20 докторських 
дисертацій. Самостійно і зі своїми учнями опублікував 550 наукових статей, 13 монографій. 
Підручник “Металургія сталі”, призначений для студентів, що навчаються за фахом 
“Металургія чорних металів” і написаний представниками різних навчальних закладів під 
редакцією В.І.Явойського і Г.Н.Ойкса, в 1975 році удостоєний Державної премії УРСР. 
Нагороджений орденом Жовтневої Революції, двома орденами Трудового Червоного Прапора, 
медалями. 

Володимир Іванович був людиною величезної сили волі. В останні сім років життя, 
скутий важкою хворобою, продовжував вести наукові дослідження, здійснював керівництво 
дисертаційними роботами аспірантів. Помер В.І.Явойський у вересні 1988 року. Похований на 
Мітинському кладовищі в Москві. 

У нашому університеті свято бережуть пам’ять про Володимира Івановича: його портрети 
можна побачити в аудиторіях, кабінетах, Політехнічному музеї; його ім’я часто згадується при 
читанні спеціальних курсів. У 2000 році на інженерно-фізичному факультеті пройшла 
Міжнародна наукова конференція “Виробництво сталі в ХХІ столітті. Прогноз, процеси, 
технологія, екологія”, присвячена 90-річчю від дня народження В.І. Явойського. У 2010 році 
намічено проведення наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня його народження. 
Найкращим студентам ІФФ, що навчаються за фахом “Спеціальна металургія”, призначається 
стипендія імені професора В.І. Явойського. 

Д.Ф. Чернега, зав. каф. ФХОТМ, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор  
Професор В.І. Явойський. До 100-річчя від дня народження 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

СЕРЕНСЕН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 
Сергій Володимирович Серенсен народився 29 березня 1905 року 

у Хабаровську в родині інженера шляхів сполучення. У 1926 році 
закінчив механічний факультет Київського індустріального інституту 
(КПІ), а в 1929 р. після аспірантури захистив дисертацію. З 1928 по 1934 
рік він працював старшим науковим співробітником інституту 
будівельної механіки АН УРСР, з 1934 по 1936 р. - заступником 
директора, а з 1936 по 1940 р. директором цього інституту. Тут С.В. 
Серенсен організував проведення комплексних досліджень по стійкості, 
вібраціям і міцності споруд, а також розвивав дослідження втоми 
конструкційних матеріалів і несучої здатності елементів машини при 
циклічному та імпульсному навантаженні у авіадвигунобудуванні і 
технологічного устаткування, що розвивається промисловості перших п'ятирічок.  

У 1934 р. С.В. Серенсен обирається членом - кореспондентом АН УРСР, у 1936 р. без 
захисту дисертації йому присвоюється вчений ступінь доктора технічних наук, у 1938 р. - 
звання професора, а в 1939 р. у віці 34 років він обирається академіком АН УРСР по 
спеціальності «механіка, міцність у машинобудуванні «. З 1942 р. по 1967 р. С.В. Серенсен 
організовує та проводить дослідження з циклічної і термічної міцності авіадвигунів в ЦІАМ ім. 
П.І. Баранова, а з 1967 р. очолює лабораторію і комплекс термоміцністі Інституту 
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машинобудування АН СРСР. Одночасно в МАТІ він проводив педагогічну та організаційну 
роботу, керуючи кафедрою «Опір матеріалів». 

С.В. Серенсену належить ряд фундаментальних досліджень в галузі міцності матеріалів і 
конструкцій, перш за все їх втоми. Ще в середині 30 років С.В. Серенсен запропонував 
градієнтну гіпотезу подібності втомного пошкодження в зонах неоднорідного напруженого 
стану, в подальшому розвинуту в формі імовірнісних умов руйнування в зонах концентрації 
напружень в роботах його учнів (В.П. Коган, Б.Ф. Балашов, М.Н. Степовий, Е.В. Гіацинтов, 
Т.П. Захарова, Л.В. Агаміров, П.С. Євстратова, А.С. Серьогін, А.Н. Лісін та ін.) Значний внесок 
в науку про міцність зроблений С.В. Серенсеном і його учнями при розробці нового наукового 
напрямку - основ малоциклової втоми (Р.М. Шнейдеровіч, чл.-кор. А.П. Гусенко, чл.-кор. Н.А. 
Махутов, П.І. Котов, А.Н. Пєтухов, та ін.) На основі розрахунково - експериментальних 
досліджень було сформульовано деформаційно - кінетичний критерій оцінки накопичення 
ушкоджень та ініціювання руйнування, що відображає роль нестаціонарності полів циклічних 
деформацій. Деформаційно - кінетичне трактування розвитку тріщин аж до досягнення 
критичного стану дала можливість розраховувати живучість елементів конструкцій. Ці 
уявлення були також покладені в основу досліджень тривалої міцності, малоциклової втоми 
при підвищених температурах і термоміцністі в аспекті взаємного впливу виникаючих 
ушкоджень від постійної та циклічної складових деформацій. Результати цих досліджень 
одержали відображення в нормативних методах розрахунку на малоциклову міцність елементів 
конструкцій енергетичних, хімічних реакторів, зварних конструкцій та інших виробів. У рамках 
цього наукового напрямку сформовані методи розрахунку на місцеву міцність таких деталей, як 
диски та лопатки парових і газових турбін, а також інших відповідальних елементів машин. 
Роботи С.В. Серенсена та його учнів вплинули на розвиток вчення про міцність композитних 
матеріалів (склопластиків, органопластіков і деталей з них). Тут був використаний 
статистичний підхід до оцінки міцності волокон і матриці, а також до пояснення механізму 
тривалого статичного і циклічного пошкодження цього класу матеріалів. З урахуванням цього 
були розроблені методи розрахунку відповідальних деталей (диски, лопаті гелікоптерів, 
лопатки компресорів і т.д.) з полімерних композиційних матеріалів.  

Для наукової діяльності школи С.В. Серенсена, що отримала розвиток при взаємодії 
великих наукових комплекcів, характерне прагнення використовувати отримані 
фундаментальні результати для розробки методів розрахунку на міцність деталей машин і 
елементів конструкцій в провідних галузях промисловості. Їм запропоновано методи 
розрахунку на міцність споруд у вугільній та металургійній промисловості, інженерних споруд і 
авіаційних конструкцій, елементів тракторів і сільськогосподарських машин, гідротурбін, 
потужних пресів, норми міцності авіаційних двигунів, устаткування атомних енергетичних 
станцій, машин і стендів для дослідження характеристик міцності матеріалів і несучої здатності 
конструкцій.  

Академік С.В. Серенсен був членом Національного комітету СРСР з теоретичної та 
прикладної механіки, членом Національного комітету СРСР зі зварювання, а також членом 
Наукової ради АН СРСР з проблеми «Наукові основи міцності і пластичності» комітету з 
державних премій, беззмінним головою Наукової ради АН УРСР з проблеми «Наукові основи 
міцності і пластичності». Протягом багатьох років він був членом Президії НТР Міністерства 
приладобудування, де займався питаннями створення та розвитку в нашій країні сучасної 
випробувальної та вимірювальної техніки.  

С.В. Серенсен був почесним доктором багатьох закордонних університетів. Йому 
присуджена Державна премія СРСР. За великі заслуги в галузі розвитку механіки С.В. Серенсен 
був нагороджений орденом Леніна, двома орденами Трудового Червоного Прапора, орденом 
«Знак Пошани» і медалями.  

Наукова спадщина академіка С.В. Серенсена, залишена ним в його наукових працях і 
працях його учнів, є неоціненним фундаментом подальшого розвитку робіт у сформульованому 
ним напрямку. Їх актуальність підтверджена і теперішнім часом в частині наукового 
обгрунтування ресурсу і умов безпечної експлуатації високоризикових об'єктів техносфери.  
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В академічних та галузевих інститутах, конструкторських і технологічних бюро Росії, 
України, Білорусі, Литви, Латвії, Казахстану, Чехії, Словаччини, Болгарії були виконані 
дослідження за комплексними програмами, а також були здійснені нові наукові та практичні 
розробки питань конструкційної міцності, закладені академіком С.В. Серенсеном.  

Джерело інформації: Научная школа кафедры «Механика материалов и 
конструкций» -  http://www.fakulty5.mati.ru/text/school.htm    

(переклад українською із скороченням) 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

НЕЧАЄВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
 

 
Олексій Васильович Нечаєв народився 19 січня 1864 р. в родині 

священика. Учень професора Олександра Антоновича Штукенберга, в 
1887 р. Нечаєв закінчив Казанський університет зі ступенем кандидата 
природничих наук і в наступному році був зарахований 
професорським стипендіатом при Казанському університеті. У 1889 р. 
він зайняв посаду зберігача Геологічного кабінету.  

Автор палеонтологічних досліджень – монографії «Фауна 
приміських відкладень східної смуги Європейської Росії» (1894). На 
підставі цієї фундаментальної роботи в березні 1895 р. Нечаєв захищає 
дисертацію і отримує ступінь магістра мінералогії та геогнозії. У 
травні того ж року він затверджується приват-доцентом по кафедрі 
мінералогії та геології.  

З 1895 році О.В. Нечаєв починає працювати як співробітник Геологічного комітету, 
займаючись (1895-1901 рр.). геологічною зйомкою 129 і 130 аркушів десятиверстової карти 
Європейської Росії. Знаходячи час для занять палеонтологією, в 1898 році Нечаєв захищає 
докторську дисертацію «Фауна еоценових відкладень на Волзі між Саратовом і Царицином». 
Через рік, у травні 1899р. він призначається екстраординарним професором по кафедрі 
мінералогії та геології Казанського університету, але вже в листопаді переїжджає до Києва, де 
займає посаду ординарного професора по кафедрі мінералогії та геології в щойно утвореному 
(1898р.) Політехнічному інституті.  

За час перебування у Київському політехнічному інституті на посаді професора, а в 
останні роки служби – одночасно і декана хімічного факультету (1903-1911), Нечаєву довелося 
багато сил і енергії приділяти адміністративній та викладацькій діяльності. Він організовує і 
оснащує необхідними колекціями та обладнанням Геолого-мінералогічний кабінет. Складає і 
публікує, один і в співавторстві зі своїми колегами, навчальні посібники з кристалографії, 
мінералогії, геології. Неодноразові перевидання цих підручників, що відрізняються ясністю і 
простотою викладу добре підібраного наукового матеріалу, свідчать про їхню популярність.  

Вихований в дусі поваги загальнолюдських цінностей, О.В. Нечаєв все своє життя твердо 
дотримувався ліберальних поглядів. Це дуже ускладнило йому виконання службових обов'язків 
на посаді декана, що припало на роки Першої російської революції та наступного наступу 
реакції. Всі перші десятиліття XX ст. характеризувалися відсутністю стабільної політики уряду 
Російської імперії по відношенню до вищих навчальних закладів. Про це говорить той факт, що 
за час царювання Миколи II змінилося вісім міністрів народної освіти. Університетська 
автономія то розширювалася, то сходила нанівець. У 1911р. вийшла постанова Ради міністрів 
про заборону у вищих навчальних закладах публічних і приватних студентських зборів, за 
винятком наукових. На навчальну адміністрацію покладалася уся відповідальність за 
заворушення учнів, попередження яких вона повинна була домагатися всіма засобами, в тому 
числі і поліцейськими. Зі своїми конституційно-демократичними поглядами Нечаєв мало 
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відповідав посаді декана, яка ставала все більш схожою на посаду поліцейського-наглядача. На 
початку 1911р. міністром народної освіти був призначений Л.А. Кассо, який вирішив швидко 
очистити вищі навчальні заклади від кадетів. Небажаним особам було запропоновано негайно 
подати у відставку. Це торкнулося і О.В. Нечаєва, і багатьох інших професорів Київського 
політехнічного інституту та Київського, Московського, Казанського й інших російських 
університетів.  

Відставка з Київського політехнічного інституту не означала для Нечаєва кінець 
викладацької кар'єри. Але він вирішує назавжди залишити російську систему вищої освіти і в 
1912 році переїздить до Петербурга, присвячуючи решту свого життя виключно наукової 
діяльності. Він влаштовується на роботу в Геологічний комітет в якості співробітника і через 
рік переходить на посаду штатного геолога. На жаль, петербурзький період життя Нечаєва 
виявився зовсім недовгим - 26 серпня 1915 р. він раптово помер від хвороби серця.  

Широко освічена палеонтолог і стратиграф, надзвичайно працьовитий і сумлінний, О. В. 
Нечаєв, на думку своїх сучасників, мав яскраво виражений філософський підхід до вирішення 
наукових питань. В історії геологічної науки ім'я Олексія Васильовича назавжди пов'язане з 
Уфімським і казанським ярусами верхнього відділу пермської системи Європейської Росії. 
Неупереджено узагальнивши накопичений матеріал, Нечаєв синтезував той наріжний камінь 
пермської системи, який на довгі роки став основою її стратиграфії. Саме роботи Нечаєва 
примирили прихильників різних поглядів і дозволили їм перейти від тенденційних зіткнень до 
детальним і планомірним палеонтолого-стратиграфічні досліджень приміських відкладень. 

Найголовніші роботи: «Казанське Закамьє в геологічному відношенні» (спільно з П.І. 
Кротовим, «Праці Казанського Товариства Природознавства», т. XXII, вип. 5); «Геологічні 
дослідження Мамадишського повіту» (там же, т. XXIII, в. 6); «Геологічне дослідження 
північно-західної частини Казанської губернії» (т. XXV, ст. 3); «Геологічне дослідження 
південної нагірної частини Козмодемьянського і Чебоксарського повітів» (т. XXXIII, в. 4); 
«Фауна приміських відкладень східній смуги Європейської Росії «(т. XXVII, ст. 4); «Фауна 
еоценових відкладень на Волзі між Саратова і Царициним» (Казань, 1898, докторська 
дисертація); «Соляна-сірчані ключі поблизу Богоявленського заводу» («Праці Геологічної 
Комітету», 1907); «Фауна приміських відкладень східного і крайньої півночі Європейської 
Росії» (ib., 1911); «На гірській Бухарі» (1914), підручники з мінералогії та кристалографії 
(1908).  

Джерело: Геологический музей им.А.А.Штукенберга Казанского государственного 
университета - http://www.ksu.ru/gmku/p5.php  

(переклад українською із скороченнями) 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

КОСИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 
 
Косинський Володимир Андрійович народився 13 серпня 1864 

року в с. Дорошівка Глухівського повіту Чернігівської губернії, нині 
село Ямпільського району Сумської області (за іншими даними, на 
хуторі Янков того ж повіту) в заможній дворянській родині. Середню 
освіту здобув у Новгород-Сіверській гімназії, яку закінчив 1883. У 
1887 закінчив фізико-математичний факультет Московський 
університет, водночас склав екстерном іспити за повний курс 
юридичних наук. Працював учителем математики в гімназіях. 1892—
94 — професорський стипендіат кафедри політекономії і статистики 
Московського університету. Працював під керівництвом О. Чупрова. 
1896—97 був у науковому відрядженні за кордоном (Німеччина, 
Австрія). Від 1900 — приват-доцент кафедри політичної економії і 
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статистики Московського університету. У 1901, захистивши дисертацію, був обраний на посаду 
ад'юнкт-професора Ризького політехнічного інституту.  

Видатний фахівець у галузі політекономії, фінансів і економіки сільського господарства. 
Розглядав питання нової ролі науки та її організації, наголошуючи на необхідності тісного 
зв'язку вищої технічної школи та промисловості. Йому належить ідея організувати інститут 
земських інженерів.  

У 1904 обійняв професорську посаду в Новоросійському університеті. В 1907 захистив 
докторську дисертацію, а в 1909 став ординарним професором кафедри політичної економії при 
сільськогосподарському відділенні Київського політехнічного інституту. Одночасно працював 
на кафедрі прикладної економіки Київського комерційного інституту.  

Протягом 1913-1914 виїздив у наукові відрядження до Німеччини, Австрії та Швейцарії. 
Революційні події застали його в Києві, а незабаром як видатний науковець і активний член 
партії кадетів був запрошений працювати над законопроектом про заснування Української 
Академії наук. Його призначили академіком, але згідно з статутом УАН прав  штатного 
академіка він не одержав, оскільки увійшов до гетьманського уряду спочатку як товариш 
(заступник) міністра праці, а згодом як міністр.  

Після приходу Директорії Косинського оголосили поза законом і він мусив 
переховуватись. У січні 1919 ректор Київського політехнічного інституту звертався до 
Верховної слідчої комісії Директорії з проханням повернути опальному професорові права 
громадянства і роботу, проте клопотання залишилося без відповіді. Прихід наступного місяця 
до Києва частин Червоної армії теж нічого не змінив. Тільки 7 травня 1919  (за іншими даними - 
червень 1919) після клопотань А. Кримського та В. Вернадського перед Головою РНК УРСР Х. 
Раковським професорові Косинському повернули громадянські права – офіційний  дозвіл 
повернутися до праці в УАН і Київському політехнічному інституті.  

Навесні 1921 спільне зібрання УАН прийняло рішення безкоштовно відрядити 
позаштатного академіка А. Косинського до Кам'янця-Подільського для читання лекцій та 
економічних досліджень в інституті народної освіти.  

В цьому ж році він емігрував (у 1928 його виключили зі складу УАН), проживав у 
Варшаві, був головою руської академічної групи в Польщі. 1922 обраний професором 
Російського народного університету і Російського юридичного  факультету в Празі 
(Чехословаччина). Читав лекції також у Вищому комерційному інституті та Російському 
інституті сільсько- господарської  кооперації в Празі й Українській господарській академії в 
Подєбрадах (Чехословаччина). Від 1928 — професор кафедри політичної економії Латвійського 
університету.  Водночас з 1931 викладав у Російському інституті університетських знань у Ризі 
(Латвія).  

Основні праці: Точне знання і суспільствознавство (1903); До питання про заходи щодо 
розвитку виробничих сил Росії (1904); До аграрного питання, вип. 1: Селянське і поміщицьке 
господарство (1907); До аграрного питання, вип. 2: Земельна заборгованість і мобілізація 
земельної власності (1914); Основні тенденції в мобілізації земельної власності та їхні 
соціально-економічні фактори, ч. 1: Земельна заборгованість (1917); Основні тенденції в 
мобілізації земельної власності та їхні соціально-економічні фактори, ч. 2: Мобілізація 
земельної власності (1918). 

Література:  
1. Матвєєва Л.В. Академік Володимир Косинський.  

В кн.: Члени-засновники Національної академії наук України. К., 1998;  
2. Корицкий Э.Б. и др. Экономисты русской эмиграции. СПб., 2000. 

Джерело: Хто є хто: Довідник.  
Професори Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут».-К.:Освіта, 1998.-155с. 
Інститут історії України Національної Академії наук України - http://www.history.org.ua 

Національна Академія наук України - http://www.nas.gov.ua 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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СИМІНСЬКИЙ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ 

 
Симинський Костянтин Костянтинович (1879-1932) – академік АН 

УРСР (1926), професор, завідувач кафедри опору матеріалів (1911-
1932), віце-президент АН УРСР (1931-1932). У 1907 закінчив Київський 
політехнічний інститут по кафедрі мостобудування, яку очолював Є.О. 
Патон, з 1914- професор. В1907-1932 працював викладачем Київського 
політехнічного інституту. У 1920-1921 - декан інженерно-будівельного 
факультету, 1924-1926 - проректор по навчальній частині. Одночасно 
працював у 1921-1932 директором Інституту технічної механіки АН 
УРСР (тепер Інститут механіки НАН України ім. С.П. Тимошенка), в 
1929-1932 - директор київської філії Науково-дослідного Інституту 
споруд. Провадив педагогічну і методичну роботу в Київському 
університеті (1918-1919), в Інституті народного господарства (1922-
1923), в Художньому інституті (1927), в Одеському політехнічному інституті (1918-1919). У 
1914 захистив дисертацію на тему: «До утворення просторових ферм для мостів» на звання 
ад'юнкта будівельної механіки. Після захисту дисертації обраний професором кафедри опору 
матеріалів і завідувачем механічної лабораторії Київського політехнічного інституту.  

Основні наукові праці присвячені проблемі втомлюваності металу в мостах, деревині, 
дослідженню нових типів дерев'яних конструкцій, вивченню характеристик міцності кам'яних 
будівельних матеріалів. Першим запропонував нові методи розрахунку і створення просторових 
стрижневих ферм залізничних мостів, дослідив нові типи дерев'яних просторових конструкцій 
для промислового і цивільного будівництва, розробив теорію міцності гранітів. Автор науки з 
випробування міцності мостів та конструкцій. Блискучі своєю формою і змістом лекції з опору 
матеріалів створили вченому заслужену славу видатного педагога. Поряд із педагогічною і 
науковою діяльністю проводив велику організаторську роботу. Брав активну участь у 
реорганізації вищої школи, загальній реформі Київського політехнічного інституту (1920), був 
членом Державного науково-методичного комітету УРСР.  

Нагороджений орденом Св. Станіслава III ст. (1914).                                        
Автор 73 наукових праць, з них 33 монографії і наукові статті, 23 підручники і навчальних 
посібники, 17 методичних статей. Основні праці: «Будівельна механіка. Системи із зайвими 
невідомими» (1928), «Нерозрізні балки» (1930), «Технічна механіка» (1931), «Курс статики 
споруд» (1931), «Опір матеріалів» (1924), «Дерев'яні мости» (1915, у співавт. з Є.О.Патоном). 

 
 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

РАДЦІГ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 
Олександр Олександрович Радціг народився 27 січня (8 лютого 

за новим стилем) 1869 року в Тверській губернії в сім'ї службовця 
шляхів сполучення, згодом відомого фахівця з питань експлуатації 
залізниці та автора низки робіт у цій області Олександра Антоновича 
Радціг. Середню освіту Олександр отримав у Кременчуцькому 
реальному училищі, вищу - на механічному факультеті технологічного 
інституту в Санкт-Петербурзі, закінчивши який у 1891 році, він, для 
поглиблення технічних знань, вступив до Берлінського університету на 
математичне відділення.  

Після успішного захисту в 1895 році дисертації «Приложение 
теории Зелова к симметричным группам» на ступінь доктора філософії 
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Олександр Олександрович деякий час працював інженером на Варшавської залізниці, потім – 
приймальником паротягів на Невському машинобудівному заводі. У 1896 році він був 
запрошений до Петербурзького технологічного інституту і для підготовки до викладацької 
діяльності відряджений за кордон, де ознайомився з постановкою занять в інженерних 
лабораторіях і прослухав ряд лекцій в навчальних закладах Німеччини, Швейцарії та Бельгії, а 
також відвідав ряд найбільших заводів Німеччини, Швеції, Франції та Бельгії. Після поїздки 
О.О. Радціг був призначений викладачем креслення.  

Навесні 1898 Олександра Олександровича запросили на кафедру термодинаміки і 
теплових двигунів у Київський політехнічний інститут. Оскільки інститут знаходився ще в 
стадії організації, О.О. Радціга відрядили за кордон для розробки майбутніх курсів, де в цьому 
ж році він оглянув ряд машинобудівних заводів Англії, а влітку наступного року взяв участь у 
конгресі з прикладної механіки в Парижі. У Київському політехнічному інституті Олександр 
Олександрович виконував обов'язки екстраординарного професора. У 1905 році після захисту 
дисертації «Математична теорія обміну тепла в циліндрах парових машин» він отримав вчене 
звання ад'юнкта прикладної механіки і був обраний деканом механічного факультету. В 1908 
році на знак протесту проти запровадження реакційних «Правил про студентські організації і 
проведення зібрань у стінах вищих навчальних закладів» разом із директором інституту В.Ф. 
Тимофєєвим, деканами В.Г. Бажаєвим, В.Г. Шапошниковим, Є.О. Патоном - Олександр 
Олександрович подав у відставку. [Шулявська республіка та студентські рухи початку 20 
сторіччя] 

У 1909 році О.О. Радціга запросили до Петербурзького політехнічного інституту на 
кафедру прикладної механіки, і вся його подальша діяльність пов'язана з цим інститутом. Двічі, 
з 1909 по 1919 рік і з 1925 по 1930 рік він обирався деканом механічного факультету. З 13 
вересня 1917 Олександр Олександрович Радціг Радою Політехнічного інституту був обраний на 
посаду директора інституту (до 27.11.1918). 

З 1918 по 1930 рік О.О. Радціг був професором кафедри «Термічні машини», з 1930 року 
до кінця життя - завідувачем кафедрою «Парові турбіни». 

44 роки свого життя Олександр Олександрович присвятив викладацькій діяльності у 
вищій школі, з них 32 - у Петербурзькому - Петроградському - Ленінградському 
політехнічному інституті. Він брав активну участь у створенні та організації навчального 
процесу двох механічних відділень - в Київському і Петербурзькому політехнічних інститутах, 
в 1930 році - у створенні Всесоюзного котлотурбінного інституту, у 1934 році - 
енергомашинобудівного факультету, який вперше в СРСР почав випускати спеціалістів цього 
профілю. На початку 1930-х років О.О. Радціг створив першу в країні спеціальну кафедру 
парових котлів, за зразком і подобою якої було організовано ряд кафедр в інших інститутах. 
Чимало зробив він і для організації заочної освіти.  

Особливої уваги заслуговує наукова діяльність О.О. Радціга, початок якої збіглося з 
найбільшими винаходами в галузі парових турбін. Він одним з перших оцінив величезну 
перевагу нового двигуна і його значення для розвитку енергетики, опублікував численні праці з 
парових турбін - підручники, навчальні та довідкові посібники для студентів і інженерів. У 1926 
році був виданий курс парових турбін. Багато років інженери-теплотехніки користувалися 
довідковим матеріалом «Формули, таблиці та діаграми для водяної пари», які вийшли трьома 
виданнями. Чотири рази перевидавався курс прикладної механіки і двічі - курс конденсаційних 
установок паротурбінних станцій.  

Ще одна сторона таланту Олександра Олександровича - це його праці з історії науки і 
техніки. Серед них монографії про Джеймса Уатта і винахід парової машини, «Розвиток парової 
машини», «Успіхи теплотехніки в СРСР», «Сади Карно і його міркування про рушійну силу 
вогню». 

За кілька років до Вітчизняної війни Олександр Олександрович майже повністю втратив 
зір. Але його наукова діяльність від цього нітрохи не ослабла, завдяки самовідданій праці його 
дружини і друга Євгенії Вікторівни, дочки знаменитого вченого Віктора Львовича Кирпичева.  
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У блокадному Ленінграді Олександр Олександрович продовжував педагогічну діяльність 
на кафедрі турбінобудування, консультував фахівців оборонної промисловості. Останній запис 
у його трудовій книжці датований 10 жовтня 1941 говорить, що О.О. Радцігу надано тривалу 
відпустку без збереження утримання у зв'язку з евакуацією з Ленінграда у м. Свердловськ в 
розпорядження Академії наук СРСР. Однак Олександру Олександровичу не судилося дістатися 
до Свердловська. У дорозі він тяжко захворів і помер на станції Буй Північної залізниці 30 
грудня 1941. 

spbstu.ru (переклад українською із скороченням) 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ОБОЗНЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ. ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО І ПЕДАГОГА 

 
Видатного українського вченого і педагога Ігоря Леонідовича 

Обозненка науковцям представляти не треба. Ім’я цієї людини 
назавжди вписане золотими літерами в історію української і світової 
акустики. 27 листопада 2009 року мало виповнитися 70 років від дня 
народження Ігоря Леонідовича Обозненка, доцента кафедри акустики 
НТУУ “Київський політехнічний інститут”, у стінах якого він 
працював майже 40 років. На жаль, вже 4 роки немає його з нами. 

Видатний фахівець у галузі акустики, Ігор Леонідович 
Обозненко гармонійно успадкував таланти своїх предків – прадіда 
адмірала А. Єлагіна і дідуся К. Смирягіна, видатного педагога, 
викладача і директора Києво-Фундуклєєвської гімназії. 

Творча діяльність І.Л. Обозненка розпочиналася у сувору добу 
“холодної війни” 1960-х рр., коли він брав активну участь у розробці гідроакустичних 
комплексів, що були на озброєнні Військово-Морського флоту СРСР та склали гідну 
конкуренцію США. 

Учень професора М.І. Карновського, Ігор Леонідович Обозненко гідно підтримував 
наукові традиції радянської школи акустики. Творчий доробок вченого (більше 300 праць) 
охоплює надзвичайно широкий спектр його наукових інтересів – від антенної техніки і проблем 
класифікації підводних об’єктів до медицини та космосу. Він становить вагомий внесок у 
вітчизняну та світову акустику, його вшановують у науковому світі. Ігор Леонідович Обозненко 
– дійсний член Російського та Американського акустичних товариств, дійсний член 
Американського фізичного товариства.  

Ігор Леонідович був щасливою людиною, мабуть тому, що наукова діяльність стала 
змістом його короткого (65 років), але прекрасного життя. Саме про це говорили його колеги і 
студенти минулих випусків, які й проводили Ігоря Леонідовича в останню путь.  

Минає час із дивовижною швидкістю... Разом із родичами пам’ять видатного вченого і 
педагога вшановують його колеги та численні учні, які плідно працюють в усіх куточках земної 
кулі. 

Колеги, друзі, учні  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ВІНТЕР ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
 

 
Олександр Васильович Вінтер народився 10 жовтня 1878 року у 

Гродненській губернії, у селищі Старосільці Білостоцького повіту. Його 
батько був залізничним машиністом. Як пізніше згадував Вінтер, його 
надзвичайно займав паротяг, і він по кілька разів на день, восьми-
дев'яти-річним хлопчиком, бігав до майстерень і депо, щоб 
помилуватися «дивовижними» машинами.  

Після закінчення реального училища Вінтер у 1899 р. поступив на 
механічне відділення Київського політехнічного інституту і поєднував 
навчання з приватним викладанням і роботою на кафедрі. У 1901 р. 
студент другого курсу Вінтер за участь у поширенні революційних 
першотравневих прокламацій був заарештований, просидів у в'язниці 
чотири місяці, а потім був виключений з інституту за політичну неблагонадійність і засуджений 
до вигнання з Києва до Баку під негласний нагляд поліції. 

У Баку в той час швидко розвивалося енергетичне господарство нафтових промислів. За 
рекомендаційним листом інститутського професора, адресованому Р.Е. Классону і Л.Б. Красіну, 
які працювали тоді у Баку, Олександр Васильович був прийнятий практикантом на міську 
Білогородську електростанцію. Классон і Красін, під чиїм початком працював Вінтер, залучили 
його до наукових досліджень, які в усі наступні роки він розглядав як необхідну складову 
практичної інженерної діяльності. У своїх спогадах Олександр Васильович писав: «Я по 
чотирнадцять-шістнадцять годин на добу проводив у котельні, вивчаючи роботу котлів, 
налагоджуючи вимірювальні прилади, заміряючи нафту, контролюючи горіння. Стежив за 
водоочищенням і опріснювачами, лазив у димарі і канали. Було вивчено питання втрати води, 
роботи машин і т.д. « . До 1905 р. талановитий інженер, пройшовши звичайними сходами 
служби, призначається начальником Білогородській електростанції.  

Вінтер займається розширенням і реконструкцією електростанції, беручи участь у всіх 
етапах роботи - від будівлі будинку до встановлення нових машин. Під його керівництвом на 
Білогородській електростанції були встановлені перші в Російській імперії парові турбіни, 
здійснено перший у РІ передача електроенергії на напрузі 20 кВ.  

Маючи багатий практичний досвід, Олександр Васильович відчував брак теоретичних 
знань. За час своєї роботи в Баку він двічі робив спробу відновити навчання в Київському 
політехнічному інституті, але безуспішно - перешкодою залишалася його політична 
неблагонадійність. У 1907 р. за сприяння професора М.А. Шатель, декана електромеханічного 
відділення Петербурзького політехнічного інституту. Вінтер надійшов на це відділення і 
закінчив його в 1912 р. Одночасно з навчанням він вів практичну роботу в Москві на 
електростанції «Товариства електричного освітлення 1886 року» (нині ТЕЦ-1 Мосенерго) і брав 
участь у переобладнанні Московської електричної мережі. 

Після закінчення інституту Вінтера запросили в якості помічника начальника на 
будівництво першої районної електростанції на торфі «електропередач» (нині ГРЕС ім. Р.Е. 
Классона), і незабаром він призначається начальником електростанції. Тут Олександр 
Васильович працює разом з Р.Е. Классоном, Г.М. Кржижановським та І.І. Радченко. Станцію 
ввели в експлуатацію в 1914 р. Її будівництво дозволило напрацювати унікальний для того часу 
досвід, використаний пізніше, вже за радянської влади, при будівництві Шатурської районної 
електростанції.  

У 1918 р. Вінтера призначили керуючим Електробуду – Управління електротехнічних 
споруд для будівництва районних електростанцій. Вінтер створює при Електробуді Центральну 
електротехнічну раду, до складу якої увійшли такі фахівці-енергетики, як Г.М. 
Кржижановський, І.Г. Олександров, Г.О. Графтіо, Р.Е. Классон. Вже в квітні 1919 р. він 
доповідає голові Раднаркому В.І. Леніну про формування чотирьох будівельних управлінь: 
Свірського, Волховського, Шатурськом і Каширського. Але основною роботою Вінтера стає 
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Шатурстрой: він призначається начальником будівництва Шатурської електростанції і 23 
вересня 1925 районна Шатурська електростанція, намічена планом ГОЕЛРО, дала струм від 
першої машини, а 13 листопада стала до ладу і друга машина. 

7 лютого 1927 Вінтер був призначений головним інженером, а згодом начальником 
Дніпробуду. 

Олександр Васильович прийняв всі заходи, щоб будівництво у найкоротші терміни 
вступило на шлях інтенсивної роботи. І з самого початку розгорнув спорудження допоміжних 
об'єктів та житлове будівництво. Як і колись, у роки будівництва «електропередач» і 
Шатурської ГРЕС під Москвою, начальник будівництва в першу чергу піклується про 
побутових і культурних умовах будівельників. Дбати, щоб мати право вимагати, - від цього 
правила у своїй діяльності як керівника Вінтер не відступав ніколи. Були побудовані зручні 
житлові будинки, фабрики-кухні, хлібозаводи, дитячі садки, їдальні, лазні, висаджені дерева, 
квіти і кущі, побудований водопровід і каналізація. Багато радянських і іноземних гостей 
Дніпробуду захоплювалися побутом у нових селищах на березі Дніпра.  

Коли Вінтер почав проводити соціально орієнтовану політику на Дніпробуді, до Москви 
посипалися скарги на те, що замість спорудження греблі він зайнявся не тим, заради чого був 
призначений керівником. Однак Вінтера підтримав нарком Орджонікідзе. Розрахунки 
Олександра Васильовича виправдалися: міцний тил будівництва був створений, що дозволило 
розгорнути основні роботи на самому високому рівні продуктивності праці. Будівництво була 
грунтовно механізовано, оснащено допоміжними виробництвами - механічними майстернями, 
лісопильним, бетонним, кисневим заводами, компресорними станціями, транспортним 
господарством. У ті часи Дніпробуд був зразком будівництва і першою школою 
високомеханізованого будівництва.  

У цьому найбільшому будівництві блискуче виправдав себе традиційний стиль діяльності 
Вінтера: ретельна розробка проектів і планів, підготовчі заходи, досконала організація праці, 
висока на той час механізація всіх робіт, особисте постійне спостереження за всіма ділянками, 
вдумливе вивчення передового досвіду і його негайне поширення. У 1930 р., у зв'язку з 
успішним ходом будівництва. Вінтера призначено одночасно начальником спорудження усіх 
цивільних об'єктів Дніпровського промислового комбінату, а невдовзі він очолює роботи з 
монтажу заводів комбінату.  

По завершенню будівництва Дніпробуду в 1932 р. Олександр Васильович Вінтер був 
обраний дійсним членом Академії наук СРСР. У тому ж році його призначили начальником 
Головенерго і заступником народного комісара важкої промисловості. Керуючи Головенерго, 
Вінтер займається в першу чергу питаннями енергетичного будівництва, поставивши завдання 
значного збільшення обсягів введених потужностей. Велику увагу він приділяв наведення 
порядку в експлуатації електричних станцій і мереж, боротьбі з аварійністю.  

У 1934 р. Вінтер очолив створений в системі Народного комісаріату важкої 
промисловості Головгідроенергобуд, де він пропрацював до 1938 р. Під його керівництвом 
розгорнулося масштабне спорудження Рибінської і Углицької ГЕС на Волзі, почалася 
підготовка до будівництва Куйбишевської ГЕС. У період роботи Вінтера начальником 
Головгідроенергобуду був організований великий проектний інститут Гідроелектропроект, 
створені спеціалізовані будівельно-монтажні організації.  

Велика Вітчизняна війна застала Вінтера у Куйбишеві. Він організовує будівництво 
тимчасових електростанцій, виступає ініціатором наукового узагальнення величезного досвіду 
експлуатації електростанцій і енергетичних систем. Мета цієї роботи - мобілізація резервів, 
підвищення ефективності, раціоналізація структури енергетичного господарства країни в 
умовах війни. Така раціоналізація, пов'язана з підвищенням культури експлуатації, своєчасним 
впровадженням новітніх технічних досягнень і кращим використанням персоналу 
енергосистем, намічалася їм ще до війни. Крім того, він вирішує проблему, як поліпшити 
використання існуючого основного обладнання електростанцій, ставить завдання узагальнення 
досвіду експлуатації потужних електростанцій, з тим щоб розробити певні технічні вимоги до 
нового обладнання, що виготовляється на вітчизняних енергомашинобудівних заводах.  
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З 1943 по 1949 А.В. Вінтер був заступником голови Технічного ради Міністерства 
електростанцій СРСР. Він консультував проекти усіх нових потужних електростанцій. 
Одночасно вів наукові дослідження в Енергетичному інституті АН СРСР ім. Г.М. 
Кржижановського, де обіймав посаду заступника директора з наукової роботи. Тут він 
працював до своєї смерті у 1958 р.  

У роки роботи в Академії наук СРСР Вінтер був одним з керівників фундаментальних 
досліджень в галузі енергетичних ресурсів СРСР. Він постійно підкреслював, що правильний 
облік енергоресурсів впливає на масштаби і раціональне розміщення продуктивних сил, на 
спеціалізацію районів, на темпи розвитку соціалістичного господарства в цілому.  

Олександр Васильович завжди активно працював і над проблемою всебічного розвитку 
малої енергетики - вітродвигунів, малих гідроелектростанцій, газогенераторних установок, 
рухливих електростанцій і т.д. Він послідовно тримався тієї точки зору, що потрібно 
використовувати всі енергетичні можливості, починаючи від простого вітряка і закінчуючи 
сучасною великою автоматизованою електростанцією. Під його керівництвом проводилися 
наукові дослідження та техніко-економічні розрахунки в галузі нетрадиційної енергетики. Він 
надавав також величезне значення ефективного використання енергії. У 1956 р. він говорив про 
необхідність «можливо повного використання відходів енергії та сировини, що в ряді галузей 
промисловості перевищують 50% споживання»  

Історія життєвого шляху Олександра Васильовича Вінтера, видатного вченого-
енергетика, керівника епохальних будівництв електростанцій в першій половині XX століття, 
блискучого організатора енергобудівництва в СРСР гідна того, щоб з великою повагою 
зберігати пам'ять про нього в середовищі вчених і інженерів, що працюють в енергетиці 
сьогодні. 
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ГРИГОРОВИЧ ДМИТРО ПАВЛОВИЧ. ЖИТТЯ І ЛІТАКИ 
 

На початку 2008 року Україна майже не помітила 125-річного 
ювілею одного із своїх найвідоміших авіаконструкторів першої 
половини ХХ століття Дмитра Павловича Григоровича, який народився, 
отримав освіту і сформувався як творець авіації в Києві. Життя Дмитра 
Григоровича було сповнене злетів і падінь. Із 80 конструкцій літаків, 
розроблених ним чи під його керівництвом, виділяються морські 
літаючі човни, які тривалий час були неперевершеними у світі. 

Він створив й один із кращих у світі винищувачів свого часу, 
виховав цілу плеяду конструкторів авіаційної та зенітноракетної техніки 
та подарував світовому авіабудуванню низку ідей, що вико-
ристовуються в конструкціях літаків і донині.  

Початок шляху  
Дмитро Павлович Григорович народився 6 лютого (25 січня за ст. стилем) 1883 року у 

місті Києві у трудовій інтелігентній сім'ї. Його батько, Павло Дмитрович, двоюрідний 
племінник відомого російського письменника Дмитра Васильовича Григоровича, спочатку 
служив на цукровому заводі, згодом – в інтендантстві військового відомства. Мати, Ядвіга 
Костянтинівна, була донькою земського лікаря. З дитинства маленький Дмитро виявляв 
цікавість до точних дисциплін, любив майструвати. Тож коли постало питання, куди йти 
вчитися, батьки віддали сина до Київського реального училища.  

Як вказувалося в статуті цього закладу, «в ньому надавалася загальна освіта, 
пристосована до практичних потреб, із поглибленим вивченням низки точних наук». 
Обов'язковими були дві європейські мови – німецька і французька. На предмети природничого 
циклу і на точні науки відводилося значно більше годин, ніж у класичних гімназіях. Достатньо 
багато годин відводилося на практичні заняття в майстернях і лабораторіях.  

Випускники реального училища мали право вступати до політехнічних інститутів і до 
класичних університетів, щоправда, на фізикоматематичний і медичний факультети. Природно, 
що після закінчення у 1902 році реального училища Дмитро Григорович обрав для свого 
подальшого навчання механічне відділення Київського політехнічного інституту імператора 
Олександра ІІ.  

Студентполітехнік  
Попри те, що створений у 1898 році інститут ще не мав повністю обладнаної навчальної 

бази, його керівництву вдалося зібрати дуже потужний наукововикладацький склад. До того ж у 
КПІ обов'язковим було залучення студентів до активної науковопрактичної діяльності. 
Основою її стали науковотехнічні гуртки. Це спонукало майбутніх інженерів до самостійного 
поглиблення знань у найсучасніших галузях, прищеплювало смак до пошукової та 
конструкторської роботи, формувало науковотехнічну культуру мислення. Саме гуртківці КПІ 
ставали справжніми піонерами в розробці нових видів техніки.  

Одним із таких осередків студентської творчості, у роботі якого практично з перших днів 
його заснування брав активну участь Дмитро Григорович, був Повітроплавний гурток КПІ, 
заснований у 1905 році. Фактичним керівником гуртка був учень Миколи Єгоровича 
Жуковського, професор механіки Микола Борисович Делоне. Гуртківці слухали лекції 
М.Делоне з основ повітроплавання, самі виступали з повідомленнями і доповідями і, головне, 
активно займалися конструюванням і виготовленням власних літальних апаратів. За деякий час 
повітроплавний гурток КПІ фактично почав виконувати роль першого технічного 
навчальнодослідницького центру авіаційнотехнічного профілю на півдні Російської імперії 
(інший потужний центр авіації був заснований в СанктПетербурзі). За декілька років кияни 
створили близько 40 нових конструкцій літальних апаратів. Тож недарма багато гуртківців 
згодом стали відомими авіаконструкторами, а деякі з них здобули славу великих. «Захворів» на 
усе життя авіацією і Дмитро Григорович.  
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Перед закінченням КПІ Дмитро поїхав до бельгійського міста Льєжа, де в одному з 
інститутів прослухав два семестри, вивчаючи аеродинаміку і теорію двигунів. «З 1909 року, – 
писала Н.Сукневич, дружина Дмитра Павловича, – коли Діма закінчив Київський політехнічний 
інститут, ми обоє були захоплені авіацією. Наша кімната була завалена механічними 
частинами, елементами двигуна, різними деталями. Неподалік від Політехнічного інституту на 
Куренівському літному полі він винаймає сарай і пристосовує його під ангар. Поруч ангар 
іншого політехніка – Ігоря Сікорського. Перший легкий спортивний біплан Г1 з двигуном 
«Анзані» потужністю 25 кінських сил Діма побудував з бамбука, який випробував 10 січня 1910 
року».  

Наступною роботою Д.Григоровича став аероплан, побудований за схемою, що 
наслідувала конструкцію французького літака «БлеріоХІ», також із двигуном «Анзані», але з 
власною системою управління та конструкцією шасі. Будував його Григорович спільно з 
київським аматором автомобільного спорту багатієм Ільницьким. Фінансової допомоги 
Ільницького виявилося достатньо, аби завершити працю над новим аеропланом і 
продемонструвати його на київській виставці повітроплавання. Літак привернув загальну увагу 
фахівців і аматорів авіації. Журнал «Автомобиль и воздухоплавание» назвав його кращою 
конструкцією виставки.  

Розробками Дмитра Григоровича зацікавився Федір Терещенко – нащадок однієї з 
найбагатших у Києві купецьких родин, яка була серед ініціаторів створення КПІ і його 
меценатів. Терещенко також навчався в Київському політехнічному інституті й сам мріяв стати 
авіатором. Його захоплення авіацією було настільки сильним, що у своєму маєтку в селі 
Червоне Бердичівського повіту він навіть обладнав власну авіамайстерню та аеродром. Федір 
Терещенко запросив Григоровича до співпраці. Невдовзі на світ з'явилися два їхні спільні 
спортивні аероплани – Г2 і Г3. Конструктором і основним виконавцем усіх робіт був Дмитро 
Григорович, меценатом – Федір Терещенко. Пізніше Федір Федорович Терещенко став одним із 
перших російських льотчиків; під час революційних подій емігрував за кордон і помер у 
Парижі у 1950 році.  

У Петербурзі  
Ще в роки навчання в Київському політехнічному інституті Григорович захопився ідеєю 

створення гідролітака і навіть розпочав робити його креслення. Але Київ, де на початку 20х 
років минулого століття бурхливо розвивалася лише сухопутна авіація, не міг бути місцем 
втілення мрії Григоровича. Тому в 1911 році Дмитро Григорович вирушив до СанктПетербурга 
– тодішньої столиці Російської імперії. Розпочати працювати в якості інженера на новому місці 
йому вдалося не відразу. Він влаштувався на посаду журналіста в науковопопулярному журналі 
«Вестник воздухоплавания». Саме в 1911 році у цьому часописі була надрукована відома праця 
Костянтина Ціолковського «Исследование мировых пространств реактивными приборами».  

Привертали увагу і публікації Д.Григоровича. Одним із перших він оцінив можливості 
використання авіації у військових цілях: «…сучасний аероплан уже більше не іграшка, а 
могутній і завжди готовий засіб зв'язку, розвідки і навіть бою, і для сучасної військової справи 
він так само необхідний, як піхота, кавалерія, чи артилерія». Ці рядки були написані того ж 
року, коли офіційний орган Імператорського російського автомобільного товариства журнал 
«Автомобіль» надрукував таке: «Авіація тепер модна забавка, дуже цікава, але така, що 
обійняла положення далеко не по чину, а майбутня роль авіації настільки невизначена і 
туманна, що ратувати за неї в ім'я прогресу, напевно, не варто». В ті часи неоднозначно 
ставилися до авіації навіть видатні державні діячі і військові авторитети не лише в Росії, але й в 
інших авіаційних країнах – США і Франції.  

Мріючи про повернення до практичної роботи, Григорович не обмежувався суто 
теоретичними дослідженнями та журналістською діяльністю. До Петербурга він перевіз із 
Києва один зі своїх літаків і здійснив на ньому декілька вдалих польотів на Комендантському 
аеродромі. Їх свідком став відомий аматор авіації – Сергій Щетинін, засновник першого в 
Російській імперії авіабудівного заводу під назвою «Первое Российское товарищество 
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воздухоплавания С.С.Щетинина и К°». Згодом Щетинін запросив молодого інженера на роботу, 
на посаду керуючого і технічного директора заводу.  

Ознайомившись зі станом справ на заводі, Дмитро Григорович запропонував розпочати 
створювати нові конструкції літаків, які на той час були дуже потрібні військовій 
промисловості імперії. Успішному втіленню цього наміру допоміг і випадок, який за короткий 
час повністю змінив профіль діяльності підприємства, а Дмитра Григоровича вивів у перший 
ряд російських і світових авіаконструкторів.  

Човни, що літають  
Якось до керівництва заводу звернувся завідувач морської 

авіації Балтійського флоту капітан другого рангу Дмитро 
Александров із проханням відремонтувати пошкоджений у тре-
нувальних польотах військовий гідролітак «ДоннеЛевек». У 
Щетиніна апаратом зацікавилися, а Дмитро Григорович разом із 
завідувачем креслярського бюро А.Седельниковим запропонували 
відремонтувати літак, і при цьому зробити його креслення та налагодити виробництво подібних 
апаратів на заводі.  

Під час цієї роботи народилася ідея створити власний гідроаероплан, але з внесенням у 
його конструкцію принципових змін порівняно з «ДоннеЛевек». Д.Григорович запропонував 
встановлювати літак не на поплавок, необхідний для зльоту і посадки на воду, а сконструювати 
«човен, що літає», який зміг би одночасно відігравати роль фюзеляжу і посадочних елементів 
сухопутного літака.  

Нова конструкція, яка отримала назву М1 («Морськийперший»), перевершила усі 
очікування спеціалістів. Корпус літака був на цілий метр коротший, ніж у «ДоннеЛевека», а 
профіль крила забезпечував значно кращі аеродинамічні характеристики. Машина вперше 
здійнялася у повітря 1 червня 1914 року – за два місяці до початку Першої світової війни.  

Майже одразу конструктор почав працювати над створенням нового човна, в якому були 
б враховані недосконалості і «ДоннеЛевека», і М1. Це вже була повністю оригінальна машина, 
що отримала назву М2. У ній вперше був використаний спеціальний стапель, на якому корпус 
розташовувався кілем догори, що забезпечувало більшу зручність під час проведення операцій з 
його складання і доводки.  

Загального теоретичного підґрунтя для проектування гідролітаків, які мали працювати у 
двох середовищах – повітряному і водному, – у ті часи ще не було. Сумарну дію на них 
гідравлічних і газових ефектів далеко не завжди вдавалося передбачити. Тож проблеми, які 
одна за одною поставали перед розробниками такої техніки, доводилося розв'язувати буквально 
на ходу шляхом накопичення теоретичного і практичного досвіду.  

Справді вдалою стала наступна розробка – двомісний літаючий човен М5, випробування 
якого завершилися у квітні 1915 року. В ньому конструктору вдалося знайти найкраще 
співвідношення потужності двигуна (100 к.с.), площі крил (37,96 кв. м), злітної ваги (960 кг) і 
лобового опору. Відомий льотчик Георгій Фріде, який пролетів на М5 під усіма мостами на 
Неві, випробовуючи цей гідроаероплан, охарактеризував його як видатний. Апарат мав чудові 
мореходні якості, на випробовуваннях перевищив деякі характеристики, що були записані в 
технічних умовах. Наприклад, замість записаних 275 кілограмів вантажу приймав 300 кг, 
максимальну висоту набирав не за десять хвилин, а за три з половиною.  

Відразу після льотних випробувань літак був узятий на озброєння Балтійським і 
Чорноморським флотами. Випуск гідролітаків цього типу тривав до 1923 року, що було 
високим показником для того часу, коли конструкції змінювали одна одну іноді впродовж 
кількох місяців. Понад те, М5 доволі швидко витіснив із вітчизняної морської авіації закордонні 
машини і став одним із двох основних типів літаючих човнів, які широко використовувалися 
російською армією у військових цілях.  

Наступним вдалим дітищем Григоровича став двомісний морський розвідник 
бомбардувальник М9, який уже з початку 1916 року був запущений у серію і випускався до 
1924 року. З двигуном у 150 к.с. ця машина забезпечувала швидкість вищу, ніж у багатьох 
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тодішніх винищувачів, чудово трималася на воді при штормі у чотири бали, що дозволяло 
застосовувати його у відкритому морі. Завдяки увігнутому редану, літак міг сідати і навіть 
злітати зі снігу. М9 мав і чудові аеродинамічні якості. Цією розробкою Д.Григорович довів 
авіаційному світу, що у літаючого човна лобовий опір і вага можуть бути меншими, ніж у 
сухопутного літака, що забезпечувало йому кращі аеродинамічні якості.  

У вересні 1916 року це яскраво підтвердив видатний пілот першого покоління авіаторів, 
лейтенант Ян Нагурський. Він першим у світі зробив на літаючому човні дві «мертві» петлі 
поспіль. Нікому повторити «петлю Нестерова» на літаючих човнах інших конструкцій не 
вдалося.  

Озброєний кулеметом, а пізніше й автоматичною гарматою калібра 37 мм конструкції 
М.Шишмарьова та чотирма пудовими бомбами, М9 став головним морським літаком російської 
армії на балтійському та чорноморському театрах військових дій Першої світової війни. Він 
блискуче зарекомендував себе не лише як морський розвідник, але й як бомбардувальник. 
Варто зауважити, що завдяки вдалій конструкції та бойовим якостям цієї машини, нею 
зацікавилися в країнах – союзниках Росії. Кілька зразків М9 придбали США, а Великобританія 
купила його креслення і технічну документацію.  

Розвідники, винищувачі, бомбардувальники, торпедоносець…  
1916 рік виявився для Дмитра Григоровича і його колективу надзвичайно плідним. Один 

за одним із заводу виходять нові літаки. Найпомітніший слід в історії авіації залишили 
найшвидший на той час у світі броньований літаючий човенвинищувач М11, морський 
розвідник М15; спеціальний «зимовий» двопоплавковий гідролітак М16 (пілоти ще називали 
його «Зимняк») та величезний тримоторний дальній морський розвідникбомбардувальник і 
постановник мін – МК1 («Морський крейсер»).  

Того ж року Дмитро Григорович спільно із завідувачем конструкторського бюро заводу 
Щетиніна Михайлом Шишмарьовим почали проектувати гідроплан під назвою ГАСН – 
«Гидроаэроплан специального назначения». Це був перший у світі морський торпедоносець, 
який мав нести і скидати торпеду в напрямку ворожого корабля. Оскільки на гідроплані мало 
бути місце для підвішування торпеди, він був спроектований за двопоплавковою біплановою 
схемою з кабіною на центроплані нижнього крила. Торпеда закріплювалася між поплавками. 
Гідроплан міг нести корисне навантаження майже у півтори тони (1450 кг). Перший його 
випробувальний політ 24 серпня 1917 року засвідчив, що літак має чудову морехідність і 
керованість на воді, але його доводка через нові обставини відновилася за зовсім інших умов.  

Успішна діяльність заводу Щетиніна в галузі гідроавіації обумовила зростання 
продуктивності заводу до 30–40 машин на місяць. Значно збільшилася і чисельність 
працівників: якщо за часів, коли Д.Григорович уперше прийшов на завод, там працювало лише 
120 людей, то на початок 1917 року – вже понад дві тисячі робітників та інженерів.  

Слід відзначити, що високому темпу створення все нових і нових конструкцій сприяли як 
особисті риси Григоровича, так і його унікальні знання та навички, отримані ще в КПІ. Як і 
інші видатні конструктори авіаційної і ракетнокосмічної техніки, що навчалися в КПІ 
(Сікорський, Мікулін, Калінін, Люлька, Люльєв, Корольов, Челомей), він не лише мав глибоку 
фундаментальну підготовку, а й чудово знав виробництво, вмів працювати за будьякого 
робітника, кресляра чи інженера. Залишилися спогади його колег, у яких розповідається, що 
Дмитро Павлович власноруч робив не лише загальні види, але й робочі креслення окремих 
вузлів і деталей літаків, займався обрахуванням міцності та ваги своїх конструкцій, міг не 
тільки керувати робітниками, а, за необхідності, й показати, як слід правильно вправлятися з 
інструментом тощо.  

Це мобілізувало його соратників і колег на нові й нові досягнення. Тому, паралельно з 
роботою на заводі С.Щетиніна, 1 червня 1917 року Григорович заснував свій власний дослідний 
авіабудівний завод під назвою «Д.П.Григорович». На власному підприємстві Дмитро Павлович 
проектує, випробовує і готує до серійного випуску ще кілька конструкцій машин. Це були 
літаючі човни М17, М18, М19, М20 та М21, що відносилися до класу літаківамфібій. Вони 
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могли злітати з суші і сідати на воду. Ці літаки виконували і функції контрвинищувачів, що 
передбачало дуже високу їх швидкість та інші аеродинамічні характеристики.  

Час «великих змін»  
Революційні події 1917–1918 років перервали швидкий поступ Дмитра Григоровича в 

авіабудуванні. У березні 1918 року його завод був націоналізований і перепрофільований на 
випуск сільськогосподарського обладнання. За деякими відомостями, у ті часи він отримав 
запрошення виїхати за кордон, але залишився на Батьківщині. Підприємство С.Щетиніна також 
було перетворено в Державний авіаційний завод «Красный летчик».  

Намагаючись вижити і врятувати своїх близьких, Д.Григорович пішов працювати у 
Головний комітет об'єднаних авіазаводів (Головкоавіа) – керівний орган з авіабудування. Втім, 
працював він там недовго: під час голоду в Петрограді Григорович із родиною перебрався до 
Києва, потім – до Одеси, далі вирушив до Таганрога. У Таганрозі працював на авіаційному 
заводі, основним профілем якого був ремонт літаків та двигунів. За ініціативою Григоровича, 
поза всілякими замовленнями і планами, там було споруджено поплавковий морський 
винищувач МК1 («Рибка»), в проектуванні та виробництві якого Дмитро Павлович брав 
безпосередню участь. Невдовзі замовлення на «Рибку» було передане заводу «Красный 
летчик», і Григорович отримав нагоду знову повернутися до Петрограда.  

На «Красном летчике», окрім впровадження у виробництво нового літака, Григорович 
повернувся до завершення морського торпедоносця ГАСП, який напівзабутий стояв на 
заводському подвір'ї ще з 1917 року. Гідроаероплан було відремонтовано, в його конструкцію 
внесені деякі зміни, і влітку 1920 року розпочалися випробувальні польоти.  

Масштабні справи  
У зв'язку з отриманням замовлення на проектування нового морського літакарозвідника, у 

середині 1922 року Григорович переїхав до Москви, де його було призначено технічним 
директором і начальником конструкторського бюро Державного авіаційного заводу №1 (ДАЗ 1) 
– колишнього авіаційного заводу «Дукс». На цій посаді Григорович змінив іншого відомого 
авіаційного фахівця – Миколу Полікарпова, який був переведений до конструкторського 
відділу Головкоавіа.  

Підприємство споруджувало новий радянський літакрозвідник Р1 під двигун у 400 
кінських сил. Літак конструювався на базі трофейної англійської машини ДН9. До приходу на 
підприємство Д.Григоровича терміни, поставлені в завданні, зривалися, робота не клеїлася. 
Наполегливість, знання справи і організаторські здібності Д.Григоровича прискорили 
відродження виробництва і забезпечили оперативне вирішення десятків великих і дрібних 
завдань. Вже 29 червня 1923 року після успішних випробувань ВійськовоПовітряним силам 
були передані перші два літаки Р1. За якийсь час завод виробляв уже по 38 таких літаків на 
місяць.  

Утім, конструкторський колектив підприємства вже напружено працював над наступним 
замовленням – створенням вітчизняного винищувача. Ним став біплан І2 з двигуном М5 у 400 
кінських сил, розроблений під керівництвом Д.Григоровича і прийнятий на озброєння на 
початку 1925 року. Це був дерев'яний літак з крилами невеликої стрілоподібності, в якому 
подальший розвиток отримали деякі конструктивні рішення, знайдені під час роботи над 
попередньою версією I1 (Истребитель первый). Завдяки появі I2, наказом Реввійськради СРСР 
за підписом М.Фрунзе винищувачі іноземних марок у квітні 1925 року були зняті з озброєння 
Червоної Армії.  

Однак доводкою і конструкторським супроводженням винищувача І2 Д.Григоровичу 
довелося займатися вже у Ленінграді. На початку 1925 року Дмитра Павловича знову було 
переведено на завод «Красный летчик» (пізніше – Державний авіаційний завод №23), де 
Авіатрестом було створено перший у країні Відділ морського дослідного літакобудування. 
Очолити його доручили найвідомішому в країні конструктору літаючих човнів Д.Григоровичу. 
Коло замкнулося, і Григорович знову повернувся на підприємство, звідки починалася його 
блискуча кар'єра конструктора гідролітаків.  
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За короткий час під керівництвом Дмитра Григоровича було створено низку проектів і 
дослідних зразків морських розвідників – МРЛ1 («Морской разведчик с двигателем «Ліберті»), 
їх наступних модифікацій – МР2, МР3, навчальних літаків МУР1, МУ2 («Морской учебный с 
двигателем «Рон» і «Морской учебный»); дальніх морських розвідників РОМ1, РОМ2, РОМ2біс 
(«Разведчик открытого моря»), двопоплавкового, двохвостого 
морського міноносця під два встановлені тандемом двигуни ММ1 
(«Морской миноносец»), МТ1 («Морской торпедоносец»).  

На жаль, через деякі недоліки конструкції, неповну 
відповідність вимогам замовника, а інколи і через відверті інтриги 
в авіаційній галузі більшість цих машин до серійного випуску не 
дійшли.  

«Внутрішня тюрма»  
Ланцюжок певних невдач збігся в часі з початком кампанії, розгорнутої проти «старих» 

спеціалістів, тобто людей, які сформувалися ще до революції і тепер працювали в народному 
господарстві СРСР. Саме на них керівництво держави поклало відповідальність за відставання 
темпів її промислового розвитку. Нагорі не зважали на те, що плани розробки, впровадження і 
виготовлення нової техніки, які спускалися на підприємства, найчастіше не враховували реалій 
тодішньої економіки: браку кваліфікованих кадрів, зношеності та застарілості верстатного 
парку. Переслідування соціально чужих швидко ширилося країною. Спеціальні комісії «з 
ліквідації шкідництва» були створені на кожному оборонному підприємстві.  

Першими гучними судовими процесами над «буржуазними спецами» стали «Шахтинська 
справа» і «Справа Промпартії». 1 вересня 1928 року черга дійшла і до Григоровича. Він був 
заарештований у власному кабінеті, звинувачений у шкідництві і направлений до Бутирської 
тюрми. Слідом за Григоровичем були заарештовані і його соратники А.Седельников, 
Є.Майоранов, В.КорвинКербер, які почали працювати з ним ще на першому російському 
авіазаводі «С.С.Щетиніна и К°». Трохи згодом хвиля арештів авіаційних спеціалістів 
прокотилася і по інших підприємствах оборонної галузі.  

Тим часом навесні 1928 року уряд СРСР прийняв «План будівництва збройних сил на 
майбутню п'ятирічку», в якому проголошувалося, що головним завданням 
військовополітичного керівництва є досягнення двох цілей: «…за чисельністю не поступатися 
основним супротивникам... по техніці – бути сильнішими за них по вирішальних видах 
озброєнь, а саме – по повітряному флоту, артилерії та танках». Тож керівництво ОДПУ 
прийняло рішення використати ув'язнених спеціалістів за їхніми прямими фахами. Відстоював 
цю ідею заступник голови ОДПУ Генріх Ягода, якому і було доручено кураторство над першим 
новоствореним тюремним конструкторським бюро.  

Створили це КБ у грудні 1929 року безпосередньо в Бутирській тюрмі, обладнавши дві 
камери креслярським приладдям. Головним конструктором Особливого конструкторського 
бюро (таку назву отримала нова структура) був призначений Дмитро Григорович, його 
заступником – Микола Полікарпов, заарештований за звинуваченням в участі у 
контрреволюційній організації. Тим ув'язненим, кого було зараховано до ОКБ, умови 
утримання поліпшили – збільшили норми харчування, частіше водили до лазні і дозволяли 
побачення з рідними. Відразу після формування складу ОКБ його відвідав заступник 
начальника ВПС Я.Алксніс і поставив завдання: до весни 1930 року спроектувати винищувач, 
характеристики якого були б не гіршими, ніж у кращих закордонних аналогів.  

Згодом група Григоровича була переведена на територію авіаційного заводу 
ім.Менжинського (ДАЗ №39), що розташовувався неподалік від Центрального аеродрому. У 
своїх спогадах інший відомий радянський авіаконструктор Олександр Яковлєв, який після 
закінчення Військовоповітряної академії ім.Жуковського отримав призначення на цей завод, 
писав: «Вони жили і працювали в таємничому «сьомому ангарі», пристосованому під 
внутрішню тюрму». Цей ангар наглядачі розділили на дві частини: в одній містилася житлова 
зона, в іншій – робочі приміщення.  
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За якихось три місяці ув'язнені конструктори і інженери розробили макет майбутнього 
винищувача. На спорудження його дослідного зразка часу пішло ще менше – усього місяць, і 29 
квітня 1930 року він уперше був випробуваний у повітрі. Трохи згодом світ побачили ще два 
літаки цієї конструкції, які отримали власні назви – «Клим Ворошилов» і «Подарунок XVI 
партз'їзду». Відрізнялися вони двигунами і формою обтічників на капоті та шасі.  

За високою маневреністю та хорошою вантажопідйомністю винищувач на той час 
виявився одним із кращих у світі. Озброєння його базових зразків складало два кулемети ПВ1 з 
1200 набоями, пізніше на ці машини встановлювалися і по чотири кулемети та підвішувалося 
по 40 кг бомб. Горизонтальна швидкість – 278 км/год – на той час вважалася дуже непоганою. 
Перша його назва – ВТ5 (літери ВТ означали «внутрішня тюрма») була згодом змінена. Літак 
отримав шифр І5 і ще до кінця випробувань пішов у серію. Після постановки на озброєння 
включно до 1939 року було вироблено понад 800 машин цього типу. Деякі з них 
використовувалися і на початку Другої світової війни.  

Успіх винищувача І5 надихнув керівництво ОДПУ на розширення мережі Особливих 
конструкторських бюро, чи, як їх ще називали, «шарашок». А ОКБ Д.Григоровича отримало 
наступне замовлення – на розробку вже цілої низки бойових літаків. Серед них був і важкий 
морський бомбардувальник. Щоправда, ескізну розробку останнього робили й інші 
конструкторські колективи. Серед них була група, керована мало тоді відомим «червоним 
італійцем» Робертом Бартіні. Той запропонував проект сорокатонного супервелетня за 
оригінальною катамаранною схемою. Достатньо було лише одного слова визнаного 
конструктора гідролітаків Григоровича, якому до того ж дуже потрібно тоді було, щоб 
держкомісія прийняла саме його проект, і смілива пропозиція Бартіні була б відхилена. Але 
через високу порядність Дмитро Павлович не міг покривити душею навіть заради власного 
порятунку. Під час розгляду варіантів інженерних рішень заявив: «Вважаю, що те, що пропонує 
Бартіні, перспективно. Тому свій проект я знімаю».  

Незабаром колектив ОКБ Григоровича розширили до 300 чоловік за рахунок 
вільнонайманих фахівців, і під новою назвою ЦКБ (Центральне конструкторське бюро) його 
ввели до складу Технічного відділу Економічного управління ОДПУ. Режим утримання 
ув'язнених співробітників ЦКБ було пом'якшено. А 10 липня 1931 року Дмитро Григорович 
отримав вимріяну свободу. В ті дні газета «Правда» надрукувала постанову Центрального 
виконавчого комітету СРСР: «…Амністувати… Головного конструктора з дослідного 
літакобудування Григоровича Дмитра Павловича, який розкаявся у своїх попередніх вчинках і 
напруженою роботою довів на ділі своє розкаяння. Нагородити його грамотою ЦВК Союзу РСР 
і грошовою премією в 10000 рублів».  

Звільнення і останні розробки  
Звільнившись, Дмитро Григорович залишився працювати у 

своєму ЦКБ. У той час там проводилися пошуки і дослідження 
найліпших схем легких і важких штурмовиків, розроблялися 
гарматні винищувачімоноплани ІZ та ІП1 (заводський шифр 
ДГ52), озброєні безвідкатними гарматами і кулеметами, що 
випускалися великими серіями.  

Роботу в ЦКБ Дмитро Павлович поєднував із викладанням та дослідженнями у 
Московському авіаційному інституті, де очолив кафедру «Конструкції і проектування літаків». 
З його школи почали виходити талановиті конструктори авіаційної і зенітноракетної техніки, 
серед яких був і майбутній видатний конструктор, академік АН СРСР Петро Грушин. 
Григорович та його учні були одними з перших, хто почав використовувати для побудови 
літаків спеціальні леговані сталі й сплави, що дозволяло найліпше зберігати міцність авіаційних 
конструкцій навіть при надзвукових швидкостях. З використанням цього підходу Дмитро 
Павлович спроектував і спорудив літак із рекордною дальністю польоту, який отримав назву 
«СтальМАІ».  

Навесні 1938 року Григорович отримав нову посаду – керівника щойно організованого КБ 
у Новосибірську. Але до Сибіру поїхати він не зміг: важко занедужав і 26 липня того ж року на 
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п'ятдесят шостому році життя помер від раку крові. Поховали його на Новодівочому цвинтарі у 
Москві.  

Підсумком його життя стали 80 типів спроектованих літаків, майже чотири десятки з яких 
будувалися серійно, потужна школа талановитих учнів, творців авіаційної і космічної техніки, 
та блискучі конструкторські рішення, що й до сьогодні вважаються в авіабудуванні 
класичними. Портрет в меморіальній галереї видатних випускників КПІ та експозиція в 
Державному політехнічному музеї університету доносять до нинішніх студентівполітехніків 
пам'ять про великі звершення та перемоги їх славетного попередника.  

Михайло Згуровський, академік НАН України, ректор НТУУ «КПІ» 
«Дзеркало тижня» №13, 1117 квітня 2009 р. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

ШУТЬКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
10 травня 2009 року виповнилось 70 років з дня народження 

доктора технічних наук, професора, академіка АІН України, засновника 
кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ НТУУ “КПІ” 
Олександра Петровича Шутька.  

Плідне, цікаве і водночас надзвичайно напружене життя випало на 
його долю. Народився в м. Дніпродзержинську в багатодітній сім'ї 
робітника. Дитинство та юність припали на буремні воєнні й повоєнні 
роки. Батько рано помер, і, не закінчивши школу, 15-річний Сашко йде 
працювати апаратником на Дніпродзержинський хімічний комбінат, де 
раніше працював його батько, а пізніше – старші брати. Але потяг до 
знань спонукає продовжити навчання у вечірній школі, а далі на 
заочному відділенні Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, який він успішно 
закінчує і продовжує працювати на “своєму” заводі, але вже інженером-хіміком. З роками він 
набуває вагомого досвіду практика-виробничника й активного експериментатора і все більше 
схиляється до наукової діяльності.  

У травні 1972 року О.П. Шутько приходить до Київського політехнічного інституту на 
кафедру фізичної та колоїдної хімії, де починає працювати завідувачем учбової лабораторії, а 
через рік захищає дисертацію і отримує ступінь кандидата хімічних наук. У подальшому 
суттєво розширює тематику кандидатської дисертації щодо застосування основних хлоридів 
алюмінію в різних галузях народного господарства, одночасно поширюючи коло науково-
практичних інтересів, організує групу молодих науковців, яка з часом перетворюється на 
галузеву науково-дослідну лабораторію з комплексної переробки сировини. Під його 
керівництвом започатковується школа молодих екологів, захищаються кандидатські дисертації. 
Олександра Петровича часто запрошують на підприємства та в галузеві інститути хімічної 
промисловості для вирішення різноманітних технічних та науково-практичних завдань.  

26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Чорнобильська біда 
прикувала до себе увагу всього людства. Величезні території в Україні, Білорусі, Росії 
виявились забрудненими радіоактивними речовинами. Особливо гостро постала проблема 
катастрофічного поширення радіоактивних забруднень з транспортом, який працював на 
ліквідації аварії та евакуації населення із зони лиха. На численних пунктах помиву техніки за 
короткий період у підземних та наземних накопичувачах зібралися тисячі кубометрів 
забруднених радіонуклідами вод. Критична ситуація вимагала неординарних рішень. Найбільш 
ефективним рішенням проблеми була визнана пропозиція групи вчених з хіміко-технологічного 
факультету НТУУ “КПІ”, очолюваних О.П. Шутьком. Вони запропонували технологію 
очищення забруднених вод, яка не потребувала створення стаціонарних очисних споруд. 
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Протягом травня місяця група розробила рецептуру ефективних реагентів та спроектувала 
пересувну мобільну установку для практичної роботи в польових умовах. Дезактивація води 
здійснювалась безпосередньо в ємностях-накопичувачах. Через 1,5-2 години після такої 
обробки радіоактивні речовини осідали на дно, а відстояна вода, яка відповідала нормам ГДК, 
відкачувалась на місцевість або використовувалась для поливання доріг.  

6 червня 1986 р. при штабі ЦО м. Києва було створено групу з дезактивації води, до 
складу якої увійшли фахівці КПІ – автори розробки, водії, прибористи, компресорники (всього 
11 осіб). Контроль якості очищеної води здійснювала служба СЕС м. Києва. Керівником 
підрозділу було призначено О.П. Шутька.  

Упродовж 1986 і до кінця 1987 р. створений підрозділ працював у режимі швидкого 
реагування та планового чергування на ПусО (пунктах санітарної обробки техніки) Київської 
області, в 30-кілометровій зоні, в Білорусі та на пунктах помиву техніки Південно-Західної 
залізниці. За період роботи було дезактивовано до 50 тис. м 3 забруднених радіонуклідами вод. 
Реалізація розробки та самовіддана праця фахівців КПІ дозволили заощадити державі понад 18 
млн рублів (в цінах 1986 р.). Крім того, відпала необхідність у створенні стаціонарних очисних 
споруд, які, до речі, через деякий час мали перетворитися на радіоактивні могильники. 
Будівництво таких споруд було зупинено і законсервовано. Крім зазначеної економії 
матеріальних та фінансових ресурсів, було збережено (і це – головне!) здоров'я і життя сотень 
людей, яких планували направити в активну зону для будівництва, налагодження та 
обслуговування очисних споруд.  

Рішенням Урядової комісії елементи запропонованої технології та прогресивний 
київський досвід було використано на ПусО в 30-кілометровій зоні ЧАЕС, а пересувні 
установки, запропоновані фахівцями КПІ, працювали в Білорусі й були запроваджені в 
підрозділах ЦО СРСР.  

Про роботу даного підрозділу писала центральна преса на сторінках газет “Правда” від 15 
серпня 1986 р. і “Правда України” від 17 грудня 1986 р. У 1987 р. розробка вчених була 
відзначена золотою, срібною та бронзовою медалями ВДНГ СРСР, а в 1989 р. – висунута на 
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.  

Перевірені наукові результати запропонованої технології та інші численні практичні 
розробки з утилізації рідких відходів лягли в основу дисертації О.П. Шутька на здобуття 
вченого ступеня доктора технічних наук зі спеціальності “Охорона навколишнього 
середовища”, яку він захистив у Московському хіміко-технологічному інституті ім. 
Д.І.Менделєєва.  

У 1988 р. на базі кафедри технології целюлозно-паперових виробництв д.т.н. О.П. Шутько 
організовує нову спеціальність (вперше в Україні) з промислової екології та охорони 
навколишнього середовища. В 1993 р. відбувся перший випуск інженерів-екологів. На кафедрі 
організується навчання аспірантів за зазначеним профілем та створюється спеціалізована вчена 
рада із захисту докторських дисертацій. Сьогодні всі починання Олександра Петровича 
успішно розвивають його учні та послідовники на кафедрі.  

Напередодні 10-ї річниці з дня аварії на ЧАЕС, 6 квітня 1996 р. О.П. Шутько пішов з 
життя – в розквіті сил та творчих задумів. Він був невичерпним оптимістом, мрійником, 
фантазером, поряд з яким навіть у найскрутніші часи було легше жити. Він був надзвичайним 
життєлюбом, для якого життя не закінчується днем смерті. Вічна йому пам'ять і шана.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ПАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

12 квітня 2009 року виповнилось 80 років з дня народження 
Олександра Олександровича Пащенка – доктора технічних наук, 
професора, члена-кореспондента АН УРСР, лауреата державних премій. 
О.О.Пащенко належить до плеяди тих видатних співробітників 
Київського політехнічного інституту, які зробили вагомий внесок у його 
розвиток в 50-80-х роках ХХ сторіччя. В 1954 році він отримав диплом 
інженера, а вже в 1969 – заснував кафедру хімічної технології в'яжучих 
речовин (нині – хімічної технології композиційних матеріалів), якою 
завідував до останніх днів життя (помер у 1989 р.).  

Яскравий талант ученого й організатора виявився в надзвичайній 
широті наукових інтересів О.О.Пащенка, який зумів з випускника КПІ 
швидко перетворитися на одного з лідерів декількох значних наукових 
напрямків, які й дотепер зберігають велике теоретичне й практичне значення. Це – фізико-
хімічні основи процесів структуроутворення в'яжучих речовин, революційні енергозберігаючі 
технології у виробництві цементу, процеси гідрофобізації різноманітних матеріалів та виробів, 
функціональні матеріали та покриття на основі кремнійорганічних полімерів.  

Щаслива наукова доля О.О. Пащенка, що так контрастує з його надзвичайно важким, 
майже трагічним воєнним дитинством, була створена ним самим, його високими творчими 
здібностями, виключною працездатністю та відданістю справі. Але величезну роль у його 
становленні як визначного вченого та організатора зіграв той особливий час, коли відбувалося 
його зростання. Інтелектуальний простір того часу, і не тільки в галузі технічних наук, 
формувався могутніми постатями класиків, справжніх титанів духу та наукової думки. Такі 
легендарні вчені, як академіки П.П. Будников, П.О.Ребіндер, М.В.Бєлов були тоді у розквіті 
своєї творчої активності. Саме ці блискучі особистості створювали той еталон, ту високу 
планку, до якої повинен був тягнутися кожен справжній науковець.  

Треба було мати справді непересічні особисті та професійні якості, щоб бути поміченим 
цими великими вченими, потрапити в поле їхнього безпосереднього інтелектуального та 
духовного впливу і, більше того, практично співпрацювати з ними як молодший колега. Саме 
така щаслива нагода випала О.О.Пащенку. Ще зовсім молодим науковцем він був знайомий з 
класиками науки, вчився у них, переймаючи не тільки знання та професійні підходи, але й 
філософію сприйняття світу, філософію науки, ставлення до життя та до людей, які його 
оточували. Йому вдалося певним чином “з'єднати часи”, поєднавши в собі глибокі наукові 
знання в багатьох галузях, блискучу ерудицію в питаннях літератури, живопису, театру, 
особистий шарм – кращу спадщину вченого минулого – з могутніми сфокусованими навичками 
сучасного “технаря”.  

Глибокі наукові ідеї, нетривіальні технічні рішення, вдале поєднання фундаментальних та 
прикладних досліджень були в часи діяльності О.О.Пащенка, як, власне, і зараз, лише частиною 
передумов, необхідних для великого успіху. Іншою частиною завжди була організаційна 
складова. Одного наукового доробку О.О. Пащенка, що міг бути створений ним у тиші кабінету 
чи лабораторії, цілком вистачило б, щоб забезпечити йому помітне місце в ряду українських 
учених ХХ століття. Однак він пішов значно далі, розкривши себе як успішний організатор та 
керівник великого наукового колективу.  

Його принциповий підхід завжди полягав у залученні до справи найбільш яскравих 
особистостей, людей творчих, здатних до сміливих нестандартних рішень та прояву ініціативи. 
Можна навести великий перелік учнів О.О.Пащенка, які не тільки цілковито відповідають цим 
характеристикам, але давно вже стали сильними самостійними “центрами кристалізації” в науці 
та вихованні наукової зміни.  

Достатньо згадати професорів В.А. Свідерського – наступника О.О. Пащенка у 
завідуванні кафедрою, В.Я. Круглицьку, В.П. Сербіна, О.О. М'ясникову. Велика когорта учнів 
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О.О.Пащенка плідно працює в різних наукових та навчальних закладах, в різних містах 
України, в різних країнах.  

Велика заслуга “шефа”, як коротко називали його співробітники, полягала в тому, що ці 
неординарні люди завжди знаходили на кафедрі необхідний для них високий простір над 
головою та широкий горизонт, без яких неможливе зростання та стрімкий рух уперед та вгору. 
Одна з головних традицій, закладених О.О.Пащенком у фундамент заснованої ним кафедри, 
полягає саме в тому, щоб створювати злагоджений ансамбль сильних професіоналів, які спільно 
вирішують складні завдання, не втрачаючи при цьому власної, особистої перспективи.  

Не менш сильною стороною діяльності кафедри під керівництвом О.О.Пащенка був 
навчальний процес. На кафедрі створено підручники, які фактично стали вже класикою. 
Підготовлено та випущено у великий світ науки й виробництва значну кількість сильних 
інженерів та дослідників, яких можна зустріти на відповідальних посадах від величезних 
заводів до інститутів Національної академії наук України.  

О.О. Пащенко за своє досить недовге життя – адже він пішов у 60-річному віці – створив 
значний доробок як учений, як педагог, як організатор. Та, мабуть, найголовніше, що пригадує 
кожен, хто знав його, це величезна доброта цієї, зовні суворої, людини. Ми відчуваємо його 
присутність поруч з нами. Ми пам'ятаємо його. Ми любимо його.  

Н.О.Ткач, к.х.н., доцент  
Визначний учений у галузі фізичної хімії та технології силікатів елементоорганічних 

матеріалів. Засновник фундаментального наукового напряму модифікування матеріалів 
елементоорганічними сполуками, комплексної переробки сировини і економії енергетичних 
ресурсів у промисловості будівельних матеріалів.  

Підготував 60 кандидатів та 11 докторів наук. 
Двічі лауреат Державної премії УРСР (1981, 1988), лауреат премії Київського політех-

нічного інституту (1976). На фасаді хімічного корпусу встановлено пам'ятну меморіальну 
дошку. 

Автор 677 наукових праць, серед них 25 монографій і 6 підручників. Має 173 винаходи. 
Основні праці: «Кремнійорганічні захисні покриття» (1969), «Гідрофобізація» (1973), «Нові 
цементи» (1978), «Загальна технологія силікатів» (1983), «Кремнійорганічні покриття для 
захисту від біокорозії» (1988), «Армування в'яжучих речовин мінеральними волокнами» (1988), 
«Енергозберігальна і безвідходна технології одержання в'яжучих речовин» (1990), «Теорія 
цементу» (1991).  

текст: Хто є хто: Довідник. Професори Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут».-К.:Освіта, 1998.-155с. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

САМСОНОВ ГРИГОРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
 

 
Григорій Валентинович Самсонов (15.02.1918 - 22.12.1975), 

вчений у галузі хімії й технології неорганічних матеріалів. Народився в 
м. Пушкін (Ленінградська область). По закінченні Московського 
інституту тонкої хімічної технології (1940) працював на різних посадах 
у РФ. З 1956 працює в Україні в Інституті металокераміки і 
спеціальних стопів АН УРСР, 1961-63 — голова відділу технічних 
наук АН УРСР, з 1962 професор Київського Політехнічного Інституту, 
з 1961 член кореспондент АН УРСР. 

Діапазон наукових інтересів Григорія Валентиновича Самсонова 
надзвичайно широкий. Йому належать основоположні роботи в галузі 
хімічного зв’язку тугоплавких сполук, які лягли в основу наукової 
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концепції створення композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук з необхідними 
властивостями. Виконані ним фундаментальні дослідження з фізичної хімії тугоплавких сполук 
стали основою для виробництва і застосування близько 500 таких речовин у промислових 
масштабах. 

Г.В.Самсоновим опубліковано 1400 наукових праць, близько 50 монографій і довідників. 
У світі практично немає монографій з тугоплавких сполук, яких не згадували би його роботи, і 
сьогодні його роботи мають високий індекс цитування. 

Г.В.Самсонов підготував 170 кандидатів наук і 20 докторів наук, одержав світове 
визнання, був членом багатьох міжнародних наукових видань, стояв у витоків створення 
Міжнародного інституту науки про спікання, нагороджений вищою нагородою Міжнародного 
Планзеєвського товариства порошкової металургії та медаллю ім. С.І.Вавилова, засновано 
премію ім. Г.В.Самсонова за найкращу статтю в журналі “Science of Sintering”. 

У 1968 році йому присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки УРСР, в 1972 р. 
став лауреатом Державної премії УРСР, вшанований преміями ім. Є.О.Патона, ім. 
П.Г.Соболевського, ім. Д.І.Менделєєва, був обраний почесним членом Сербського хімічного 
товариства, Вищої технічної школи у Відні, Міжнародного інституту науки про спікання. 

Г.В.Самсоновим виховано блискучу плеяду наукових і педагогічних кадрів, керівників 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

РЕФОРМАТСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Народився в селі Борисоглібському Костромської губернії (нині 
Івановська область) у родині священика. Як і його батько закінчив 
Костромську духовну семінарію (в 1878 г). Вступив на природне 
відділення фізико-математичного факультету Казанського 
університету. Студентом працював в лабораторії А. М. Зайцева. У 1882 
р. закінчив університет з золотою медаллю і ступенем кандидата. 
Дипломною роботою стало «Дослідження вуглеводню СЮН 18, 
отримуваного з аллілдіпропілкарбінола».  

У період 1882-1889 працював у альма-матер. З 1882 р. - 
хранитель музею лабораторії А. М. Зайцева. У 1889 р. С. М. 
Реформатський захистив дисертацію на тему «Граничні багатоатомних 
алкоголі» на ступінь магістра.  

Продовжив освіту під керівництвом В. Мейера в Геттінгені та Гейдельберзі, і В. Ф. 
Оствальда в Лейпцігському університеті (1889-1890). Робота за кордоном була присвячена в 
основному докторської дисертації на власну тему в напрямку досліджень Бутлерова-Зайцева, 
що стосуються способу синтезу третинних спиртів.  

У 1887 р. відкрив спосіб отримання β-оксикислот взаємодією складних ефірів α-
галогензамісних карбонових кислот і альдегідів у присутності цинку. Спосіб згодом отримав 
назву реакції реформатського. На основі реакції згодом були отримані β-кетокислоти і 
ненасичені органічні сполуки. Реакція була покладена в основу штучного синтезу вітаміну А і 
його похідних. Навіть після відкриття в 1900 р. Гріньяром більш зручного методу отримання 
органічних сполук, раніше одержуваних за методом Бутлерова, метод Реформатського зберігає 
своє значення і до сих пір. У сучасній хімічній літературі описуються випадки синтезів 
органічних сполук (в т. ч. вітамінів і гормонів), для яких реакція Гріньяра не давала позитивних 
результатів, а реакція Реформатського, навпаки, давала необхідні з'єднання.  

У 1889 р. публікує серію наукових робіт у галузі отримання багатоатомних спиртів.  
Після повернення з закордонного відрядження С. М. Реформатський у Варшавському 

університеті блискуче захистив у 1890 р. докторську дисертацію на тему «Дія суміші цинку і 
монохлороцетного ефіру на кетони та альдегіди».  
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З 1891 обраний професором Київського державного університету. З цього ж року - 
професор Київських вищих жіночих курсів.  

У 1892 р. вивчив відновлення третинних спиртів до вуглеводнів.  
У 1931-1934 провів дослідження в галузі отримання натурального каучуку з рослин.  
Двічі обирався головою фізико-хімічного товариства Київського державного університету 

(1910-1916 і 1920-1933).  
С. М. Реформатський - родоначальник київської школи хіміків-органіків. Серед його 

учнів: Я. Михайленко, В. Яворський, Е. Гришкевич-Трохимовський, М. Жданович.  
Є автором підручника «Початковий курс органічної хімії» (з 1893 витримав 17 видань). 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

ЛИСІН БОРИС САВЕЛІЙОВИЧ. ЖИТТЯ ВІДДАНЕ НАУЦІ  
ДО 125-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА 

 
Цьогоріч виповнилося 125 років від дня народження видатного 

вченого, одного з основоположників науки і передової техніки в галузі 
будівництва і будівельних матеріалів, академіка Академії наук України, 
доктора технічних наук, професора Бориса Савелійовича Лисіна, вся 
діяльність якого тісно пов'язана з Київським політехнічним інститутом.  

Б.С. Лисін народився 23 липня 1883 року в Новограді-
Волинськом. Після навчання в Рівненському реальному училищі в 1903 
році він вступив до Київського політехнічного інституту. У 1909 році 
успішно закінчив політехнічний інститут і був запрошений на кафедру 
будівельних матеріалів і мінеральних речовин, де працював викладачем 
і асистентом відомого вченого професора К.Г. Дементьєва. З перших 
днів роботи на кафедрі Б.С. Лисін бере активну участь у науковій 
роботі, укладанні підручників з хімічної технології силікатів. У 1917 році колектив КПІ обирає 
Б.С. Лисіна головою Ради викладачів інституту. В тому ж році він був делегатом першої 
Всеросійської наради з реформи вищої школи в Петрограді, де представляв праці викладачів 
КПІ.  

Уся діяльність Б.С. Лисіна як науковця та інженера була спрямована на розвиток 
силікатної промисловості України та вивчення мінерально-сировинних ресурсів для її 
забезпечення. Саме такий напрям наукової діяльності Б.С. Лисіна став вагомою причиною 
залучення вченого в 1919 році до роботи в Комісії з вивчення природних ресурсів України, яку 
очолював великий учений, перший президент Академії наук України академік В.І. 
Вернадський.  

Плідною була і викладацька діяльність ученого: у 1921 році Б.С. Лисін заснував кафедру 
силікатів КПІ і впродовж багатьох років очолював її. Одним з головних своїх завдань Борис 
Савелійович завжди вважав підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі хімії і технології 
силікатів. Ця кафедра стала загальновизнаним центром 
підготовки кадрів для промисловості та наукових установ, на її 
базі створено вітчизняну наукову школу силікатів, основним 
напрямом роботи якої були глибокі дослідження мінеральної 
сировини та технології її раціонального використання. Важливим 
педагогічним досягненням професора Б.С. Лисіна була 
організація реального дипломного проектування, зокрема за 
проектами студентів КПІ було збудовано і реконструйовано 
декілька цегельних, цементних, фарфоро-фаянсових заводів тощо, 
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а студенти, які брали участь у їх проектуванні, стали потім керівниками підприємств і відомими 
вченими.  

З 1923 по 1928 рік він працює також деканом хімічного факультету КПІ.  
Оглядаючи науковий доробок академіка Лисіна, слід зазначити, що він був першим, хто 

здійснив наукову систематизацію родовищ українських глин, зокрема каолінів, – високоякісної 
сировини для виробництва кераміки, фарфору і фаянсу. Активна діяльність Б.С. Лисіна 
допомогла значно підвищити якість продукції та ефективність роботи підприємств силікатної 
промисловості. Було визначено та уточнено характеристики багатьох родовищ українських 
глин з геологічної, технологічної та економічної точок зору. По кожному родовищу наведені 
оцінка якості, властивості глин та їх запаси, схематичне описання існуючого заводу тощо. Ці 
висновки мали велике значення. Вони підтвердили перевагу багатьох глин України над 
закордонними і можливість їх широкого експорту. Всі ці дані не втратили своєї актуальності і в 
наш час.  

Свою наукову роботу Б.С. Лисін проводив одночасно в Київському політехнічному 
інституті та Академії наук України. Його заслуги отримали гідне визнання, і на початку 1939 
року вченого обрали академіком АН України за спеціальністю “Хімія і технологія силікатів”. У 
1940 році він був призначений також директором Інституту мінеральної сировини АН України.  

Наукова діяльність Б.С. Лисіна була перервана Великою Вітчизняною війною. Після її 
закінчення наукова діяльність набула нових напрямків. Великі масштаби відбудовних робіт 
потребували виробництва будівельних матеріалів на основі дешевої місцевої сировини або 
частин зруйнованих споруд, і Б.С. Лисін запропонував цілий ряд таких матеріалів, що широко 
використовувалися на практиці. Велику увагу було приділено розробці методів визначення 
фізико-механічних властивостей і хімічного складу сировинних матеріалів, напівпродуктів та 
кінцевої продукції силікатних виробництв. Упровадження в промисловість розроблених ученим 
методів контролю сировини та параметрів технологічних процесів сприяло підвищенню якості 
продукції, зниженню витрат палива та сировини.  

У 1950-х роках він організує новий цикл досліджень структури в'яжучих і розчинів 
методом цементографії та вперше встановлює залежність між формуванням структур, умовами 
твердіння та їх фізико-хімічними властивостями. Особлива увага приділяється використанню 
місцевої сировини та промислових відходів для виробництва в'яжучих.  

Під керівництвом Б.С. Лисіна розроблені сучасні технології виробництва кам'яного литва 
та інших будівельних виробів і матеріалів (плити, бордюри, бруківка, щебінь та ін.), сировиною 
для яких служать металургійні шлаки та деякі гірські породи. Детально досліджено процес 
кристалізації у виливках. Дано рекомендації щодо оптимальних температур кристалізації литва 
різних складів та уповільнення охолодження виливок для запобігання їхньому пошкодженню.  

Велику увагу Б.С. Лисін приділяв таким фундаментальним питанням хімії скла, як 
визначення склоутворюючої здатності оксидів, ролі іонів-модифікаторів у формуванні 
склоутворюючої сітки, розробка наукових засад технології різних типів полив для кераміки. 
Цей цикл робіт мав велике наукове і прикладне значення та отримав широке вітчизняне і 
міжнародне визнання. В 1950 році Б.С. Лисіну спільно з кандидатом технічних наук О.В. 
Череповою присуджено Сталінську премію СРСР за дослідження та впровадження ефективних 
безолов'яних та безсвинцевих емалей.  

Справжній український патріот, академік Б.С. Лисін виховав цілу плеяду визначних 
учених і фахівців у галузі технології будівельних матеріалів та неорганічного 
матеріалознавства, серед яких академіки, доктори і кандидати наук, лауреати Державних премій 
СРСР та України, які плідно працювали та працюють на багатьох підприємствах і в наукових 
установах України та за її межами.  

Наукові напрями й традиції, започатковані Б.С. Лисіним, розвиваються в нашому 
університеті і сьогодні з урахуванням новітніх досягнень науки про силікати та з 
використанням сучасного обладнання. Враховуючи видатний внесок Б.С. Лисіна в розвиток 
силікатної науки та промисловості, кращим студентам кафедри надається стипендія його імені.  
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На честь вшанування 125-річчя від дня народження академіка Б.С. Лисіна за ініціативою 
Новоград-Волинської міськради одній з центральних вулиць присвоєно ім'я видатного 
уродженця цього міста, а 24 серпня, в День Незалежності України, на місцевому поштамті 
проведено урочисте погашення іменного маркованого конверту, випущеного Укрпоштою. В 
цих заходах брав участь завідувач кафедри хімічної технології кераміки та скла член-
кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Б.Ю. Корнілович, онук видатного 
вченого.  

Борис Савелійович залишив по собі світлу пам'ять у сучасній українській громаді. Він – 
взірець ученого і людини, для якого питання престижу науки, честі і порядності зливались 
воєдино.  

М.М. Племянніков, доц., В.М. Павленко, доц.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

КАЛІНІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ. ПЕРЕРВАНИЙ ПОЛІТ 

 
Серед літаків-велетнів, які будувалися у різні часи в різних 

країнах світу, почесне місце належить конструкціям, створеним в 
Україні. Всім відомий літак «Ілля Муромець», розроблений киянином 
Ігорем Сікорським на початку ХХ століття, велетень шістдесятих років 
— антоновський «Антей» (Ан-22), богатир вісімдесятих «Руслан» (Ан-
124) та ніким не перевершена «Мрія» (Ан-225) дев’яностих. Однак мало 
хто знає про надпотужний літак К-7, спроектований і споруджений в 30-
х роках минулого століття в Україні, і його конструктора Костянтина 
Калініна. Він у двадцятих — на початку тридцятих вважався одним із 
найперспективніших радянських авіаконструкторів. Його літаки, 
виконані за аеродинамічною схемою «літаючого крила», лягли в основу 
надзвукової авіації майбутнього. 

Бажання літати 
Майбутній авіаконструктор народився 5 лютого (24 січня за ст.ст.) 1887 року у Варшаві 

на батьківщині матері — Маріанни Фридериківни. Його батько Олексій Кирилович родом з 
Воронезької губернії, кадровий офіцер царської армії, за відмінну службу був удостоєний 
дворянського титулу. Він помер у 1892 році, коли малюкові ще не виповнилося і п’яти років. 
Тож виховувала Костянтина мати. 

До 1909 року Костянтин Калінін жив у Польщі. Екстерном закінчив реальне училище у 
Варшаві, а згодом з відзнакою — учительський інститут в Андрєєві. У 1909 році він вступив до 
елітного Одеського піхотного юнкерського училища, яке з відзнакою закінчив 1912 року. Там 
він уперше побачив політ аероплана, пілотованого піонером російської авіації Михайлом 
Єфімовим. Відтоді Костянтином Калініним оволоділо бажання літати. 

У роки Першої світової війни Калінін був призваний на військову службу. Брав участь у 
боях під Двинськом, був нагороджений орденом Св.Станіслава. Але весь цей час мрій про 
авіацію не полишав і на початку 1916 року домігся направлення на навчання до Гатчинської 
військової авіашколи. 

Йому пощастило навчатися у відомого авіаційного фахівця, полковника Сергія Ульяніна, 
який виховав цілу плеяду видатних авіаторів. Ім’я цього повітроплавця, льотчика й 
авіаконструктора було свого часу в Російській імперії майже таким же легендарним, як імена 
Сергія Уточкіна, Михайла Єфімова та конструктора і пілота Ігоря Сікорського. Серед учнів 
Сергія Ульяніна, окрім Костянтина Калініна, були й такі непересічні особистості, як 
славнозвісний Петро Нестеров, Євграф Крутень — відомий повітряний боєць і один із перших 
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розробників тактики дій винищувальної авіації, Олександр Казаков — уславлений ас Першої 
світової війни, Ян Нагурський — перший в історії полярний льотчик, та багато інших. 

Гатчинську авіаційну школу Калінін закінчив у жовтні 1916 року, діставши звання 
військового льотчика та чин штабс-капітана. Після цього він знову був направлений на фронт. 
Воював у самому пеклі, одним із перших серед російських авіаторів почав застосовувати 
радіозв’язок для коригування з повітря артилерійського вогню. Бойова майстерність, рішучість 
і відвага принесли Калініну підвищення у чині й ще два військові ордени. 

Після бурхливих революційних подій Костянтин Калінін прямує до Києва, де на початку 
1918 року зустрічається з людьми, які відіграли в його подальшому житті вирішальну роль. Це 
були працівники й випускники Київського політехнічного інституту Вікторин Бобров і брати 
Іван та Андрій Касяненки. 

Для авіаційних фахівців їхні імена тоді багато про що говорили. Адже Вікторин Бобров та 
брати Касяненки були одними з найактивніших фундаторів і учасників створеної ще 1906 року 
Повітроплавної секції при Механічному відділенні Київського політехнічного інституту. За 
кілька років київськими авіабудівниками було сконструйовано і побудовано понад 40 різних 
типів аеропланів. Фактично цей осередок авіації виконав роль першого на Півдні Російській 
імперії дослідницько-навчального центру авіаційно-технічного профілю. Недарма ж найбільше 
вітчизняних авіаційних конструкторів першого покоління вийшло саме з нього. Він дав путівку 
в авіацію і майбутньому авіаконструкторові Костянтину Калініну. 

Почавши працювати у Києві, Калінін звертається до керівництва УНР з рядом ініціатив, 
спрямованих на розвиток авіації, але слабка тодішня влада не змогла його підтримати. 
Розчарувавшись у діях директорії УНР, Калінін переходить на бік більшовиків. Згодом його 
відрядили до Петрограда, звідки у червні 1920 року Калініна як досвідченого льотчика 
направили на навчання до Московського авіаційного технікуму, створеного професором 
Миколою Єгоровичем Жуковським, і згодом, у 1922 році, перетвореного на Військово-
повітряну інженерну академію ім. Жуковського. 

Попри величезний практичний досвід та ґрунтовну попередню освіту, закінчити цей 
заклад Калініну не вдалося. Тут було проведено «чистку» слухачів, внаслідок якої він був 
відрахований з формулюванням — «як колишній царський офіцер і дворянин». 

Дипломний проект 
На допомогу прийшли київські колеги. 1923 року Костянтин Калінін повертається до 

Києва і вступає на четвертий курс Київського політехнічного інституту, ректором якого став 
Вікторин Бобров, а проректором — Іван Касяненко. Водночас Калінін увійшов до керівництва 
Авіаційного науково-технічного товариства (АНТТ) і був призначений начальником 
виробництва Київського авіаремонтного заводу «Ремповітря-6». 

Призначення він дістав за сприяння В.Боброва, який раніше очолював це підприємство. 
Завод було створено для ремонтування літаків, але новий начальник виробництва запропонував 
колегам створити власний вітчизняний пасажирський літак. Керівництво підприємства 
підтримало цю пропозицію. 

На чолі з К.Калініним невеличка група молодих інженерів та робітників «Ремповітря-6» 
взялася за розробку нової машини. Літак дістав назву К-1. Калінін запропонував концепцію та 
головні схеми його конструкції, які на той час істотно відрізнялися від традиційних. 

Як схему літака було вибрано підкісний аероплан з оригінальним еліптичним крилом. 
Воно давало низку переваг. Найменші втрати на формування вихору, підвищення бокової 
стійкості, зниження енергії двигуна, що забезпечувало вищу швидкість і більшу дальність 
польоту. Це був прорив у авіабудуванні. Пізніше зарубіжними фахівцями створення 
еліптичного крила оцінювалося як видатний внесок у розвиток світової авіації. Протягом 
тривалого часу це була фірмова ознака калінінських конструкцій. Ефективність такої форми 
теоретично обґрунтував відомий німецький гідроаеродинамік Л.Прандтль. Але пріоритет 
К.Калініна в розробці конструкції такого крила був підтверджений патентом 1923 року. 

Державні випробування нової машини провели у квітні 1925 року. Вони засвідчили, що 
машина задовольняє всі вимоги до пасажирських літаків і придатна для використання в 
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Цивільному повітряному флоті СРСР. З повним навантаженням — три пасажири і льотчик — 
літак досягав швидкості понад 160 км/год і стелі в три тисячі метрів. 

За кілька днів, напередодні 1 травня 1925 року, під пілотуванням льотчика-випробувача 
київського авіаремонтного заводу «Ремповітря-6» Станіслава Косінського літак здійснив 
успішний переліт за маршрутом Київ—Харків—Москва. К-1 став першою вітчизняною 
пасажирською машиною, рекомендованою до серійного виробництва. Десять літаків К-1 
використовувалися для пасажирських перевезень і аерофотозйомок до 1930 року. 

Водночас К-1 став для його конструктора, студента КПІ, ще й реальним дипломним 
проектом, що в усьому світі вважається найвищим досягненням для випускників інженерних 
шкіл. Це, до речі, був другий випадок в історії авіації (після І.Сікорського), коли студент КПІ не 
лише цілком спроектував літак, але й впровадив його у серійне виробництво. 

Восени 1925 року дипломований інженер Костянтин 
Калінін дістав направлення на роботу до Харкова. Там йому 
запропонували посаду головного конструктора і начальника 
виробництва авіаремонтних майстерень, які незабаром 
перетворилися на перше в СРСР Конструкторське бюро 
цивільного авіабудування під назвою «Авіазавод імені 
Раднаргоспу УРСР», пізніше Харківський авіазавод. Разом з 
Калініним до Харкова переїхали молоді фахівці з КПІ та з 
авіаремонтного заводу «Ремповітря-6», які згуртувалися під час створення машини К-1. 

«Випереджаючи час» 
Кінець 20-х, початок 30-х років минулого століття ознаменувалися безкомпромісними 

змаганнями найкращих авіаційних шкіл світу за створення нових типів літаків. Результати цих 
змагань безпосередньо впливали на військовий потенціал головних геополітичних гравців: 
СРСР, Німеччини, Франції, Великобританії, США. 

Розуміючи це, Костянтин Калінін з перших днів перебування у Харкові узявся за 
проектування нового літака, закладаючи в нього найновітніші інженерні рішення: еліптичне 
крило, блочне кріплення двигуна, яке давало доступ до всіх його агрегатів. Як основний 
конструктивний матеріал уперше був використаний кольчугалюміній, це помітно підвищило 
надійність усіх елементів машини. Конструкція розроблялася під потужніший, ніж у К-1, 
двигун BMW-IV. У цьому літаку Калінін почав реалізовувати ідею уніфікації власних 
конструкцій, що дозволяло знижувати витрати на розробку, підвищити його надійність і 
технологічність. Така уніфікація, до того ж, полегшувала льотчикам освоєння нової техніки. 

Випробування літака відбулися навесні — влітку 1927 року. Члени Державної комісії 
особливо відзначили невибагливість машини до польових умов і безпеку зльоту та посадки. 
Літак давав змогу перевозити трьох пасажирів на відстань 1000 км з швидкістю 165 км/год. 

Наступне замовлення не забарилося: наприкінці року 
харківські авіабудівники уклали угоду з Російським товариством 
Червоного Хреста на створення санітарного літака К-3. Він був 
спроектований у рекордно короткий термін — усього за два з 
половиною місяці! В ньому були застосовані конструктивні 
рішення для швидкої евакуації людей із зон аварій та катастроф: 
зручні лежачі місця для двох хворих, простір для лікаря та його 
обладнання, бортова система водопостачання з підігрівом тощо. 
Машина мала традиційне калінінське, високо розташоване еліптичне крило і фюзеляж сталевої 
фермової конструкції. Літак став легшим, водночас його корисне навантаження порівняно з 
попередньою моделлю зросло на сімдесят кілограмів. 

4 березня 1928 року новенький К-3 у складі ескадрильї «Наш ответ Чемберлену» був 
урочисто переданий представникам Повітряного флоту на Центральному аеродромі у Москві. 
Літак дістав найменування РОКК-1 (Российский Красный Крест — первый) і був закріплений за 
транспортно-експедиційним пунктом управління санітарної служби. Протягом 1928—1930 
років на ньому було врятовано понад 30 людей, які стали жертвами різних катастроф. 
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Уже під час доведення конструкції «санітарки», як називали її працівники підприємства, 
калінінське КБ удосконалило свою машину, яка далі йшла під шифром К-4. В ній були 
розвинуті вже апробовані в К-3 ідеї, які вважалися на той час новим словом у літакобудуванні: 
стабілізатор літака дозволяв змінювати кут встановлення під час польоту, що давало змогу 
експлуатувати літак з великим діапазоном центрівок; двигун встановлювався на поворотній 
моторамі, яка не лише забезпечувала зручний доступ до всіх його агрегатів, але й дозволяла за 
потреби швидко замінювати його іншим двигуном. 

Уперше в заводській практиці було вирішено будувати літаки не поштучно, а серійно — 
по чотири і більше. Це дозволило заощаджувати кошти і час на підготовку виробництва. А літак 
К-4 почав будуватися не лише як санітарний, а й як аерофотознімальний та насамперед 
пасажирський. Для заводу він став першим, який вироблявся серійно. Всього було випущено 44 
машини. 

Берлінський тріумф 
Головною подією жовтня 1928 року була перша для радянських авіабудівників авіаційна 

виставка в Берліні. Тож їй надавалася велика політична вага. Персональне запрошення для 
участі у виставці отримав і Костянтин Калінін. Її організатори зверталися до Калініна з такими 
словами: «Міжнародний комітет з організації світової авіавиставки запрошує Вас взяти участь і 
своєчасно повідомити нас про свою згоду. Ми багато знаємо про блискучі польоти К-4. Апарат 
пана Калініна з його еліптичними крилами, безумовно, приверне увагу вчених і конструкторів 
усього світу…». 

Справді, про К-4 закордонні авіаційні фахівці багато знали й до виставки. Адже у червні 
1928 року він разом з новим літаком «Меркур» німецької фірми Дорньє взяв участь у перельоті 
Харків—Москва. У серпні того ж року був здійснений ще один переліт за маршрутом особливої 
складності Тифліс—Кутаїсі—Гагра—Туапсе—Краснодар. Перельоти пройшли успішно і 
підтвердили високі якості нового літака та його придатність для заміни дорогих закордонних 
машин. Небаченим раніше досягненням К-4 присвятив свої сторінки відомий авіаційний 
журнал «Флайт». Це зробило Костянтина Калініна одним із найвідоміших авіаконструкторів не 
лише в СРСР, але й на Заході. Його запросив на роботу до своєї американської компанії інший 
випускник КПІ Ігор Сікорський. Але Калінін вважав, що він має робити свою справу у себе на 
Батьківщині. 

Дебют у Німеччині вийшов цілком вдалим. В експозиції СРСР була представлена серія 
машин конструкції А. Туполєва: цільнометалевий біплан-розвідник, дві спортивні авієтки, 
аеросани АНТ-ІV, перевізник пошти АНТ-3; славнозвісний навчальний літак М.Полікарпова У-
2 та калінінський К-4. Саме останній і виборов головний приз Берлінської виставки — Золоту 
медаль. 

Цікаві експедиції на К-4 здійснювалися і після його відзначення на Берлінській виставці: 
у травні 1929 року сім серійних машин з тридцятьма п’ятьма представниками української 
молоді взяли участь у першому радянському масовому перельоті за маршрутом Харків—
Ростов—Сочі—Мінеральні Води—Тифліс. 22 серпня 1929 року літак К-4 під назвою «Червона 
Україна» з екіпажем у складі льотчика-випробувача Харківського заводу М. Снегірьова, 
штурмана І. Спіріна й бортмеханіка С.Кеглевича розпочав наддалекий переліт за маршрутом 
Харків—Москва—Іркутськ—Москва—Харків, під час якого перебував у повітрі 73 години і 
здолав 10400 кілометрів. За перельотом стежила вся країна. На його завершальній стадії 
відмовив двигун. К-4 в планеруючому режимі подолав 100 км і успішно приземлився на 
Харківському аеродромі. За словами командуючого авіацією Петра Баранова, 
К-4 показав видатні результати. 

Новий пасажирський 
Попри підтверджені у наддалеких перельотах блискучі якості калінінських машин та 

міжнародне визнання їх конструктора, керівництво «Укрповітряшляху» (УПШ) протягом 
тривалого часу вперто робило ставку на німецькі «Юнкерси» та літаки фірми «Дорньє». На 
цьому підгрунті між головним конструктором Харківського авіазаводу і правлінням товариства 
виник гострий конфлікт, який був погашений лише після втручання вищих партійних інстанцій. 
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У листопаді 1927 року на Х з’їзді Компартії України у звітній доповіді відзначено «велику 
позитивну роль роботи молодого інженера, члена партії Калініна». Кадровий склад УПШ було 
замінено. Його очолив колишній колега по Київському політехнічному інституту Андрій 
Касяненко, який завжди підтримував талановитого конструктора. 

…А життя вимагало нових розробок. В країні збільшувалися обсяги пасажирських 
перевезень, поштових відправлень, зростала потреба в оперативній доставці вантажів. Держава 
вже не могла залежати від іноземних авіавиробників і перевізників. Тоді, у 1929 році, 
розпочалася робота над наступним калінінським проектом — літаком К-5. 

Державні випробування нової машини були завершені влітку 1930 року. Вони засвідчили, 
що при корисному навантаженні у 1600 кілограмів максимальна швидкість літака сягає 198 
км/год; він не потребує великих обладнаних аеродромів, оскільки для зльоту йому потрібно 
лише 100 метрів, а для посадки — 140; відстань, на яку він може перевозити вісьмох пасажирів 
з екіпажем з двох осіб, становить 800 кілометрів. Новий вітчизняний літак за своїми 
показниками виявився набагато кращим за німецькі літаки, які доти експлуатувалися практично 
на всіх повітряних шляхах СРСР. 

Його одразу рекомендували до серійного виробництва і вже до кінця 1930 року було 
виготовлено 25 машин, які почали працювати в усіх куточках СРСР. З 1930 до 1934 року було 
випущено 296 літаків К-5 в різних модифікаціях. Він став флагманом цивільного флоту СРСР. 
А конструктор Костянтин Калінін був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора 
УРСР. 

Протягом наступних десяти років літак К-5 був основною машиною радянської цивільної 
авіації. А у воєнні роки він використовувався для перевезення поранених, доставки 
продовольства й озброєння, розвідки і навіть для нічних бомбардувань. 

Серед інших калінінських літаків тих років варто згадати поштовий літак К-6, «обл-
виконкомівські» К-9 і К-10. Ці двомісні машини були розроблені спеціально для потреб 
керівників адміністративних округів, районів і областей. Вони були обладнані економічними 
малопотужними двигунами; могли сідати на будь-який майданчик і для зручності зберігання 
мали крила, які можна було складати. Літаки К-10, до того ж, випускалися ще у спортивній та 
сільськогосподарській модифікаціях з обладнанням для обробки посівів. 

Паралельно з роботою в КБ Костянтин Калінін (спільно з академіком Петром Проскурою) 
працював над створенням у 1930 році нового навчального закладу — Харківського авіаційного 
інституту (ХАІ), в якому він став першим завідувачем кафедри конструкцій літаків. Серед його 
студентів — видатний український авіаконструктор Йосип Неман, який пізніше замінив свого 
вчителя на посадах завідувача кафедрою ХАІ і головного конструктора Харківського 
авіазаводу. 

Аеродинамічна схема «усе в крилі» 
Але головним у житті Костянтина Калініна став велетенський літак К-7, який, хоч і не був 

щасливим, але за своїми технічними рішеннями випередив час на кілька десятиліть. Робота над 
ним розпочалася ще 1929 року. Створення надпотужних літаків стало тоді одним зі стрижневих 
напрямів розвитку світового авіабудування. У світі загострилися перегони за першість у 
загальному тоннажі, розмірах, потужностях двигунів, дальності польоту й живучості літаків. Не 
залишився осторонь і Харківський авіазавод. Але якщо більшість розробників йшли шляхом 
механічного збільшення геометричних характеристик та енергоозброєності своїх конструкцій, 
то Костянтин Калінін вдався до істотних новацій. Як сам він писав: «При створенні нових 
великих машин шляхи ведуть у напрямі нових аеродинамічних схем літаків, спрямованих на 
використання крила для розміщення в ньому корисного 
навантаження. Тобто схема «літаюче крило» має стати ідеальним 
літаком». 

Щоб здійснити перехід до «літаючого крила», виникла 
потреба побудувати машину за принципом «усе в крилі». Тому К-7 
являв собою фактично одне величезне крило розмахом у 53 м і 
площею у 454 квадратних метри. Воно мало центроплан 
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завширшки шість метрів, довжиною майже 11 м і висотою 2,33 м, в якому були приміщення для 
людей і вантажів. У консолях крила містилися 14 цистерн з пальним. Хвостове горизонтальне і 
вертикальне оперення несли дві хвостові балки. По вісі літака трохи вперед виступала рубка 
для пілотів, штурмана, радиста і старшого механіка. Ще семеро членів екіпажу 
розташовувалися в інших приміщеннях машини, а зв’язок підтримували внутрішнім телефоном. 
Літак був сконструйований під сім вітчизняних двигунів АМ-34, шість з яких встановлювалися 
на передній крайці крила, а сьомий — штовхальний — на задній, між балками оперення. 
Конструкція дозволяла механікам у польоті підходити до працюючих двигунів. 

К-7 проектувався як багатоцільовий літак. Його пасажирський варіант був розрахований 
на 128 пасажирів. Побудований приблизно в той же час німецький літак «Дорнье» DО-Х, який, 
до створення К-7 вважався найбільшим у світі, був розрахований на перевезення 100 пасажирів. 
Був розроблений і військовий варіант К-7, який міг нести до 16,6 тонни бомбового 
навантаження або 112 парашутистів з відповідним озброєнням. 

19 серпня 1933 року літак уперше піднявся в повітря на заводському аеродромі. Як 
завжди, в кріслі другого пілота сидів сам головний конструктор — К.Калінін. За три тижні, 
після доопрацювань і налагодження систем відбулася серія нових випробувальних польотів. 
Виявлені дефекти конструкції одразу ж усувалися. Однак залишалася проблема раптового 
виникнення вібрації літака. Завдяки своєму досвіду головний льотчик-випробувач заводу 
М.Снегірьов навчився гасити їх за допомогою змінювання режимів роботи двигунів, але 
принципового способу боротьби з вібрацією тоді знайдено не було. 

Підходила до завершення тримісячна програма випробувальних польотів. 21 листопада 
під час третього заходу на посадку літак раптом перестав слухатися рулів й врізався в землю. В 
пожежі загинули п’ятнадцять із двадцяти членів екіпажу та дослідників, у тому числі й 
М.Снегірьов. 

Урядова комісія, створена для розслідування причин катастрофи не виявила помилок КБ в 
розрахунках літака на міцність. Він розбився через деформації хвостового оперення й 
заклинювання рулів, викликаних сильними автоколиваннями. Явище це в авіації відоме під 
назвою «флатер». Подолав його значно пізніше видатний радянський механік і математик 
Мстислав Келдиш за допомогою вагового балансування рулів. 

Для Костянтина Олексійовича ця катастрофа стала тяжким ударом. Розбилися люди на 
літаку його мрії, за його переконанням — найдосконалішому на той час у світі. Трагедія 
вирвала з життя друзів і колег, з якими довелося пройти через невдачі і перемоги. Це були 
майже члени його родини, з якими він під час голоду ділив свій урядовий пайок, яким часто 
перераховував свої преміальні за нові розробки. 

Однак треба було продовжувати працювати, адже єдина катастрофа не могла 
перекреслити багаторічну успішну діяльність згуртованого і потужного колективу. Між тим у 
Головному управлінні авіаційної промисловості (ГУАП) в Москві визріло рішення про 
перепрофілювання Харківського авіазаводу на суто військову тематику і переведення Калініна 
разом з очолюваним ним КБ до Воронежа. У 1934 році на новій базі були закладені два 
ґрунтовно модернізовані 
К-7, однак невдовзі керівництво ГУАП виступило проти продовження роботи під приводом 
того, що країні нібито не потрібні надпотужні літаки. Виняток зробили лише для туполєвського 
літака-гіганта «Максим Горький», який був сконструйований за традиційними рішеннями і доля 
якого також виявилася недовговічною. 

Останні розробки 
Ще в липні 1932 року КБ Калініна дістало від Ради Праці та Оборони СРСР завдання на 

розробку багатоцільового військового літака К-12 (ВС-2). Робота над ним була розпочата в ХАІ 
в аеродинамічній трубі. Калінін вклав в нього весь свій талант і практичний досвід. В К-12 
конструктор знову використав схему «літаючого крила» і довів, що у разі застосування силових 
установок однакової потужності з літаком, побудованим за традиційною схемою, в «літаючому 
крилі» навантаження розподілялося на більшій площині, а конструкція виходила легшою. До 
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того ж це була «безхвістка», яка мала лобовий опір, менший за звичайний, а отже — і вищу 
швидкість, дальність польоту й маневреність. 

Громадськості новий літак був представлений 18 червня 1937 року, на традиційному 
авіаційному параді у Москві. Члени уряду, іноземні дипломати, авіаційні фахівці й усі присутні 
в той день у Тушино раз у раз вибухали оплесками від побаченого. Особливе захоплення у них 
викликала дивна Жар-птиця, що слідом за ланкою бомбардувальників гордовито пропливла над 
трибунами. Фюзеляж розмальованого в химерні кольори літака виступав за задню крайку 
широкого трапецієподібного крила. Замість хвоста виднілася кабіна-башта кормового стрільця. 
Красувалася кулеметом у прозорій поворотній башті й штурманська кабіна. 

Літак був запущений у серійне виробництво, але невдовзі будівництво перших десяти 
екземплярів зупинили, «Жар-птицю» розібрали, а вузли та агрегати передали на склад. Для 
керівництва авіапрому СРСР технічні рішення Калініна, що набагато десятиліть випереджали 
час, виявилися занадто сміливими і ризикованими. 

Набагато пізніше, в березневому і квітневому номерах англійського журналу Air Pictorial 
від 1989 року, було надруковано велику статтю «Калінін — забутий піонер», проілюстровану 
фотографією К-12, і було вперше доведено, що калінінські літаки, виконані за схемою 
«літаючого крила», стали прототипом усіх надзвукових літаків майбутнього… 

Активно працювали фахівці калінінського КБ і над іншими, зовсім уже фантастичними 
для того часу проектами. До завершальної стадії наближалися роботи над реактивним літаком з 
дельтоподібним крилом малого здовження та пороховим зарядом, який мав заводський шифр 
К-15. Пророблялися конструкції висотного літака-розвідника К-16 зі стелею 11000 м та 
далекодіючого бомбардувальника К-17, що мав нести чотири тонни бомбового навантаження на 
відстань до восьми тисяч кілометрів. Однак у квітні 1938 року й ці розробки були зупинені — 
через арешт головного конструктора. 

«Перерваний політ…» 
Після лютневого пленуму ЦК ВКП(б) від 1937 року хвиля 

репресій накрила оборонну промисловість. У галузі був 
підготовлений план заходів щодо «викриття і попередження 
шкідництва та шпіонажу». На заводах, у конструкторських бюро і 
в науково-дослідних інститутах авіаційної промисловості 
розпочався справжній терор. Були заарештовані практично всі 
керівники ЦАГІ (Центрального аерогідродинамічного інституту 
ім. М.Жуковського), славнозвісні конструктори літаків і двигунів 
Р. Бартіні, В. Мясищев, І. еман, В. Петляков, Д. Томашевич, В. Чаромський, В. Чижевський та 
інші. Шпигунами оголосили багаторічних друзів і колег К.Калініна братів Касяненків. У роботі 
на французьку розвідку звинуватили видатного авіаконструктора А.Туполєва. В ув’язненні 
опинилися фундатори радянської ракетної техніки С.Корольов, В.Глушко, Г.Лангемак... На 
щастя, частині з них вдалося вижити. 

1 квітня 1938 року черга дійшла і до Костянтина Калініна. Вже 31 травня 1938 року 
рішенням Воронезького міськкому партії, ще до винесення вироку суду, він був виключений з 
партії. А 22 жовтня 1938 року як «ворог народу» був засуджений «за підрив радянського 
літакобудування» і наступного дня розстріляний. 

Костянтин Калінін був посмертно реабілітований 10 серпня 1955 року …»у зв’язку з 
відсутністю складу злочину». Але ім’я його виявилося несправедливо забутим. Лише близькі та 
дуже вузьке коло фахівців знали, хто насправді є автором сміливих інженерних рішень, які 
випередили час, хто створив знамениті авіаційні заводи, КБ, вищі навчальні заклади. 

У 1972 році, коли не стало Ігоря Сікорського, також викресленого з історії вітчизняної 
авіації, видатний радянський механік, академік І.Артоболевський сказав: «Ось було два великих 
авіаконструктори — Ігор Сікорський і Костянтин Калінін. Першого Америка поховала як 
національного героя, а другого у нас ніхто не знає. Його на вершині слави згубили молодим у 
себе вдома». 
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Син Костянтина Калініна — ветеран Великої Вітчизняної війни, полковник Елвін Калінін 
та дочка, колишня відповідальна працівниця Головкому морського флоту СРСР Неллі Калініна 
двічі на рік вшановують пам’ять батька. Астрофізик Кримської обсерваторії Т.Смирнова у 1975 
році відкрила зірку за номером 3347. Цій планеті за бажанням першовідкривальниці 
Міжнародним планетарним центром було присвоєно ім’я «Костянтин» на честь видатного 
авіаконструктора Костянтина Калініна. 

Свій внесок у повернення імені свого славного випускника робить і Київський 
політехнічний інститут. Сьогодні в Державному політехнічному музеї КПІ постать Костянтина 
Калініна поруч з іншими піонерами авіації і космосу — Ігорем Сікорським, Олександром 
Мікуліним, Дмитром Григоровичем, Іваном і Андрієм Касяненками, Архипом Люлькою, 
Сергієм Корольовим, Володимиром Челомеєм, Львом Люльєвим та багатьма іншими 
видатними київськими політехніками. Його конструкції літаків і унікальні інженерні рішення 
вивчають студенти механіко-машинобудівного інституту та факультету авіаційних і космічних 
систем КПІ, йому присвячуються конференції вчених, сучасних і майбутніх творців авіації. 

М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ, академік НАН України, ректор НТУУ «КПІ» 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

ТЕТЕЛЬБАУМ СЕМЕН ІСАКОВИЧ – ВИДАТНИЙ ПОЛІТЕХНІК 

 

Серед видатних радянських вчених в галузі радіоелектроніки 
почесне місце належить члену-кореспонденту АН УРСР Семену 
Ісаковичу Тетельбауму (1910–1958 рр.) – випускнику КПІ, професору, 
завідувачу кафедри, декану факультету. Тетельбаум С.І. прожив коротке 
життя – всього 48 років, але встиг зробити надзвичайно багато, бо 
завжди ніби поспішав жити. У 24-річному віці він став кандидатом 
технічних наук, у 29-річному захистив докторську дисертацію, у 30 
років став керівником кафедри, у 38 – членом-кореспондентом АН 
УРСР. 

Він народився в Києві 7 липня 1910 р. У 1924 р. закінчив трудову 
семирічку, почав працювати кіномеханіком і електромонтером. 
Одночасно відвідував електропрофшколу, яку закінчив в 1927 р. Згодом він дивував усіх, хто 
знав його як вченого – теоретика і експериментатора – свої вмінням виконувати складні 
токарні, слюсарні, монтажні та інші роботи.  

У 1928–1932 р. С.І. Тетельбаум – студент КПІ, після закінчення – інженер-конструктор 
при інституті. 

Коли описують результати його діяльності, дуже часто вживають слово “вперше”. 
У 1932 р. Тетельбаум сконструював і збудував телевізійну установку, за допомогою якої в 

Україні вперше були проведені експерименти з телебачення.  
У 1934-1939 рр. під керівництвом С.І. Тетельбаума були успішно виконані важливі 

досліди і розроблені конструкції в галузі телемеханіки і автоматики, електроакустики, 
проведено реконструкцію радіостанцій в Києві і Одесі. Серед цих конструкцій треба відзначити 
прилад для підводного зв’язку (1940), при розробці якого вперше були вирішені важливі для 
техніки ультразвуку і гідроакустики питання. 

За завданням Академії наук в 1936 р. С.І. Тетельбаум розробив і виготовив перший в 
Україні пристрій для вимірювання висоти іонізованих шарів атмосфери, за допомогою якого 
провів дослідження іоносфери перед сонячним затемненням, під час і після нього. 

У грудні 1939 р. захистив докторську дисертацію на тему “Нові методи ущільнення 
радіомовного діапазону і способи модуляції з підвищеною ефективністю”. У 1940 р. був 
затверджений керівником кафедри “Приймальна і передавальна апаратура”. 



 

 291 

У роки війни С.І. Тетельбаум працював деканом радіотехнічного факультету 
Середньоазіатського індустріального інституту. Одночасно виконав багато цінних досліджень в 
галузі радіолокації. Крім того, групою наукових працівників під керівництвом С.І.Тетельбаума 
була розроблена і виготовлена потужна високочастотна установка для плавки спеціальних 
сплавів. За свою роботу був нагороджений орденом Червоної Зірки (1944) та “Знак пошани” 
(1948).  

В післявоєнні роки С.І. Тетельбаум розроблює загальні питання проблеми ефективної 
передачі енергії без проводів на великі відстані, досліджує умови бездротової передачі енергії 
на малі відстані для міського високочастотного транспорту, розв’язує нові проблеми і робить 
численні винаходи в галузі радіотехніки, телебачення, електроакустики, автоматики і 
телемеханіки, електротехніки, використання радіоелектроніки в медицині та ін. Він проводив 
також дослідження кільцевого безелектродного розряду з метою мирного використання атомної 
енергії. 

З 1945 р. і до кінця життя С.І. Тетельбаум керував в Інституті електротехніки (нині – 
Інститут електродинаміки) АН УРСР лабораторією струмів високої частоти, яку було створено 
за його активною участю. С.І. Тетельбаум був першим відповідальним редактором і 
організатором Всесоюзного науково-технічного журналу “Известия высших учебных заведений 
по разделу радиотехника”. В КПІ він читав курси лекцій “Радіопередавальні прилади”, 
“Телебачення”, “Основи радіолокації” та ін. 

Він раптово помер 24 листопада 1958 р. Його ідеї в області радіотехніки розвивалися 
численними учнями. 

А ще С.І. Тетельбаум опублікував дві роботи, що стосуються фізики космосу – “К 
вопросу о круговороте материи в бесконечной вселенной” і “До питання про інтенсивність та 
спектральний склад метагалактичного випромінювання”. Роботи ці досьогодні майже ніким 
належним чином не оцінені. 

А, між іншим, у другій роботі на підставі гіпотези круговороту речовини й енергії у 
всесвіті дано розрахунок спектру мікрохвильового фону – того, що у нас називають реліктовим 
випромінюванням. Думається ідеї, висловлені С.І. Тетельбаумом у цих статтях, чекають свого 
часу. 

Більш детально про видатного вченого можна дізнатися з брошури І.В. Акаловського і 
В.В. Огієвського “Семен Ісакович Тетельбаум” (1960 р.), де також наведено список його праць. 

КП: 2008, 39  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

УДОВЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – УЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ  
100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
 

5 квітня 2008 р. виповнилося 100 років з дня народження 
професора Володимира Вікторовича Удовенка, відомого українського 
хіміка-неорганіка, життя і творчість якого нерозривно пов’язані з 
Національним технічним університетом України «КПІ» 

Володимир Удовенко народився в 1908 році у м. Самарканді, у 
сім’ї машиніста залізниці. Його батьки за походженням – з селян, з 
Руновського району Полтавської області. У 1925 році після закінчення 
середньої школи вступив на хімічне відділення фізико-математичного 
факультету Середньо-азіатського державного університету, яке було 
потім перетворено в хімічний факультет. Закінчив університет у 1930 
році за спеціальністю фізико-хімік. Під час навчання в університеті 
почав працювати лаборантом на кафедрі фізичної хімії, де після 
закінчення був залишений аспірантом, потім переведений на посаду асистента. У 1937 році 
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захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, після чого був 
затверджений у званні доцента. У 1942 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора хімічних наук і в 1945 році був затверджений у званні професора. З 1944 року – 
завідувач кафедри фізичної хімії Середньоазіатського державного університету. Читав курс 
фізичної хімії студентам хімічного факультету та спеціальні курси для студентів фізико-
хімічної спеціальності. З 1948 року почав читати курс неорганічної хімії на хімічному 
факультеті. За сумісництвом з 1941 року читав курс фізичної хімії в Середньо-азіатському 
індустріальному інституті, а також курс неорганічної, фізичної та колоїдної хімії в 
Ташкентському медичному інституті. 

В 1953 році переїхав до Києва, де почав працювати завідувачем кафедри загальної та 
фізичної хімії Київського технологічного інституту сілікатів, а після його об‘єднання з 
Київським політехнічним інститутом у 1955 році став професором кафедри фізичної та 
колоїдної хімії. У 1956-1959 роках виконував обов’язки проректора КПІ з наукової роботи. З 
1960 року завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії, а з 1966 року завідувач кафедри 
неорганічної хімії Київського політехнічного інституту. 

Наукові інтереси В.В. Удовенка відносилися до галузей фізико-хімічного аналізу 
багатокомпонентних систем та хімії комплексних сполук. Під його керівництвом у КПІ була 
започаткована наукова школа хімії комплексних сполук металів з етаноламінами, яка й досі 
успішно розвивається на кафедрі загальної та неорганічної хімії НТУУ «КПІ». Під 
керівництвом В.В.Удовенка були захищені 23 кандидатські та докторські дисертації. Він автор 
більше ніж 200 наукових праць та навчально-методичних посібників. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани», медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні», «1500 років 
Києва», «Вища школа СРСР. За відмінні успіхи в роботі» та іншими. Був членом редакції 
журналу «Наука и жизнь», членом президії хімічної секції ради Товариства «Знання». З 1982 
року професор-консультант кафедри неорганічної та аналітичної хімії КПІ. 

Удовенком В.В. проводилась велика робота з оптимізації методів викладання курсу 
загальної та неорганічної хімії. З метою посилення самостійної роботи студентів традиційну 
схему лекція – лабораторні заняття – екзамен було замінено на схему самостійна робота – 
лабораторні заняття – лекція – екзамен, з уведенням елементів дослідження, що відповідає 
вимогам розвитку самостійності в роботі студентів та забезпечує її високу ефективність. 

У 2000 році у віці 92 років Удовенко В.В. пішов з життя. Похований на Байковому 
кладовищі в м.Києві. Ті, хто його знав, назавжди збережуть пам’ять про цю непересічну 
особистість. 

Apr 18, 2008 || Автор: Колектив кафедри загальної та неорганічної хімії 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

СИНИЦЯ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ. ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
«Я безповоротно зрозумів і засвоїв: народне мистецтво – 

першоджерело художніх форм... Воно відоме давним-давно, воно жило, 
набиралося сил у народі, в його надрах. Етнографічні, сюжетні, інші 
ознаки – це ще не народність. Йдеться про систему мислення, де колір 
виступає як образ, про глибинне явище самобутнього в палітрі 
художника». 
Григорій Синиця.  

Григорій Іванович Синиця – митець, який у своїх творах 
випередив час. Йому судилося створити новий живопис, збудований на 
колористичній основі, тобто на діалектичному розумінні єдності 
протилежних кольорів: холодних і теплих, темних і світлих. Винайшов 
нову монументальну техніку і дав їй назву – «Флоромозаїка». Вражають 



 

 293 

його епічні живописні й мозаїчні композиції «Ярослав Мудрий», «Нестор літописець», «Бабин 
Яр» та інші.  

Кажуть, що подібних мозаїк у світі немає. Мабуть, так воно і є. Звичайні собі каштани, 
але з них створено князівське вбрання, зображення буйвола, коней. Звичайнісінькі й жолуді, 
очерет, фруктові кісточки, перламутрові мушлі. Та під руками майстра, який вирізнив 
естетичну сутність предметного світу природи, народилися дивовижні художні образи.  

Неможливо також залишити без уваги монументальність творів, їх історичну 
спрямованість та патріотизм. Вражає титанічна робота над творами, бо мозаїки створювалися 
роками. Григорій Іванович Синиця не тільки створив прекрасні мозаїки, а й безліч робіт у 
техніці акварелі і темпера: в жанрах пейзажу і натюрморту та в абстракції. Але сталося так, що 
Синицю важко назвати відомим художником. Його твори знає порівняно невелике коло 
любителів мистецтва. Ще менше тих, хто до кінця усвідомлює звершення Майстра.  

Григорій Іванович народився 17 січня 1908 року в м. Одесі у простій сім’ї. В 1914 році 
захворів на анкілоз тазостегнового суглоба, потім на зворотний тиф. Вийшов з лікарні 
інвалідом дитинства (одна нога була майже на 20 см коротшою через деформацію тазостегнової 
частини скелету). Після смерті батьків родичі передали десятирічного хлопчика на виховання в 
один із дитячих притулків Єлисаветграда. Тяжка хвороба, голодне та забите дитинство, 
відсутність розуміння й підтримки у прагненні стати художником не зломили його.  

Навчався в Кіровоградському художньо-промисловому училищі, потім в Одеській 
середній художній школі, де одразу потрапив до талановитого викладача Гершенфельда. У 
вчителя та учня виявились спільні інтереси – любов до національного народного мистецтва. 
Гершенфельд, виявивши незвичайний талант, завзятість і працьовитість Синиці, порадив йому 
вступати до Київського художнього інституту. Послухавшись поради, Григорій Іванович 
потрапив у Києві до майстерні Миколи Ракитського – одного із талановитих учнів і соратників 
професора Михайла Бойчука. Синицю захопили ідеї школи Бойчука з відродження 
українського стінопису, розквіт якого був за часів Київської Русі.  

Та у 1934 році живописний факультет було оголошено «розсадником формалізму» і всім 
студентам-»бойчукістам» запропонували залишити навчання. Синиця знову за конкурсом 
вступив до інституту і навчався один рік у майстерні живопису професора Падалки. Та восени 
1936 року Михайла Бойчука та ряд його найближчих учнів і соратників було звинувачено в 
«націоналізмі», репресовано як «ворогів народу» та розстріляно. Студентів факультету було 
скорочено до двох груп. Григорію Синиці пощастило залишитись в їх числі. Проте, не бажаючи 
зраджувати школу Михайла Бойчука, будучи студентом п’ятого курсу, Григорій Іванович 
залишає інститут і починає займатись самоосвітою. Тобто, фактично, він навіть не мав вищої 
художньої освіти. Попри це, колеги по Спілці художників вважали його найосвіченішою 
людиною у своєму колі.  

Григорій Синиця не зрікся ідей Бойчука, а прагнув творчо розвинути їх. Для цього із 
самого початку 60-х років він працює з найталановитішими народними художниками, зокрема, 
такими як Марія та Федір Приймаченки, Ганна Собачко-Шостак та Іван Шостак (народний 
розпис), Ганна Верес та Анна Василащук (ткацтво), Федір Олексієнко (кераміка), Євмен 
Повстяний (вибійка) та Олександр Саєнко (інкрустація соломкою). Він допомагав їм у 
творчості й водночас навчався у них. Розглядаючи народне мистецтво як першоджерело 
кольору, композиції, малюнка, Григорій Синиця у творчій співдружності з народними митцями 
започаткував новий напрям у сучасному монументальному живописі, який 
дістав назву «українська колористична школа». Ознакою цієї школи є, 
передусім, шанування народної культури кольору як естетичного образу, як 
материнської мови, як національної та історичної категорії, які свідчать про 
належність художника до рідної землі, до свого народу.  

У середині та наприкінці 60-х років Григорій Іванович передає свої 
знання і досвід молодим художникам, своїм учням, разом із ними створює ряд 
монументальних ансамблів, зокрема, мозаїчний стінопис у Донецьку та 
Олександрії. Під керівництвом Синиці працювали О. Якименко, А. Горська, Г. 
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Зубченко, В. Зарецький, Г. Марченко, Л. Тоцький, М. Шкарапута. Найближчі учні й соратники 
– Галина Зубченко та Григорій Пришедько – у 70-х роках створили в Києві славнозвісні 
мозаїчні композиції – «Перемога» (Інститут рентгенорадіології та онкології), «Ковалі 
сучасності» (Інститут ядерних досліджень), «Тріумф кібернетиків» (Інститут кібернетики), 
«Рух» (палац спорту Академії наук).  

Григорій Синиця пережив революцію, війни, два голодомори. Його теж гнали до 
Бабиного Яру, та йому дивом вдалося врятуватись. Тому численну кількість своїх робіт він 
присвятив цій трагедії. 

У 1941 році в Києві відбулась його персональна виставка. Після Великої Вітчизняної 
війни, коли країні більше були потрібні будівельники, а не художники, трудова біографія 
Синиці продовжується на заводі «Керамік» міста Києва на посаді майстра-технолога, де 
виконував завдання з відновлення Києва: облицювання теракотою Головпоштамту, багатьох 
будинків на Хрещатику, Червоноармійській. За результатами виконаних робіт кандидатуру 
Синиці тоді було висунуто на здобуття Сталінської премії, та потім, без будь-яких пояснень, у 
ній було відмовлено. 

У той час колеги запросили художника на реставрацію Маріїнського палацу. До Синиці 
багато хто намагався виконати складне ліплення масштабних, понад три метри заввишки, ваз у 
стилі бароко, але нічого не виходило. Саме метод ручної формовки, розроблений Григорієм 
Івановичем на заводі «Керамік» і вперше застосований на реставрації Маріїнського палацу, 
приніс успіх майстру.  

Через звинувачення в націоналізмі та постійні гоніння з боку влади у 1968 році Григорій 
Синиця змушений був переїхати до Кривого Рога, де почав працювати над новою технікою 
«Флоромозаїка» та розробив, спеціально для цього напрямку в творчості, унікальний клей. 
Розповідають, що якось на одній з персональних виставок величезна робота «Волхви» впала на 
підлогу, та жоден елемент флоромозаїки не пошкодився і не відлетів.  

Усього було створено 29 флоромозаїк, над кожною з яких художник працював від 2-х до 
3-х років. Також у Кривому Розі він завершив свою фундаментальну теоретичну і естетично-
філософську працю «Колорит в образотворчому мистецтві». 

У 1992 році Григорію Синиці було присуджено Державну премію України ім. Тараса 
Шевченка – «за відродження Української колористичної школи монументального живопису і 
твори останніх років». У 1996 році його було удостоєно почесного звання «Заслужений 
художник України». 10 жовтня того ж року внаслідок інсульту він помер.  

Як у багатьох талановитих митців, особисте життя у Григорія Івановича, на жаль, не 
склалося. Усього себе він віддавав мистецтву, чого врешті не могла прийняти і зрозуміти жодна 
з його трьох дружин. Та й мало хто з батьків захотів би бачити чоловіком своєї доньки інваліда. 
Наслідок цього – самотність, відсутність родини і, головне, дітей, яким можна було б передати 
частинку себе, аби наприкінці свого нелегкого життя бути впевненим, що прожив його недарма 
і що є кому зберегти як спадок його неоціненні доробки.  

Григорій Синиця був людиною дуже скромною. Свідченням цього є його квартира в 
Кривому Розі, що збереглась і донині. З неї було створено музей, завідувачем якого є його 
учениця Олена Якименко. Мабуть, її справедливо було б назвати прийомною дочкою митця, бо 
саме вона останні роки його життя самовіддано за ним доглядала, до останньої секунди, до 
останнього подиху. Вона ж береже пам’ять про нього і тепер. На стінах музею гордовито 
розмістились картини художника, що не дають забути про незламно сильну особистість, яка їх 
створила. А про відданість національному, українському свідчать вишиті сорочки, які Григорій 
Іванович носив за життя. Старенький мольберт так і стоїть одиноко посеред кімнати, а на ньому 
– остання робота художника. Сьогодні, 17 січня 2008 року, Григорію Синиці виповнилося б 
рівно 100 років.  

Картинна галерея НТУУ «КПІ» має за честь експонувати самобутні твори видатного 
митця. На знак глибокої поваги і вшанування його пам’яті у лютому 2008 року в Центрі 
культури і мистецтв відбудеться урочисте свято. Запрошуємо всіх небайдужих до мистецтва 
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відзначити з нами день народження Григорія Синиці, видатної постаті, що своєю самовідданою 
працею зробила неоціненний внесок у духовне життя України.  

Автор: В.С.Тьоткіна, завідувач картинної галереєї 
К.П.Вовчук, методист картинної галереї 

КП: 2008, 1 
 

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ВОЛЛЕРНЕР  НАУМ  ПИЛИПОВИЧ 
 

Починаючи з 1932 р. Наум Пилипович пов’язав своє життя з 
Київським індустріальним (у подальшому – політехнічним) інститутом, 
де працював лаборантом, інженером, асистентом і доцентом кафедри 
радіотехніки. В 1941 р. у зв’язку з початком Великої Вітчизняної війни 
був переведений на Київський радіозавод, з яким евакуювався на Урал, 
там працював головним конструктором заводу, який випускав 
обладнання зв’язку для танків. В 1943 р. був відкомандирований до 
Київського політехнічного інституту, разом з яким повернувся з 
Ташкента до Києва. 

З 1944 по 1980 рр. Н.П. Воллернер завідував організованою ним 
кафедрою радіоприймальних пристроїв (далі – кафедрою 
радіоприймання та оброблення сигналів), з 1980 р., у зв’язку з віком – професор цієї ж кафедри, 
професор-консультант. 

Навчальна робота на кафедрі поєднувалася з науковою в галузі завадостійкості радіо- та 
гідроакустичної техніки, спектрального аналізу випадкових процесів, малошумного підсилення 
сигналів. З 1963 по 1975 рр. Наум Пилипович працював науковим керівником організованої 
ним проблемної лабораторії гідроакустики та завадостійкого радіоприймання. Під його 
керівництвом кафедрою та проблемною лабораторією було виконано та запроваджено багато 
значних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у тому числі таких, які 
виконувалися за рішеннями Ради Міністрів СРСР. За роки існування кафедри її склад 
збільшився від 6 до 150 співробітників: викладачів, аспірантів, наукових співробітників, 
інженерів, техніків. За виконані наукові та дослідно-конструкторські роботи за оборонною 
тематикою постановою Ради Міністрів СРСР були виділені кошти на будівництво корпусу № 
11, який було введено в експлуатацію в 1963 р. У 1975 р. на базі проблемної лабораторії було 
створено особливе конструкторське бюро “Шторм”. 

Наукова діяльність Н.П. Воллернера визначається широким спектром ідей у сфері 
завадостійкого приймання та оброблення сигналів, спектрального аналізу, теорії похибок, 
конструювання РЕЗ. Професор Н.П. Воллернер опублікував понад 300 наукових праць, серед 
них 40 винаходів, монографії, підручники, навчальні посібники. Підготував 69 кандидатів, із 
яких 9 стали докторами технічних наук. Наукова школа професора Н.П.Воллернера відома та 
визнана не тільки в наукових, але й у промислових колах. Багато учнів Наума Пилиповича є 
відомими вченими, керівниками підприємств радіотехнічної промисловості.  

Проф. Н.П. Воллернер протягом багатьох років був проректором Київського народного 
університету технічного прогресу. Від дня організації журналу “Известия вузов. 
Радиоэлектроника” – член редколегії журналу. Багато років працював відповідальним 
редактором “Вестника КПИ. Радиотехника”. З початку 60-х років був членом президії 
Міжнародної Ради з вищої радіотехнічної освіти Мінвузу СРСР. 

Проф. Н.П. Воллернер нагороджений орденом “Знак пошани” та медалями, в тому числі 
“За доблесну працю під час Великої Вітчизняної війни” та срібною медаллю ВДНГ СРСР, а 
також преміями Ради Міністрів СРСР. 

В 2007 році, після тяжкої і тривалої хвороби на 94-му році життя помер один із 
найстаріших професорів НТУУ “КПІ”, видатний учений в галузі радіотехніки, доктор технічних 
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наук Наум Пилипович Воллернер. Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів, 
радіотехнічний факультет, НТУУ “КПІ”, працівники вищої школи та промисловості назавжди 
запам’ятають його як свого вчителя, видатного вченого, відповідального і вимогливого 
викладача, принципову людину високої порядності. Ми багато чого навчилися у нього, і нам 
завжди буде його не вистачати.  

КП: № 4, 2007  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

НЕКРАСОВ МИХАЙЛО МАКАРОВИЧ. ДО СТОРIЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 

Виповнилося 100 років з дня народження Михайла Макаровича 
Некрасова – відомого вченого в галузі фізики і техніки діелектриків та 
напівпровідників, доктора технічних наук, професора, засновника 
кафедри мікроелектроніки (у 1952 р. вона мала назву «Фізики 
діелектриків», а потім – «Діелектриків і напівпровідників»). 

Сталося так, що рік народження М.М. Некрасова фактично збігся з 
народженням електроніки як важливого науково-технічного напряму. 
Справді, перший електронний підсилювач сигналів – вакуумний тріод – 
було винайдено сто років тому, і ця дата може вважатися початком 
електроніки. Сто років тому, у 1906 році, за відкриття електронів Дж. Дж. 
Томсон одержав Нобелівську премію з фізики. 

М.М. Некрасов народився 18 листопада 1906 р. у селі Берехово Сумської області. Після 
закінчення школи він вступив до Воронезького університету, а згодом перевівся до 
Ленінградського електротехнічного інституту (ЛЕТІ). Після закінчення ЛЕТІ М.М. Некрасова 
було залишено там в аспірантурі; у 1939 р. він захистив кандидатську дисертацію і 
продовжував працювати в ЛЕТІ аж до початку Великої Вітчизняної війни. До 1942 р. вчений 
перебував у блокадному Ленінграді, потім був евакуйований у Кемеровську область, де в роки 
війни працював на електростанції. По війні працював доцентом Енергетичного інституту в м. 
Іванові. 

У 1952 р. М.М. Некрасова запросили до Київського політехнічного інституту завідувати 
щойно створеною кафедрою фізики діелектриків. Протягом майже 30 років Михайло 
Макарович Некрасов успішно керував кафедрою, створив тут науково-технічну базу та 
підготував великий і висококваліфікований колектив дослідників і викладачів.  

У 1972 р. професор М.М. Некрасов захистив докторську дисертацію. Михайло Макарович 
захоплювався всім незвіданим і був у колективі, як сьогодні кажуть, «генератором нових ідей». 
Під його керівництвом було захищено близько 50 дисертацій, ним опубліковано понад 300 
наукових праць, у тому числі 5 монографій.  

М.М. Некрасов заснував науково-технічний збірник «Діелектрики і напівпровідники», 
який витримав 56 видань і послужив основою науково-технічного журналу «Електроніка і 
зв’язок», що виходить нині. 

Великих успіхів було досягнуто науковцями «кафедри Некрасова» – так її називали в КПІ 
– у галузі п’єзоелектрики. Зокрема, тут уперше було винайдено п’єзоелектричний двигун і 
удосконалено п’єзоелектричні трансформатори і фільтри. В галузі сегнетоелектрики було 
створено новий напрям «діелектрична спектроскопія» і вперше застосовано сегнетоелектрики в 
діапазоні надвисоких частот.  

Безпосередньо М.М. Некрасовим та його учнями було досягнуто великих успіхів у галузі 
неруйнівних досліджень діелектричних і напівпровідникових приладів. Від початкового 
захоплення фізикою і технікою діелектриків професор М.М. Некрасов перейшов до дуже 
плідної роботи у сфері фізики і техніки напівпровідників. 

Роботи, розпочаті під його керівництвом, успішно продовжувалися як його 
співробітниками, так і численними учнями, що нині працюють у різних країнах світу. Деякі 
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реалізовані в даний час за кордоном напрями, приміром, «молекулярна електроніка», були 
спочатку передбачені і розвивалися М.М. Некрасовим та його учнями. 

Усіх, хто вчився у Михайла Макаровича Некрасова і працював під його керівництвом, 
вражала його незвичайна чуйність до співробітників і студентів, щира людяність і безмежна 
доброзичливість. Сполучення цих особистих якостей із глибоким і постійним інтересом до 
науки і навчального процесу, з постійною готовністю обговорювати і підтримувати нові ідеї, 
видається нам унікальною. 

Автор: Співробітники кафедри мікроелектроніки  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ІГОР ОЛЕГОВИЧ МІКУЛЬОНОК. ШЛЯХ ВИНАХІДНИКА 
 
 
Доцент кафедри машин та апаратів хімічних і 

нафтопереробних виробництв (МАХНВ) Ігор Олегович 
Мікульонок, більше відомий серед студентів як заступник 
проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний 
напрям), за підсумками 2005/2006 навчального року був 
визнаний кращим винахідником нашого університету. 

У вересні Вчена рада НТУУ «КПІ» присвоїла йому почесне 
звання «Заслужений винахідник КПІ». З ним зустрівся наш 
кореспондент. 

– Розкажіть трохи про свої винаходи. 
– На сьогодні маю авторські свідоцтва СРСР та патенти України та Росії майже на три 

сотні винаходів і корисних моделей, понад три десятки з них впроваджено у виробництво 
(переважно у ВАТ «Більшовик», м. Київ). 

Найбільше винаходів у галузі хімічного і загального машинобудування, процесів та 
обладнання переробки полімерів і матеріалів на їх основі. Але «поле» моєї винахідницької 
діяльності не обмежується рамками моєї спеціальності. Маю винаходи в усіх розділах 
міжнародної патентної класифікації. 

У розділі А це медична банка, хірургічна пилка, пристрій для гемосорбції, каструля; 
• В – різноманітні болти, гайки, шпильки, колесо; 
• С – способи очищення стічних вод, пристрої для культивування мікроорганізмів; 
• D – пристрої для оброблення тканин та виробництва паперу; 
• Е – листовий матеріал, армувальний елемент; 
• F – металорізальні різці, кондиціонер; 
• G – пристрій для випробування виробів на герметичність; 
• Н – пристрій для маркування електричних кабелів. 

– Ви сказали, що один з винаходів – колесо. Розкажіть, будь ласка, докладніше. 
– Колеса важких автомобілів, таких, які перевозять десятки, а то й сотні тонн вантажу, 

виготовляють із суцільної гуми. Під час руху колесо нагрівається, що прискорює старіння гуми 
і зменшує термін служби колеса. Я запропонував конструкцію, в якій за допомогою пристрою, 
на основі теплової труби, теплота від шини ефективно відводиться до ступиці колеса. Такий же 
принцип – тепловідвод за допомогою теплових труб застосував в іншому винаході – хірургічній 
пилці. 

– З чого почалось Ваше винахідництво? 
– Перший винахід зробив під час роботи над дипломом у середині 80-х років уже 

минулого сторіччя. 
– А що було далі? 
– А далі була робота в СКБ Київського ВО «Більшовик». Хоча після закінчення КПІ у 

1986 р. був залишений на кафедрі, з 1986 по 1991 рр. фактично працював на заводі. Кафедра 
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виконувала роботу з розробки обладнання для переробки полімерів. Замовником був завод 
«Більшовик», і ці шість років я майже весь робочий час перебував на заводі, завдяки чому набув 
безцінного досвіду. 

Колись видатний металург, випускник КПІ академік Іван Павлович Бардін говорив, що 
«правильне виховання інженера на початку його діяльності має не менше значення, ніж 
виховання у втузах. Інженер, що вийшов з інституту, має отримати «термічну обробку» у 
заводській обстановці». І я з цим цілком згодний, бо відчув це на собі. 

Робота інженера на заводі вимагає від нього постійного самовдосконалення, адже 
робітники бачать його наскрізь (як, до речі, і студенти в університеті бачать наскрізь будь-якого 
викладача): нема нічого гіршого, коли молодий спеціаліст, «роздуваючи щоки», намагається 
виглядати досвідченим фахівцем. Ніколи не треба соромитися того, що ти чогось не знаєш і 
вимушений звернутися по допомогу, наприклад, до слюсаря, токаря або апаратника.  

Коли маєш справу з виробництвом, з робітниками на виробництві, то, або ти знаєш і 
вмієш щось зробити, і завойовуєш авторитет, або – не вмієш і при цьому не бажаєш нічому 
навчитися, і тебе зневажають. І тоді ніякі дипломи і звання не допоможуть. Мені приємно, що і 
зараз ті робітники, з якими я колись працював, ставляться до мене з повагою. 

Досвід роботи на виробництві для винахідника – безцінна школа.  
А перед заводом було навчання в КПІ і фундаментальна підготовка, яку отримав на 

кафедрі професора Ю.Ю.Лукача. Хочу звернути увагу на унікальність цієї підготовки. Якщо, 
скажімо, студенти ХТФ вивчають певні процеси, а студенти ММІ – обладнання, то випускники 
нашого інженерно-хімічного факультету (колишнього факультету хімічного машинобудування) 
мають знати і обладнання, і процеси, які в ньому відбуваються. Тобто бути людьми 
енциклопедичних знань. 

Далі, процеси, якими ми займаємося, – перегонка, сушіння, екстракція, екструзія – 
застосовуються як у хімічній, так і в нафтохімічній, нафтопереробній, харчовій, 
біотехнологічній та інших галузях промисловості. Тому наші випускники можуть працювати в 
найрізноманітніших галузях і не лише в промисловості.  

До речі, на момент отримання диплома інженера-механіка я вже мав досвід роботи 
вантажником, транспортувальником, слюсарем механоскладальних робіт, токарем, 
фрезерувальником (правда, не вище третього розряду). 

– Таким чином, для себе я відмічаю дві складові Вашого винахідництва: 
фундаментальна підготовка, отримана в КПІ, і досвід роботи на виробництві.А які ще Ви 
б назвали складові успіху? 

– Великим плюсом було те, що я почав займатися винахідництвом за часів СРСР, тому що 
в СРСР була перевіряльна система технічних рішень. Заявки на винахід проходили дуже 
жорстку експертизу. І таким чином вчився в експертів. Сьогодні в Україні впроваджено як 
перевіряльну (для винаходів), так і заявну (для корисних моделей) системи, за яких патент 
можна отримати майже на що завгодно – треба тільки правильно з формальної точки зору 
оформити заявку. 

Звичайно, велике значення має досвід складання формули і опису винаходу. Спершу мені 
допомагали старші товариші, а сам почав грамотно складати заявки на винаходи після того, як 
подав їх не один десяток. 

Це мистецтво – добре складати формулу винаходу, опис. Коли читаєш описи винаходів, 
то часом просто дивуєшся, які, м’яко кажучи, неякісні бувають описи. Найбільш яскравий 
приклад, що мені трапився, – патент на один з безалкогольних напоїв, в якому написано, що для 
його виробництва використовується артезіанська вода з певної глибини, скажімо 190 м. Варто 
комусь застосувати воду, видобуту з глибини 191 м (що аж ніяк не погіршить якість кінцевої 
продукції), і патент обходиться. 

– А теорія вирішення винахідницьких задач Вам допомагає? 
– Так, але я цим «не зловживаю». Найчастіше я просто бачу недосконалий виріб, недоліки 

якогось інструменту, бачу, як його покращити – і роблю винахід. При цьому намагаюся зробити 
винахід якомога простішим. Але ця простота не означає, що цінність винаходу має зменшитися, 
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навпаки: складне винайти дуже просто, а от просте – складно. Ще Григорій Сковорода казав: 
«Ми вдячні Всевишньому за те, що він створив світ таким, в якому усе просте – істинне, а все 
складне – фальшиве». 

Коли працював на заводі, регулярно проглядав бюлетені відкриттів та винаходів, бачив 
їхні недоліки – і робив винаходи, пропонуючи свої вдосконалення. 

Сьогодні, якщо є бажання, час і гроші, можна дуже просто отримати сотні патентів. Але 
кому ці патенти будуть потрібні? 

– А Ви вчилися тонкощам оформлення заявок самі, чи ще й спеціально? 
– Вчився. У 1990 році закінчив факультет методології технічної творчості Київського 

інституту технічної творчості і патентознавства Всесоюзного товариства винахідників і 
раціоналізаторів (ВТВР) і отримав кваліфікацію методиста технічної творчості ВТВР. 

У середині 90-х років працював провідним спеціалістом (за сумісництвом) в одній з 
найбільш авторитетних фірм патентних повірених України. У 1995 р. закінчив Харківський 
державний політехнічний університет, здобувши другу вищу освіту та отримавши диплом 
спеціаліста за спеціальністю патентознавець. Пройшов стажування у Всеросійському науково-
дослідному інституті державної патентної експертизи Роспатенту. 

– А свій досвід передаєте студентам? 
– З кінця 90-х років на кафедрі МАХНВ викладаю дисципліну «Основи інтелектуальної 

власності» спочатку для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, 
а потім – і бакалавр. Підготував навчальний посібник «Основи інтелектуальної власності» (у 
2005 вийшло третє видання) і методичні вказівки з цієї дисципліни. 

Майже всі мої дипломники отримують патенти. Маю понад 40 студентів-співавторів. 
– Що б Ви порадили студентам? 
– Нехай це звучить банально, але раджу наполегливо опановувати майбутню 

спеціальність. Тим більше, що для цього є всі умови: такої фундаментальної і всебічної освіти, 
яку можна отримати в Київській політехніці, не отримаєш більше ніде. І при цьому, за словами 
того ж І.П. Бардіна, намагатися не тільки знати, але й розуміти ті або інші явища природи, 
самостійно розбиратися в них, що за деякими відомими критеріями надасть змогу визначати 
нові невідомі факти. Треба добиватися насамперед не знання, а розуміння предмета, адже 
різниця між знанням і розумінням суттєва: знання досягаються пам’яттю, а розуміння – 
розумом. 

Nov 3, 2006 || Автор: Спілкувався В. Миколаєнко 
КП: 2006, 31  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ГРИДНЄВ ВІТАЛІЙ НИКИФОРОВИЧ. ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА У КПІ 

 

Із повоєнних років життя та діяльність академіка Віталія 
Никифоровича Гриднєва, визначного вченого та педагога, 
талановитого організатора науки і вищої освіти, тісно пов’язані з КПІ. 

На той час він уже мав величезний досвід наукової та 
викладацької роботи. Адже ще з середини 30-х років працював у 
Дніпропетровському металургійному і фізико-технічному інститутах 
разом із академіками В.М. Свєчніковим та Г.В.Курдюмовим – 
визнаними у світі фахівцями-металознавцями. 

У роки Великої Вітчизняної В.Н. Гриднєв на Магнітогорському 
металургійному комбінаті брав безпосередню участь в освоєнні 
виробництва легованих сталей для оборонної промисловості, розробці 
технологічних режимів їх термічної обробки, контролі якості готової продукції. Тут виявився 
талант  
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В.Н. Гриднєва як непересічного науковця, організатора, допитливого дослідника фазових 
та структурних перетворень у вуглецевих та легованих сталях. 

Наукові та організаторські здібності В.Н. Гриднєва повною мірою розкрились у Києві, 
коли в лютому 1945 року його направили в розпорядження Академії наук УРСР і зарахували 
старшим науковим співробітником Інституту чорної металургії, а в березні 1945 р. – доцентом 
КПІ.  

У період відновлення зруйнованого війною народного господарства гостро постала 
проблема навчання інженерних кадрів різного профілю і, зокрема, такого важливого, як 
металургійний. Металознавчий напрям підготовки інженерів у складі створеного в 1944 р. 
металургійного факультету КПІ очолив академік В.М.Свєчніков – завідувач кафедри 
металознавства  

та термічної обробки, яку в 1948 р. було реорганізовано з утворенням кафедри 
металознавства під керівництвом В.М.Свєчнікова та нової кафедри – термічної обробки. 
Останню очолив проф. В.Н. Гриднєв, що на той час підсумував свої наукові дослідження у 
докторській дисертації. 

Діяльність В.Н. Гриднєва в цей період була винятково активною, а її наслідки досить 
яскравими. Його викладацька майстерність та методична довершеність ведення навчального 
процесу, організаційні якості дістали гідне визнання: у серпні  

1947 р. В.Н. Гриднєва було призначено на посаду заступника директора з наукової і 
навчальної роботи КПІ. 

У 1948 р. в КПІ було розпочато прийом студентів на спеціальність “Фізика металів”. 
Перші три роки навчання відповідали загальнотехнічній підготовці і лише з 1952 р. 
профілювання фахівців з фізики металів було організовано на новій кафедрі термічної обробки і 
фізики металів, очолюваній проф. Гриднєвим. Він запросив з Уральського політехнічного 
інституту доц. В.Г. Пермякова, який забезпечував підготовку студентів старших курсів з 
фізичних методів дослідження металів, та залишив на роботу асистентом випускника кафедри  

О.В. Білоцького. Тоді ж активну участь у підготовці фахівців брали такі видатні вчені АН 
України, як академік А.А. Смирнов, Г.С. Писаренко, чл.-кор. А.Г. Лесник. 

Випуск спеціалістів-металофізиків став важливою ланкою в розвитку нового в системі 
АН України інституту – Інституту металофізики, з яким доля В.Н. Гриднєва була пов’язана від 
моменту його створення – 1 березня 1955 р. – і протягом наступних тридцяти років, коли він 
був незмінним директором цього закладу. 

На посаді завідувача кафедри термічної обробки та фізики металів В.Н. Гриднєв приділяв 
багато уваги розвитку та впровадженню нових сучасних методів дослідження, розробці 
оригінальних методик експерименту та зміцненню матеріальної бази кафедри. Йому вдалося 
створити на кафедрі творчу атмосферу, вдало поєднувати навчальний процес з науково-
дослідною роботою. Це була школа, в якій зростали і виховувались науково-педагогічні кадри. 

У серпні 1952 р. В.Н. Гриднєва було призначено ректором КПІ, на цій посаді він 
перебував протягом трьох років. У 1957 р. вченого було обрано членом-кореспондентом АН 
України, він переходить на постійну роботу до Академії наук, при цьому не пориваючи зв’язків 
з КПІ та кафедрою, де працює за сумісництвом. Керівництво кафедрою він передав доценту 
В.Г. Пермякову, який у 1959 р. захистив докторську дисертацію і очолював кафедру до 1973 р. 

Отже, з Київською політехнікою було пов’язано близько 15 років творчої праці академіка 
В. Н. Гриднєва. В останні роки, перебуваючи на посаді директора Інституту металофізики, під 
час творчих, ювілейних зустрічей Віталій Никифорович з теплотою згадував роки напруженої 
праці, коли доводилось докладати багато зусиль та енергії для розвитку кафедри та інституту, 
для становлення нових наукових напрямів, підготовки кадрів, оснащення обладнанням, 
встановлення зв’язків з науковими та виробничими організаціями. 

Достатньо лише згадати, що у створеній В.Н. Гриднєвим на кафедрі термічної обробки та 
фізики металів сприятливій творчій атмосфері захистили кандидатські дисертації Ю.О. 
Кочержинський, В.І. Трефілов, В.Т. Черепін, О.В. Білоцький,  
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М.В. Білоус, В.Г. Нечипоренко, О.І. Єфімов і докторські дисертації В.Г. Пермяков, О.В. 
Білоцький та М.В. Білоус. 

Творчі зв’язки кафедри з АН УРСР і, зокрема, з Інститутом металофізики з року в рік 
зміцнювались. Багато випускників кафедри поповнили відділи Інституту металофізики, 
Інституту проблем матеріалознавства, Інституту надтвердих матеріалів, Інституту 
електрозварювання ім Є.О. Патона та ін. Нині Інститут металофізики більш як наполовину 
укомплектовано за  

рахунок випускників кафедри та ІФФ. Майже півстоліття декани факультету – чл.-кор. 
НАН України Д.Ф. Чернега, проф. А.П. Сьомик, проф. О.М. Бялик – наполегливо вели і ведуть 
роботу з розширення цих зв’язків. 

За підтримки та активного сприяння акад. В.Н. Гриднєва свого часу було створено філії 
кафедр у відповідних підрозділах академічних інститутів, що пізніше стало підґрунтям для 
створення навчально-наукової Асоціації «Матеріалознавство» між ІФФ НТУУ “КПІ” та 
академічними інститутами: металофізики ім. В.Г. Курдюмова, проблем матеріалознавства  

ім. І.М. Францевича, електрозварювання ім. Є.О.Патона, надтвердих матеріалів ім. В.М. 
Бакуля, фізико-технологічного інституту металів і сплавів. 

Академік В.Н. Гриднєв був талановитим керівником наукової школи, який передбачав 
майбутнє. Справи, започатковані ним, продовжують в Академії наук та НТУУ “КПІ”. 

Автор: О.В. Білоцький, Ю.Н. Москаленко 
КП: 2006, 15  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ГЕРАЩЕНКО ОЛЕГ АРКАДІЙОВИЧ  
ЗАСНОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТЕПЛОМЕТРІЇ 

Вечір пам'яті з нагоди 80-річчя великого вченого в галузі 
теплофізичного приладобудування, засновника української 
школи теплометрії Олега Аркадійовича Геращенка відбувся 27 
вересня в Будинку вчених. Його організували Інститут технічної 
фізики НАН України та Державний політехнічний музей при 
НТУУ “КПІ”.  

Народився Олег Аркадійович 12 серпня 1925 р. в 
Ташкентській області. У 1939 р. сім'я переїхала до Києва. 
Спочатку навчався в морехідному училищі й річковому 
технікумі. У 1945-му вступив до КПІ на 2-й курс теплотехнічного факультету. Відмінно 
навчався, брав активну участь у громадському житті інституту: був старостою групи, виконував 
обов'язки вченого секретаря і редактора СНТТ КПІ та позаштатного лектора Жовтневого 
райкому комсомолу, працював у науково-технічних гуртках. У 1949 р. молодий спеціаліст 
О.Геращенко отримав направлення на Одеський суднобудівний і судноремонтний завод.  

У 1951 р. Олег Аркадійович повертається до Києва, працює науковим співробітником, а 
згодом – завідувачем відділу теплометрії Інституту технічної теплофізики, у 1972-1988 – 
директором інституту. З 1988 по 1992 рр. в Інституті проблем енергозбереження НАН України 
керує відділом теплометрії.  

У 1955 р. захистив кандидатську, а в 1969 р. – докторську дисертації, з 1973 р. 
затверджений у званні професора, в 1976 р. його обирають чл.-кор. АН УРСР. Його життя було 
віддане науці. Про важливість і актуальність виконаних ним робіт свідчить перелік понад 400 
публікацій. Ним підготовлено більше 30 кандидатів і 5 докторів наук. Наукові праці вченого до 
сьогодні є теоретичною і практичною базою теплофізичного приладобудування. Основний 
результат діяльності О.А. Геращенка – створення української школи з теплометрії та 
теплофізичного приладобудування.  
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Учений мав різнобічні захоплення: майстрував, займався спортом, любив літературу. У 
1969 р. йому присвоєно звання майстра спорту СРСР з парусного спорту. Усі справи завжди 
доводив до кінця. Маючи далекоглядні й великі плани на майбутнє, на превеликий жаль, Олег 
Аркадійович рано пішов із життя. Тривала робота з ліквідації наслідків аварії на 4-му блоці 
Чорнобильської АЕС дала свої наслідки.  

Відкрив ювілейний вечір пам'яті директор ІТТФ НАН України, академік НАН України 
А.А.Долінський.  

Теплими спогадами про вченого і колегу поділилися: академік НАН України 
Ю.П.Корчевий, д.т.н. В.Г.Федоров, професор КНУХТ. Виступили учні і послідовники – д.т.н. 
Т.Г.Грищенко та к.т.н. Л.В.Декуша (ІТТФ НАН України).  

Про значення О.А.Геращенка в розвитку метрології теплових вимірювань поінформував у 
листі В.Я.Черепанов, директор НДІ метрології Росії (м.Новоросійськ). Було зачитано спогади 
д.т.н. Б.І.Стадника про зустрічі з ученим. Про роботу О.А.Геращенка з ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС розповів д.т.н. С.С.Огородник з Академії житлово-комунального господарства.  

Зі словами вдячності до організаторів вечора звернулась донька Олега Аркадійовича 
(прапраправнучка В.Н.Каразіна) – Л.О.Дешко. З любов'ю і теплотою розповів про свого батька 
Ігор Олегович Геращенко. Для нього він був і залишається людиною Відродження.  

Т.І.Озоженко, с.н.с. ДПМ при НТУУ “КПІ” 
КП: 2005, 30  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

РОДІН ПЕТРО РОДІОНОВИЧ 

Петро Родіонович Родін народився 17 червня 1922 р. в 
багатодітній родині лісника с. Крюки Володимирської області. Його 
батько був єдиною грамотною людиною в селі, мав бібліотеку, мати 
опікувалася господарством та виховувала 8 дітей. У 1938 р. після 
закінчення із золотою медаллю школи П.Р. Родін вступив до 
Московського авіаційно-технологічного інституту (МАТІ) на 
моторобудівний факультет. Навчання поєднував із роботою на заводі. У 
1945 р. Петро Родіонович з відзнакою закінчив інститут і вступив до 
аспірантури МАТІ. У 1949 р. молодий учений захистив кандидатську й 
до 1963-го працював в Одеському політехнічному інституті. Спочатку 
старшим викладачем кафедри металорізальних верстатів та 
інструментів, потім доцентом, завідувачем кафедри і деканом 
механічного факультету, професором. Виконані ним у цей час дослідження лягли в основу 
докторської дисертації, яку він захистив у 1961 р.  

З 1963 р. по 1978 р. П.Р. Родін працює начальником Управління науково-дослідницьких 
робіт і членом колегії Мінвузу УРСР. Одночасно, за сумісництвом, працює в КПІ завідувачем 
кафедри технології машинобудування та професором цієї кафедри. У 1969 р. він засновує 
кафедру інструментального виробництва і стає її першим завідувачем. У 1976 р. П.Р.Родін був 
обраний чл.-кор. АН УРСР. У 1978 р. учений перейшов на постійну роботу в КПІ, де до 1991 р. 
очолював кафедру інструментального виробництва. Багато років Петро Родіонович очолював 
спеціалізовану раду із захисту докторських дисертацій КПІ. Ним підготовлено 39 кандидатів та 
7 докторів наук. Петром Родіоновичем опубліковано 40 підручників та монографій, багато з 
яких перекладено іноземними мовами.  

Петро Родіонович Родін – двічі лауреат Державної премії УРСР (1979, 1991), заслужений 
працівник вищої школи України (1972), заслужений професор НТУУ “КПІ” (1998), Почесний 
доктор Харківського політехнічного інституту, Почесний професор Житомирського 
технологічного інституту. Він нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1976), 
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двома орденами “Знак Пошани” (1961, 1971), орденом Дружби народів (1982), орденом “За 
заслуги” ІІІ ступеня (1998), шістьма медалями.  

Протягом своєї трудової діяльності П.Р.Родін обирався та призначався в керівні науково-
громадські органи України та СРСР, зокрема, в Комітет з Державних премій у галузі науки і 
техніки, був членом Експертної ради ВАК СРСР з машинобудування (1984-1991), головою 
Експертної ради ВАК України з машинобудування (1998-2001). Він був членом делегації 
України на 5-ти генеральних конференціях ЮНЕСКО (1976-1985).  

Свої тепло, любов та знання Петро Родіонович віддавав родині, друзям, учням і колегам. 
Він був люблячим та турботливим чоловіком, батьком: разом із дружиною виростили двох 
дітей, які стали кандидатами технічних наук – Тетяну та Родіона, та онуків Ольгу, Наталію, 
Олексія. Світла пам'ять про Петра Родіоновича Родіна зберігається в серцях його рідних, 
близьких, друзів, учнів та колег.  

За матеріалами кафедри інструментального виробництва  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

ЯВОРОВСЬКИЙ ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ 
 
18 квітня святкував своє 70-річчя декан Спільного Українсько-

німецького факультету машинобудування НТУУ “КПІ” та 
Університету Отто-фон-Геріке, м. Магдебург (Німеччина), заступник 
директора з навчально-методичної роботи ММІ к.т.н., доцент 
Яворовський Вадим Миколайович. 

Усе творче життя В.М. Яворовського пов’язано з Київською 
політехнікою: у 1953-му, після закінчення з золотою медаллю школи 
№ 3 м. Глухова, він вступив до КПІ на спеціальність “Машини і 
технологія обробки  

металів тиском” (ОМТ). Трудову діяльність розпочав інженером-
конструктором важкого ковальсько-пресового обладнання на Ново-
Краматорському машинобудівному заводі, та вже за два роки 
продовжив навчання в аспірантурі КПІ. Тут і виявилася його здатність до самостійної наукової 
роботи, вміння послідовно вирішувати питання, що виникали в процесі роботи над 
дисертацією. Уже в травні 1966-го молодий науковець захистив кандидатську, а ще за два роки 
отримав вчене звання доцента кафедри ОМТ КПІ. На посаді доцента В.М. Яворовський виявив 
себе висококваліфікованим педагогом і вмілим організатором навчального процесу. Він плідно 
проводить виховну роботу зі студентами, створюючи в процесі спілкування атмосферу 
доброзичливості й тактовності. 

Яворовський В.М. підготував і викладає на високому професійному рівні базові фахові 
навчальні дисципліни, зокрема теорію пластичної деформації; теоретичний аналіз процесів 
обробки металів тиском; технологію виготовлення ковальсько-пресового обладнання та 
штампувального оснащення. 

У 1976-1980 рр. він викладав в університеті м. Аддис-Абеба (Ефіопія). У 1967 та 1991 рр. 
керував практикою українських студентів та читав лекції в Політехнічному інституті  

м. Брно (ЧРСР). Його міжнародна діяльність відзначена двома Почесними грамотами 
Посольства СРСР в Ефіопії. Успішній педагогічній роботі вченого сприяло володіння 
іноземними мовами – російською, англійською, німецькою, він і нині читає лекції для 
іноземних студентів. В.М. Яворовський є незмінним організатором та учасником наукових і 
науково-методичних конференцій і семінарів, у тому числі міжнародних. Виконував навчально-
методичні роботи у співдружності з фахівцями університетів України, Росії, Німеччини, 
Великобританії та інших. 
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З 1968 року В.М Яворовський обіймає посаду заступника декана ММФ, а з 1999 – 
заступника директора ММІ. Веде плідну роботу на посадах голови навчально-методичної 
комісії ММІ, члена  

навчально-методичної комісії НТУУ “КПІ” з впровадження кредитно-модульної системи 
навчання в рамках Болонського процесу. Він багато років виконує обов’язки вченого секретаря 
науково-методичної комісії МОН України з інженерної механіки. 

Яворовський В.М. – людина вимоглива до себе й до оточуючих, чудовий організатор. У 
2002 році під безпосереднім керівництвом В.М. Яворовського, з ініціативи адміністрації НТУУ 
“КПІ” організовано Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування, що здійснює 
підготовку фахівців за сучасними машинобудівними спеціальностями. На посаді декана 
факультету В.М. Яворовський успішно впроваджує інтеграційні процеси в освіті. 

Сімдесятирічний ювілей Вадим Миколайович зустрів у розквіті творчих сил. Колеги, 
друзі бажають ювіляру здоров’я, наснаги, довгих років життя і подальшої плідної роботи. 

May 10, 2006 || Автор:  
КП: 2006, 15  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

КУДРЯВЦЕВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ - ЗАСНОВНИК НДІ «КВАНТ» 
 

Наукові читання з циклу «Видатні конструктори України», 
започатковані Державним політехнічним музеєм, проводяться 
впродовж останніх 10 років чотири рази на рік і мають незмінний успіх 
серед студентів та викладачів університету.  

Одні з читань минулого року були присвячені Івану Васильовичу 
Кудрявцеву – засновнику і першому директору Науково-дослідного 
інституту «Квант». КПІ для «Кванту» був і залишається кузнею 
інженерних кадрів.  

Хочеться ще раз згадати про І.В. Кудрявцева – як про мужню і 
талановиту людину, якій у липні 2011-го виповнилося б 90 років.  

І.В.Кудрявцев очолював НДІ «Квант» протягом 17 років, з 1958 
по 1975 роки – до останнього свого подиху. Перш ніж очолити 
конструкторське бюро, а в 1958 році це було Особливе конструкторське бюро-483 (ОКБ) 
Міністерства авіаційної промисловості СРСР, Кудрявцев пройшов Фінську війну, був 
нагороджений орденом Червоної Зірки і втратив ногу в результаті поранення. Подальший 
медичний висновок «Придатний для перенавчання на бухгалтера...», а йому було лише 20 років, 
не зупиняє Кудрявцева. Він вступає до Ленінградської військово-повітряної академії ім. М.Є. 
Жуковського і в 1945-му успішно її закінчує, втілюючи отримані знання в розвиток 
радіолокаційної галузі СРСР. 

З 1958 року його життя та діяльність нерозривно пов'язані з Києвом. Саме йому, людині, 
яка знає про потреби забезпечення обороноздатності країни не з теорії, було довірено очолити 
ОКБ-483, що спеціалізувалося на розробці радіолокаційних станцій для літаків. В ОКБ І. 
Кудрявцев розгорнув широкі наукові дослідження та розробку новітніх радіолокаційних систем 
для ведення захисту та розвідки стратегічних сил ВМФ СРСР. У 1960 році під керівництвом 
Кудрявцева на базі ОКБ-483 був створений Науково-дослідний інститут НДІ-132, в подальшому 
– НДІ «Квант». Саме з цього часу проявився його яскравий талант вченого та успішного 
менеджера. З появою у збройних силах ракетних військ з'явилася необхідність виявляти цілі на 
дальніх підступах (за сотні кілометрів) і видавати цілевказування ракетній зброї, особливо на 
океанських і морських просторах. Колектив «Кванту» задовольнив потреби армії, створивши 
складні радіолокаційні системи, після прийняття яких на озброєння головні конструктори, в 
тому числі і І.В. Кудрявцев, були удостоєні звання лауреатів Державних премій, а група 
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найактивніших розробників відзначена урядовими нагородами. З кожним роком вимоги до 
систем радіолокаційного озброєння зростали, і для їх задоволення необхідним було створення 
спеціальної цифрової обчислювальної техніки. Кудрявцев 
поставив перед колективом інституту завдання створити таку 
техніку – і вона була створена. У 1972 році в НДІ було 
виготовлено перший дослідний зразок спеціальної електронно-
обчислювальної машини «Карат», здатний надійно працювати на 
надводних та підводних кораблях. Для цього знадобилося 
розробити і освоїти виробництво мікроелементів.  

Більше 50 видів радіолокаційних систем та комплексів були 
розроблені в НДІ «Квант» та прийняті на озброєння – серед них вироби, що не мають аналогів у 
світовій військовій техніці, які забезпечили паритет Радянського Союзу в період «холодної 
війни»: «Успіх» встановлювався на кораблях для визначення цілей, «Топаз» – для визначення 
низьколітаючих літаків, «Екран» – для навігації та забезпечення руху корабля, «Осьминог» – 
для пошуку підводних човнів, «Холм» – прилад для визначення цілей за допомогою 
тепловізора, «Бриз» – прилад автоматизованого супроводження кораблів...  

«Квант» займався також створенням автоматизованих систем навігації і супроводженням 
великотоннажних морських суден різного призначення, створенням для них систем безпечного 
плавання, апаратури медичного та побутового призначення. Для вирішення таких завдань іноді 
виникала необхідність залучення сотень (до 400) підприємств СРСР. Були ситуації, коли для 
вирішення тих чи інших технічних питань не вистачало потужності підприємств-суміжників, і 
тоді Кудрявцев ініціював розвиток необхідних конструкторських напрямків безпосередньо на 
своєму підприємстві.  

З часом створений Кудрявцевим потужний науково-виробничий потенціал НДІ «Квант» 
став виконувати найскладніші замовлення для мирного повсякденного життя. В інституті 
відокремився відділ медичної техніки, і перша ж його розробка – прилад «Урат» – отримав 
світове визнання. Прилад призначався для лікування сечокам'яних захворювань без 
хірургічного втручання. Його дія базується на руйнуванні каменів у сечоводах за допомогою 
гідравлічного удару, що викликається ультразвуком при зіткненні зонда з твердим тілом. 
Серійні зразки і ліцензії на його виробництво були закуплені Англією, Німеччиною, Францією, 
Японією. Згодом розпочалися розробки медичних приладів на основі використання 
ультразвукової енергії для лікування простудних, урологічних та багатьох інших захворювань. 
Силами відділу медичної апаратури були створені прилади «Промінь» і «Кавказ» для 
безкровних хірургічних операцій за допомогою лазерного променя. Ці прилади під час 
проведення подібних операцій використовуються і сьогодні.  

Іван Васильович велику увагу приділяв підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації, 
завдяки йому в Інституті була створена аспірантура і атестаційна комісія із захисту дисертацій і 
присвоєння вчених звань. В НДІ з'явилися свої доктори і кандидати технічних наук, набула 
розвитку міцна технологічна служба, було збудовано завод дослідного виробництва «Квант-2» і 
завод серійного виробництва «Буревісник». 

Як мудрий далекоглядний керівник І.Кудрявцев виявляв надзвичайну турботу про 
соціально-побутовий устрій працівників. За час його керівництва було 
зведено 20 житлових багатоквартирних будинків для працівників НДІ, 
створено сімейні бази відпочинку на Десні і Дніпрі, побудовано дитячі 
садки і ясла. 

Піклувався він і про поповнення інституту професійними кадрами. 
В НДІ працював свій технікум з підготовки молодих професійних 
робітників. Багато років інститут здійснював шефство над 
загальноосвітньою школою № 32, де було збудовано корпус для 
професійного навчання школярів слюсарної, фрезерувальної, токарної, 
столярної і монтажної майстерності. Ще в одній підшефній школі у 70-ті 
роки силами інституту був організований спеціальний клас 
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обчислювальної техніки і програмування, була подарована обчислювальна машина «Роздан», а 
провідні спеціалісти НДІ читали лекції для школярів. 

Про високий науковий потенціал НДІ «Квант» свідчить авторський склад наукових 
читань, присвячених пам'яті І.В. Кудрявцева. Це – член-кореспондент НАН України, радник 
директора Інституту кібернетики Борис Миколайович Малиновський; доктор технічних наук, 
професор, лауреат Державної премії СРСР, колишній головний інженер НДІ «Квант» Борис 
Юліанович Тука; колишній директор заводу «Буревісник», лауреат Державної премії України, 
віце-президент УСПП Віталій Іванович Майко; професор, секретар партійної організації НДІ 
«Квант» при І.В.Кудрявцеві Дмитро Богданович Головко. З теплотою і щирою повагою до його 
колег згадувала батька донька І.В. Кудрявцева – Наталія Іванівна Кудрявцева.  

Додає оптимізму той факт, що здобутки Івана Кудрявцева не забуті, ними пишаються не 
тільки представники старшого покоління, але й молодь. На читаннях був представлений 
реферат «Он заглянул за горизонт» учениці 10-го класу Анни Волкової Струго-Красненської 
загальноосвітньої школи Псковської області, в якому вона пише: «Я преклоняюсь перед этим 
человеком, своим земляком! Его жизнь – яркий пример для молодого поколения. Вот, на мой 
взгляд, реальный пример беззаветной любви к Родине, активной жизненной позиции». 

 Іван Васильович Кудрявцев прожив коротке життя, всього 54 роки. Але прожив так, що 
після його смерті люди, які знали його і працювали з ним, двічі на рік покладають квіти до його 
могили, віддаючи шану його таланту. 

К. П. Міхновський, випускник КПІ 1953 року, співробітник НДІ «Квант» з 1949 р., 
Л.С.Ільясова, вчений секретар ДПМ при НТУУ «КПІ» 

Фото 2: Малий ракетний корабель з приладом НДІ «Квант» – «Моноліт» для визначення 
цілей за горизонтом 

Фото 3: Спеціальна обчислювальна машина «Карат». Передана для експонування  в ДПМ 
при НТУУ «КПІ» 

КП: 2012, 1  
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ВОЗНЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – ЗАСНОВНИК ПЕРШОГО РАКЕТНОГО 
ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНУ КАПУСТИН ЯР 

 
Василь Іванович Вознюк. Вся історія становлення та розвитку 

радянського ракетобудування пов'язана з цим легендарним ім'ям. Це 
людина незвичайної долі, приклад служіння своєму народові, своїй 
Батьківщині. 

Народився В.І.Вознюк у містечку Гайсин Вінницької області 1 
січня 1907 року у сім'ї акторів. Його дитинство пройшло «за 
лаштунками». У 1914 р. вступив до Харківської гімназії, але провчився 
лише 3,5 класу. 

Побачивши одного разу пароплави, хлопець вирішив стати 
матросом. У 1923 році вдалося вступити в Маріуполі на пароплав 
каботажного плавання і «понюхати море». Сподобалося.  

За комсомольською путівкою Василя Івановича направили на навчання в Ленінград, у 
військово-морське училище ім. М.В. Фрунзе, але його туди не прийняли, оскільки не мав 
середньої освіти. Тоді він вступив до Першої Ленінградської артилерійської школи імені 
Червоного Жовтня, яку закінчив у 1929 р. третім за успішністю. 

Отримавши призначення у 30-й артилерійський полк (м. Дніпропетровськ), Василь 
Іванович до 1938 року пройшов усі командні щаблі від командира взводу до начальника штабу 
полку. У його характеристиці зазначалося: «Має силу волі, дуже вимогливий до себе і 
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підлеглих. Володіє великою ініціативою, постійно і з толком її виявляє. Енергійний і рішучий, 
прийняті рішення при проведенні в життя організаційно забезпечує добре, наполегливий і 
вельми добросовісний, посидющий в роботі». 

У 1938 році Василь Іванович переводиться в Пензенське артилерійське училище 
викладачем тактики і артилерії. До Пензи він переїхав з усією родиною. Ще в 1931 році в 
Дніпропетровську Василь Іванович одружився з Мартою Яківною Данильченко, яка стала йому 
щирим другом і порадником.  

У 1940 році В.І. Вознюку присвоїли військове звання майора, і він вступив на заочний 
факультет Артилерійській академії. 

Початок Великої Вітчизняної війни Василь Іванович зустрів у Західному особливому 
військовому окрузі на посаді начальника штабу протитанкової бригади. У вересні 1941 р. він 
уже начальник оперативного відділу штабу артилерії 13-ї армії. А далі в його службі раптом 
сталися зміни, що визначили всю його подальшу долю. Майора В.І. Вознюка відкликали до 
Москви і призначили начальником штабу групи гвардійських мінометних частин (ГМЧ) Ставки 
Верховного Головнокомандувача. 14 вересня реактивні установки (майбутні «Катюші») своїм 
ходом вийшли з Москви на південь. 

Через кілька днів Василь Іванович прийняв бій під Полтавою. Він писав: «Залп «Катюш» 
23 вересня 1941 року в гоголівських місцях я запам'ятав на все життя. Наші частини перейшли в 
наступ, 12 кілометрів вони не зустріли опору ворога – він тікав. Гвардійці-мінометники 
наводили жах на ворога, громили піхоту і танки, здійснювали глибокі рейди в тил ворога». 

Начальник штабу ГМЧ В.І.Вознюк вміло розробляв тактичні прийоми ефективного 
використання нової зброї в бою. Це було відзначено урядом: 1941 року, коли мало кого з 
офіцерів відзначали нагородами, Василь Іванович був тричі нагороджений орденами Червоного 
Прапора. В грудні 1942 року йому вже присвоїли звання «генерал-майор артилерії», у вересні 
наступного року, після початку контрнаступу під Сталінградом, – звання «генерал-лейтенант». 
Навіть для воєнного часу таке стрімке зростання – це виняток, свідчення визнання його 
непересічного таланту воєначальника. 

Закінчив війну В.І.Вознюк у Відні заступником командувача артилерії 3-го Українського 
фронту по ГМЧ, яким тоді був генерал-полковник артилерії Митрофан Іванович Нєдєлін – 
згодом перший Головком Ракетних військ стратегічного призначення. 

За рекомендацією М.І.Недєліна в червні 1946 р. Василя Івановича призначили 
начальником майбутнього випробувального ракетного полігону.  

Згодом Василь Іванович писав: «Треба уявити, наскільки важко 
було протягом 4-5 місяців зосередити на полігоні кілька тисяч людей, 
забезпечити їх харчуванням, водою, пральнями, теплим житлом, оскільки 
насувалася сувора зима. Навколо – степ, такири, солончаки, піски, 
колючки, спека і вітер, що іноді переходить в піщані бурі, і безліч 
ховрахів. Жодного дерева, жодного населеного пункту». Василя 
Івановича можна було бачити на всіх будівництвах об'єктів. Завдяки його 
енергії, організаторському таланту, вимогливості і рішучості до 1 жовтня 
полігон був готовий. 

18 жовтня 1947 р. тут була запущена перша в СРСР керована 
балістична ракета, створена С.П.Корольовим. У цей день народився 
перший випробувальний ракетний полігон, який став вихідним рубежем, точкою відліку 
стрімкого розвитку ракетної техніки до космічних висот. Офіційно ім'я йому дали «ДЦП-4» 
(Державний центральний полігон № 4). 

Василь Іванович почав вивчати незнайому йому техніку: конструкцію ракет і агрегатів, 
технологію підготовки, застосовувані палива. Часто виїжджав на випробувальні майданчики, 
брав участь у засіданнях Державної комісії. І вже скоро своїми знаннями та ерудицією дивував 
фахівців, а іноді – й головних конструкторів. При організації і проведенні робіт полігону був 
твердий і наполегливий. Він швидко схоплював проблему й умів виділити головне при 
вирішенні того чи іншого завдання. Якщо щось йшло не так або допускалися помилки, діяв  
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жорстко, але не приймав рішення, не порадившись з фахівцями з даного питання. На нарадах і 
комісіях завжди давав можливість висловитися фахівцям з питань, які викликали суперечку. 
Пам'ять мав чіпку, гарну. Міг часом і нагадати комусь про неприємний випадок, що стався 
кілька років тому, але ніколи при цьому не ображав і не принижував людини. З особливою 
турботою генерал ставився до інженерів-випробувачів. Він розумів, що саме їх грамотна, 
самовіддана, а часто-густо – і небезпечна робота є запорукою високого авторитету 
випробувального полігону. І завжди відстоював їх думку перед представниками промисловості. 
За це його поважали і фахівці ракетної техніки, і головні конструктори. 

Іноді йшов і проти головних конструкторів. При випробуванні першої твердопаливної 
ракети РТ-1 інженери-випробувачі виявили недостатній запас стійкості системи управління 
(СУ) по тангажу і рисканню, що могло призвести до аварії ракети в польоті. Про це доповіли 
Вознюку. Полігон написав свій висновок і запропонував представникам промисловості 
розібратися з цим недоліком, а до закінчення цієї роботи пуск відкласти. Але С.П. Корольов 
разом з головним конструктором СУ Н.А. Пілюгіним наполягли на пуску. Ракету запустили, і в 
польоті трапилася аварія, яка засвідчила, що система управління ракети дійсно потребує 
доопрацювання. Після цього випадку в провідних ракетних ОКБ стали значно більше 
прислухатися до думки фахівців полігону. 

З 1947 по 1957 рік полігон Капустин Яр був єдиним місцем випробувань радянських 
балістичних ракет. На полігоні були проведені випробування ракет Р-1, Р-2, Р-5, Р-5М, Р-12 і 
багатьох інших. 22 липня 1951 р. тут вперше у світі був здійснений пуск ракети з тваринами на 
борту – собаками Дезік і Циган, а надалі почалася реалізація цілої програми із запуску тварин. 
С.П.Корольов уважно стежив за результатами цих пусків, бо уже тоді передбачав політ людини 
в космос. 

 Полігон розвивався – будувалися нові стартові і технічні комплекси, удосконалювалась 
методологія випробувань. Начальник полігону невпинно стежив за всіма сторонами «життя» 
свого дітища. Попри те, що за штатом посада начальника полігону відповідала званню 
«генерал-лейтенант», у серпні 1955 року В. І. Вознюку за особливий внесок у створення 
полігону, всебічний розвиток випробувальної бази та забезпечення ефективних випробувань 
ракетної техніки було присвоєно високе звання «генерал-полковник артилерії». 

2 лютого 1956 р. на полігоні Капустин Яр вперше був проведений пуск ракети Р-5М з 
бойовим ядерним зарядом. У 1957-59 роках були проведені випробування крилатої 
міжконтинентальної балістичної ракети «Буря». 31 серпня 1959 р. вперше в історії був 
проведений пуск з шахти – пущена ракета середньої дальності Р-12. 

16 березня 1962 р. з шахтного стартового комплексу «Маяк-2» ракетоносієм 63С1 вперше 
був запущений супутник «Космос-1». Полігон став космодромом. З його стартових позицій 
продовжували досліджувати космос, відпрацьовували космічні системи в інтересах створення 
корабля багаторазового використання «Буран», випробовували моделі космічного корабля 
«Союз» і багато інших систем, причому, як правило, вперше. 

14 жовтня 1969 р. був проведений перший запуск супутника «Інтеркосмос» для 
дослідження ультрафіолетового і рентгенівського випромінювання Сонця, а з 28 листопада 
1970 року за програмою «Інтеркосмос» почалися запуски ракет «Вертикаль». В обладнанні їх 
науковою апаратурою для проведення досліджень у широкому спектрі фізичних явищ брали 
участь багато країн світу. 

Завдяки турботам начальника полігону В.І. Вознюка 
розвивалося і житлове військове містечко (майданчик 10), де жили 
родини офіцерів-випробувачів. Спочатку це були намети, збірні 
будиночки, згодом – двоповерхові будинки, магазини, школи, 
дитсадки і все те, що було необхідно для життя людей.  

Василь Іванович доклав чимало зусиль, щоб у містечко з усього 
Радянського Союзу привезли саджанці різних дерев. Щоправда, щоб 
створити парковий затишок і виростити дерева в цьому розпеченому 
пеклі, доводилося працювати всім мешканцям. За кожною сім'єю 
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були закріплені посаджені дерева. Вранці і ввечері їх поливали, доглядали за ними, і кожну 
весну висаджували нові саджанці. Лише так тут можна було жити і плідно працювати. Адже 
інженери-випробувачі цілими днями, а часом і по кілька діб поспіль перебували під сонцем і 
вітром далеко від дому – на стартових і технічних позиціях, кінотеодолітних пунктах і просто в 
полі на випробуваннях. І як приємно було після роботи приїхати у свій двір, де затінок, де тиша 
і спокій, де життя рухається в іншому, розміреному темпі. Це знімало напругу, повертало 
спокій. З ініціативи Василя Івановича учні шкіл насадили парк біля кінотеатру «Юність». На 
початку 60-х років містечко виглядало як оаза в пустелі: будинки і котеджі в зеленому 
облямуванні високих тополь і кленів, асфальтовані тротуари і вулиці під кронами дерев, густий 
парк з клумбами квітів і навіть фонтан перед Будинком офіцерів.  

Попри величезну зайнятість, Василь Іванович завжди особисто зустрічався з 
новоприбулими офіцерами. Враження про першу бесіду з ним було таке, ніби йшла розмова з 
давнім знайомим. Із запитань було видно, що він знав нас, знав, що турбує нас, і чим ми 
живемо. Питав про сім'ю, про плани на майбутнє, побажання. А сам розповідав про полігон і 
фахівців, просив швидше стати до виконання своїх обов'язків. Усіх, особливо сімейних, 
звичайно хвилювало квартирне питання. Але генерал був відвертим: з житлом важко, йде 
будівництво, і треба буде почекати. Під час бесіди з усмішкою вставляв українські вирази, 
приказки. Дуже приємно було слухати його. На прощання, по-батьківськи потискуючи руки, 
Василь Іванович бажав хорошої служби і якнайшвидшого включення в роботу полігону. Я не 
знаю як у інших, але у мене до сьогодні збереглася в пам'яті ця розмова, хоча з тієї пори минуло 
більше піввіку. 

17 червня 1961 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР з грифом «Не підлягає 
опублікуванню» «за видатні досягнення і зроблений великий внесок у справу виконання 
завдань уряду щодо створення спеціальної техніки» гвардії генерал-полковнику артилерії 
Василю Івановичу Вознюку було присвоєно звання Героя Соціалістичної праці з врученням 
ордена Леніна і золотої медалі «Серп і Молот». Серед його нагород – п'ять орденів Леніна, п'ять 
орденів Бойового Червоного Прапора, полководницькі ордени Кутузова, Суворова, Богдана 
Хмельницького, вищий орден Югославії «За заслуги народу» та інші ордени і медалі. Йому 
першому було присвоєно звання “Почесний громадянин Знам'янська” – міста, яке він 
побудував. 

У 1973 році генерал-полковник Василь Іванович Вознюк вийшов у відставку і переїхав до 
міста-героя Волгограда. Але свій рідний Капустін Яр часто відвідував – його завжди 
запрошували на свята або урочисті дати. Цікавився він і випробувальною роботою полігону.  

Після виходу у відставку Василь Іванович прожив лише три роки. 12 вересня 1976 р. цієї 
видатної Людини не стало. Згідно із заповітом його поховали в Комсомольському парку міста, в 
березовому гайку біля кінотеатру «Юність». На місці поховання тепер стоїть бронзовий 
пам'ятник і завжди лежать свіжі квіти від вдячних кап'ярців. 

Олег Прусс, 
ветеран полігону Капустин Яр. КП: 2012, 5  

 
При підготовці статті використано матеріали Музею космодрому Капустин Яр, 

ветеранів полігону та архіву автора. 
 Ракета Р-1 на пусковій установці. Капустин Яр, кінець 40-х рр. 
Зліва направо: В.І.Вознюк, С.І.Ветошкін, С.П.Корольов на полігоні Капустин Яр, 1948 р. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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АНДЕРС ФЕДІР – КОНСТРУКТОР ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО ДИРИЖАБЛЯ 

З самого свого початку 1911 рік дарував київським любителям авіації 
та повітроплавання багато яскравих вражень. 

Січень запам’ятався першою виставкою досягнень авіаторів. Вона була 
проведена в новому приміщенні Публічної бібліотеки активістами 
Київського товариства повітроплавання – третьої після московського “гуртка 
планеристів-експериментаторів” та Імператорського Всеросійського 
аероклубу в Петербурзі авіаційної громадської організації в Росії, утвореної 
на базі авіаційного гуртка Київського політехнічного інституту. 

У квітні на Печерському іподромі знов демонстрував свою 
майстерність пілота вже знайомий киянам по торішньому турне славнозвісний Сергій Уточкін.  

У липні на полі Рубежівської колонії неподалік від Святошина на апараті власної 
конструкції вперше злетів у київське небо студент-політехнік Ігор Сікорський – майбутній 
великий авіаконструктор. Тоді він протримався в повітрі лише 10 хвилин, але за якийсь місяць 
уже встановив новий всеросійський рекорд тривалості польоту на аероплані власної 
конструкції: він здолав маршрут Сирецьке стрільбище – Пуща-Водиця – Святошин – Сирецьке 
стрільбище за 36 хвилин 38 секунд. А в грудні того ж таки року І.Сікорський на біплані з 
екіпажем з трьох осіб досяг швидкості 111 км/год і відразу побив два всеросійські рекорди – 
швидкості та кількості членів екіпажу.  

Літали й інші члени Київського товариства повітроплавання. Одним з найактивніших з 
них був Федір Фердинандович Андерс, пристрасний аматор авіації. Серед ентузіастів нової 
справи він користувався повагою не лише як здібний конструктор, але й як автор виданої у 1910 
році брошури “Як самому збудувати аероплан”. Але головним його захопленням було все ж 
таки повітроплавання. Він навіть їздив учитися до Німеччини – на всесвітньо відоме 
підприємство генерала Цеппеліна. А в серпні 1911 року Андерс спорудив і здійняв у небо ще не 
бачене в Києві диво – дирижабль, який так і називався – “Київ”. До речі, цей апарат був 
збудований частково на гроші киян, зібрані під час добродійного “аеробалу”, який відбувся 4 
січня цього ж таки року в Публічній бібліотеці. Авіація увійшла в моду, і забезпечені міщани 
охоче жертвували на нову справу. Втім, більшу частину витрат на спорудження цього 
керованого аеростату взяв на себе все ж таки сам Андерс, який в реалізацію своїх задумів 
завжди вкладав насамперед власні, зароблені тяжкою працею гроші. До речі, так само 
власноруч виконував Федір Фердинандович і більшу частину робіт на своїх конструкціях: він 
мав справді “золоті руки” і великий досвід роботи з усіма матеріалами, які лише 
використовувалися в повітроплаванні та авіації. 

...“Київ” був доволі незвичайним апаратом – це був перший в Росії 
дирижабль цивільного призначення. Найменший з тих, що були 
споруджені в країні (хоча, власне, таких повітряних суден на той час 
Російська імперія мала взагалі дуже небагато – на початок Першої 
світової війни всього 15, причому лише 7 з них були вітчизняними), він 
належав до дирижаблів м’якої (тобто безкаркасної) конструкції, мав обсяг оболонки 1000 
кубічних метрів, довжину 35,5 метрів і лише один п’ятдесятисильний двигун (для порівняння: 
побудований в Росії того ж таки року за проектом інженерів Б.Голубова і Д.Сухоржевського 
дирижабль м’якої системи “Альбатрос” мав обсяг 9600 куб.метрів, довжину 77 метрів і два 
двигуни по 160 кінських сил кожний). Однак, попри невеликі ваго-габаритні характеристики 
цей перший створений в Україні дирижабль досягав швидкості у 40 км/год і брав на борт, окрім 
аеронавта та механіка, ще двох-трьох пасажирів.  

У серпні Федір Андерс разом з сином та механіком піднялися на висоту понад 1000 
метрів і спрямували дирижабль до місця маневрів Київського військового округу. Проте 
невдовзі перебої в роботі двигуна змусили аеронавтів перейти на вільний політ. За 120 
кілометрів від Києва вони спустилися на землю і зворотний шлях здолали вже на підводі, куди 
було завантажено і здутий дирижабль.  
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Утім більшість демонстраційних польотів відбувалися над терасами Купецького саду, 
причому ділові можливості нового повітряного судна швидко оцінили саме представники 
київського купецтва, які запропонували конструктору-повітроплавцю використовувати його для 
реклами їхніх товарів. Але основним призначенням апарату було все ж таки перевезення людей 
і його можливості в цьому плані були підтверджені тим, що протягом кількох місяців на ньому 
було перевезено 198 пасажирів. 

У жовтні того ж року Ф.Андерс на своєму “Києві” здійснив ще один доволі довгий як на 
ті часи переліт за маршрутом Купецький сад–Куренівка–Вишгород–Київ. 

Польоти на дирижаблі “Київ” тривали цілий рік. Останній відбувся 12 серпня 1912 року. З 
нагоди відкриття “Спортивного поля” – першого в Києві стадіону на Лук’янівці – дирижабль 
здійснив переліт до Остра, а наступного дня під час запуску двигуна загорівся і за лічені 
хвилини був знищений полум’ям. На щастя, ніхто з людей при цьому не постраждав. 

А проте невдовзі, вже в жовтні 1912 року, Федір Андерс продемонстрував на засіданні 
Товариства повітроплавання модель нової своєї розробки – дирижабля “Київ-2”. Цей апарат мав 
бути значно більшим за попередній: планувалося, що він перевозитиме 12 пасажирів. Але 
головним було те, що він проектувався як такий, що сідатиме на воду і за необхідності зможе 
рухатися як корабель. На жаль, на реалізацію цього задуму в Андерса елементарно забракло 
коштів. 

Цікаво, що широко вже тоді відомий серед аматорів авіації конструктор ще не мав вищої 
освіти, і, хоча й працював у Київському політехнічному інституті, але обіймав суто технічну 
посаду. Так склалося життя: він народився у 1868 році в сім’ї робітника заводу “Арсенал” і 
батько не мав змоги дати йому інженерну освіту. Тож він закінчив реальне, а згодом землемірне 
училище, і лише після революції наполегливість і любов до техніки допомогла надолужити 
прогалини в теоретичній підготовці: диплом Київської політехніки він отримав лише за 
радянської доби, коли вже переступив п’ятдесятирічний бар’єр.  

 
У 1921 – 1924 роках конструктор працював у Москві, де 

розробив проект дирижабля, що міг перевозити до 100 пасажирів, але й 
ця його ідея залишилася нереалізованою, тож він повернувся до 
рідного міста. Це були часи НЕПу, і Федір Андерс виступив 
засновником акціонерного товариства для будівництва керованих 
аеростатів. Однак жодного дирижабля це підприємство так і не 
побудувало – 31 травня 1926 року його засновник раптово помер. 

Сьогодні ім’я Федора Андерса увічнено в назві однієї з київських вулиць, а його портрет 
займає почесне місце в галереї уславлених випускників нашого університету... 

Mar 14, 2007 || Автор: Дмитро Cтефанович 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ВОЛОДИМИР ГРИГОР’ЄВ І ФЕДІР ТЕРЕЩЕНКО  
РІЗНІ ДОЛІ, СПІЛЬНИЙ ШЛЯХ 

 
Імена київських авіаконструкторів Володимира Григор’єва 

та Федора Терещенка оточені якимось ореолом таємниці. Як 
правило, їх згадують, називаючи прізвища видатних студентів і 
випускників Київського політехнічного інституту, які пов’язали 
своє життя з авіацією, але навіть у солідних монографіях з 
історії техніки досить складно знайти подробиці про їхні роботи 
або, тим більше, про них самих. А між тим В. Григор’єв і Ф. 
Терещенко були не тільки помітними фігурами серед творців перших вітчизняних літаків, а й 
досить відомими у свій час організаторами серійного авіаційного виробництва на території 
нашої країни. Незважаючи на те, що їх походження та біографії (окрім декількох років спільної 
роботи) були дуже різними, ні тому ні другому реалізувати свій потенціал інженера і технічного 
керівника повною мірою не вдалося, що, втім, ніяк не применшує їхнього внеску у створення 
фундаменту вітчизняної авіапромисловості. Багато років їх імена з 
різних причин замовчувалися, і лише тепер завдяки зусиллям окремих 
ентузіастів вони повертаються в контекст історії вітчизняної техніки і 
прикладної науки. На жаль, сьогодні відновити деякі етапи життя обох 
ми можемо лише пунктирно – занадто багато білих плям залишилося 
після десятиліть мовчання ... Але навіть те, що ми знаємо, дозволяє 
говорити про них як про досить знакові фігури початкового періоду 
розвитку авіації в нашій країні. 

Володимир Григор’єв. Всупереч традиціям 
Життєвий шлях Володимира Григор’єва, здавалося, був визначений 

ще з колиски: кадетський корпус, юнкерське училище, офіцерська 
служба, за наполегливості і деякого везіння – військова академія і, 
напевно, наприкінці кар’єри – солідний чин і посада де-небудь у військовому міністерстві або 
Генеральному штабі. У будь-якому разі, саме таким бачили долю свого народженого 7 
листопада (за ст. стилем) 1883 року первістка його батько, випускник Орловського кадетського 
корпусу та Михайлівського артилерійського училища, учасник багатьох закордонних кампаній, 
кавалер кількох орденів підполковник Петро Микитович Григор’єв, і мати –  дочка полковника 
артилерії, Марія Іполитівна (уроджена Вержбицька). Тим більше і місце народження 
майбутнього авіаконструктора – місто Кронштадт, військово-морський форпост столиці імперії, 
– повинно було налаштувати хлопчаків саме на такі мріяння і плани. Можливо, вони з’явилися 
б і у юного Володі Григор’єва, якби не смерть батька в 1892 році, повторний шлюб матері і 
переїзд сім’ї, в якій відбулося поповнення (в 1885 році у нього народився брат Борис, в 1888 – 
ще один брат Михайло), до Києва. І хоча вітчим, Семен Якович Нарушкевич, також був 
військовим, вчитися Володимира в 1894 році відправили не в Київський кадетський корпус, а в 
Київське реальне училище. 

Подібні загальноосвітні навчальні заклади, на відміну від кадетських корпусів, були 
відкритими і, на відміну від класичних гімназій, давали своїм учням освіту, що більш 
відповідала потребам реального життя. Понад це, забезпечували набуття початкових технічних 
знань та навичок. Володимир успішно пройшов повний курс училища і після додаткового 
класу, який зобов’язані були закінчувати ті реалісти, хто бажав продовжити освіту, перед ним 
постало питання про вибір місця подальшого навчання. Випускники реальних училищ мали 
право вступати до вищих технічних навчальних закладів, на математичні і медичні факультети 
університетів і у військові училища (насамперед, військово-інженерного профілю). Мати як 
дочка і дружина офіцера не мислила для сина іншої кар’єри, крім військової, але Володимир 
Григор’єв вирішив порушити сімейну традицію – у 1902 році він вступив на механічне 
відділення Київського політехнічного інституту імператора Олександра ІІ. Це рішення стало 
першим кроком у самостійне життя. 
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Якщо для багатьох інститутських однокашників Григор’єва роки навчання були роками 
безтурботної молодості і пошуків свого покликання, то для нього вони стали періодом 
серйозних випробувань. Причина – елементарне безгрошів’я. Мати з вітчимом надати йому 
фінансову підтримку не могли (чи після його «свавільного» вибору місця навчання не хотіли), 
тому доводилося заробляти на життя й освіту самому. Він і заробляв чим міг: як більшість 
небагатих студентів давав уроки, робив креслення для заводу «Арсенал». А ще – продавав свої 
малюнки та акварелі. Образотворчим мистецтвом він захопився ще в реальному училищі і, 
судячи з усього, викладання малювання там було поставлено на дуже високому рівні. 
Непрямим підтвердженням цьому, до речі, є той факт, що зі стін цього навчального закладу 
вийшли відомі київські архітектори Павло Альошин, Євген Єрмаков, Олександр Кривошеєв, 
дуже цікавий художник Костянтин Крижицький та інші. Та й у Київському політехнічному 
інституті до переліку обов’язкових предметів входило не тільки креслення, але й малювання, і 
викладали його люди у своїй справі вельми обізнані, наприклад, класик українського живопису 
Микола Пимоненко. 

Однак, незважаючи на всі зусилля, грошей Володимиру Григор’єву хронічно не вистачало, 
і двічі – у 1903 і 1904 роках – його навіть відраховували з інституту за несвоєчасне внесення 
плати за навчання. Однак бажання вчитися було у нього настільки сильним, що він знову і 
знову знаходив можливості і засоби повернутися на студентську лаву, хоча й період його 
навчання затягнувся більше ніж на десять довгих років – до 1915 року. 

При цьому, незважаючи на постійні нестатки, у 1905 році Володимир Григор’єв одружився 
з Євгенією Йосипівною Вишатецькою (до речі, теж дочкою військового), а в 1907 і в 1909 роках 
у молодої сім’ї народилися дві доньки – Ніна і Марія. Почуття обов’язку перед дружиною і 
дітьми змушувало Григор’єва поєднувати навчання з роботою – він навіть вступив на службу на 
київський завод «Арсенал». І хоча працював у відділі заводської матеріальної бухгалтерії, але 
про свою майбутню спеціальність інженера все-таки не забував – намагався щось винаходити і 
конструювати. Найбільш вдалим результатом його тодішньої технічної творчості став 
горизонтально-шпиндельний верстат спеціального типу для свердління отворів і подовжніх 
пазів в колесах артилерійських гармат та інших виробах. Проект цей був схвалений технічним 
відділом заводу «Арсенал», і незабаром верстат було виготовлено на Тульському збройовому 
заводі. Проте, коли його привезли на завод, Григор’єва там уже не було – у жовтні 1910 року 
він знову перервав навчання в інституті і з ентузіазмом узявся за іншу роботу. 

Знайомство з авіацією 
Слід зауважити, що рік 1910 в Києві був ознаменований вибухом надзвичайного інтересу 

до питань розвитку повітроплавання та захопленням авіацією. Саме з Києва розпочав у квітні 
того року знаменитий спортсмен і авіатор Сергій Уточкін своє турне по містах Росії з 
демонстраційними польотами на «Фармані»; тут, на Сирецькому скаковому полі, наприкінці 
травня підняв у небо перший апарат вітчизняної конструкції його розробник – виконувач 
обов’язків екстраординарного професора по кафедрі будівельного мистецтва Київського 
політехнічного інституту князь Олександр Кудашев; тут через півтора тижні відірвався від 
землі ще один літальний апарат, побудований місцевими ентузіастами авіації студентами-
політехніками Федором Билінкіним, Ігорем Сікорським і Василем Йорданом, – аероплан «БІС-
1». Наприкінці літа 1910 року теж київські студенти-політехніки брати Касяненки здійснили в 
Черкасах кілька польотів на літаку власної розробки. Всі ці події широко висвітлювалися в 
київських газетах і, природно, привертали жадібну увагу не тільки охочої до сенсацій публіки, 
але й людей, пов’язаних з технікою. 

Власне, захоплення авіацією ширилося і по всій Російській імперії. Навесні 1910 року в її 
столиці Петербурзі пройшов організований Імператорським Всеросійським аероклубом (ІВАК) 
Перший міжнародний авіаційний тиждень, у якому взяли участь один росіянин і п’ять 
іноземних авіаторів, у числі яких була навіть одна жінка – красуня з Франції баронеса де ля 
Рош. 

Цей захід мав такий успіх, що керівництво ІВАКу вирішило провести у вересні другий 
такий тиждень, але з розширеним списком учасників і змагань. І якщо перше всеросійське свято 
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авіації пройшло просто з успіхом, то друге викликало справжній ажіотаж: газети писали про сто 
сімдесят п’ять тисяч глядачів на спеціально спорудженому Комендантському аеродромі, про 
десятки тисяч екіпажів навколо нього, тисячі городових, які охороняли порядок, про 
всеросійські рекорди, встановлені відважними авіаторами, і зростання майстерності 
вітчизняних пілотів. А через два тижні після його початку – про жахливу катастрофу аероплана 
«Фарман-IV» і трагічну загибель його пілота – капітана корпусу морських інженерів Льва 
Макаровича Мацієвича, який став першою жертвою вітчизняної авіації. А ще за кілька днів вся 
країна ридала над романсом «На смерть авиатора»: “Как ястреб, как орел парил в выси так 
смело./ Бесстрашно рассекал он облаков туман./ За наш воздушный флот и за святое дело/ 
погиб в расцвете лет отважный капитан” і читала вірш Олександра Блока «Авиатор» («Летун 
отпущен на свободу...»). 

Авіація була буквально у всіх на устах, проте лише деякі могли розгледіти серйозні 
перспективи загального захоплення. Серед цих небагатьох були насамперед інженери і вчені, 
робота яких була пов’язана з вирішенням конкретних технічних проблем. Загальновизнаним 
авторитетом у народжуваній галузі став професор Московського університету та Московського 
вищого технічного училища, науковий керівник Кучинського аеродинамічного інституту – 
першої науково-дослідної установи такого профілю в Європі – Микола Єгорович Жуковський. 
Він зумів створити власну національну школу прикладної механіки і гідроаеродинаміки і 
згуртувати навколо себе найдопитливіших і талановитих дослідників. Його учні працювали в 
багатьох вищих навчальних закладах Російської імперії, в тому числі і в Київському 
політехнічному інституті. Не дивно, що від самого початку існування цього навчального 
закладу в його стінах зародився рух за створення повітроплавного відділення, ініціатором якого 
був вихованець Жуковського професор Микола Артем’єв. Відкрити такий факультет не 
вдалося, але через кілька років у Київському політехнічному інституті виникла повітроплавна 
секція науково-дослідної студентської організації – Механічного гуртка. А потім і окремий 
Повітроплавний гурток, беззмінним фактичним керівником якого став інший учень 
Жуковського – професор Микола Делоне. Гурток цей користувався величезною популярністю 
серед політехніків, недарма ж за час його існування в його роботі взяло участь понад 400 
студентів. А навесні 1909 року він став ядром, навколо якого сформувалася нова громадська 
організація – Київське товариство повітроплавання (КТП), яке, як і Повітроплавний гурток КПІ, 
відіграло дуже значну роль у становленні українського авіабудування: досить сказати, що 
протягом декількох років київські аматори авіації сконструювали, побудували і випробували 
близько 40 літальних апаратів різних типів – літаків, гелікоптерів і навіть аеростат – більше, ніж 
у будь-якому іншому місті Російської імперії. Цікаво, що через певну відірваність від світових 
авіаційних центрів і столиці держави, більша частина цих конструкцій були досить 
оригінальними і відмінними від тих, які будувалися за кордоном. 

Загальний інтерес до авіації не міг не заразити і Григор’єва. Незважаючи на всю свою 
зайнятість, він, напевно, відвідував лекції з повітроплавання, які читав у Повітроплавному 
гуртку професор Делоне, хоча свідчень про його активну участь у роботі цієї організації не 
збереглося. Зате збереглися документальні свідоцтва того, що вже від дня заснування 
Київського товариства повітроплавання він став одним з активних його членів. Більш того, його 
прізвище значиться у списку засновників КТП, а з листопада 1909 по 
листопад 1910 року він навіть був членом його науково-технічного 
комітету. Очевидно, саме на цей період припадає початок співробітництва 
з Федором Терещенком, що дозволило Григор’єву нарешті всерйоз 
зайнятися тим, чому він мріяв себе присвятити. 

Федір Терещенко. Багатство і «Прагнення до суспільної користі» 
Серед членів-засновників КТП Федір Федорович Терещенко – 

молодший син київської родини цукрозаводчиків, відомої не лише своїм 
багатством і прекрасним зібранням творів мистецтва, а й благодійністю – 
займав чільне місце. Ділова хватка представників кількох поколінь цієї 
родини, їх підприємницька активність і увага до технологічних новинок 
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забезпечили їй міцний добробут і можливості, якими володіли далеко не всі навіть старовинні 
аристократичні родини. Все це поєднувалося з чесністю і розумінням суспільних потреб, що 
врешті-решт забезпечило родині Терещенків дворянський титул. Герб нового дворянського 
роду прикрасив девіз «Прагнення до суспільної користі». Це були не просто слова. На пожертви 
родини Терещенків у Глухові – рідному місті засновника династії Артемія Яковича, були 
побудовані ремісниче училище, жіноча та чоловіча гімназії, будівля банку. Перебравшись до 
Києва, його сини звели будинок для Маріїнського дитячого притулку на розі Паньківської та 
Микільсько-Ботанічної вулиць (він зберігся й донині) і щорічно перераховували на його 
потреби значні суми, нічліжний і пологовий притулки, відіграли вирішальну роль у заснуванні 
«Безкоштовної лікарні для чорноробів», щорічно робили великі грошові внески на потреби 1-ї 
Київської гімназії та на навчання десяти гімназистів... А ще за фінансовою участю родини 
Терещенків були побудовані і працювали Міське училище ім. Н.А. Терещенка, Політехнічний 
інститут, 1-ше Комерційне училище, Києво-Подільська жіноча гімназія, Троїцький народний 
дім Товариства грамотності, Міський музей старожитностей і мистецтва, Реальне училище, 
Рубежівська колонія, Пироговська лікарня, Покровська церква на Солом’янці, церква 
Олександра Невського, собор Святого Миколая в Покровському монастирі і багато-багато 
іншого ... 

Федір Федорович Терещенко був представником третього покоління купецької династії. 
Він повною мірою успадкував від предків енергію і жадібний інтерес до всього нового і, при 
цьому, усвідомлення необхідності допомагати тим, хто потребує допомоги. Тому він був не 
лише активним членом КТП, але й одним з основних його, висловлюючись сучасною мовою, 
спонсорів: регулярно вносив плату за оренду канцелярії Товариства, першим дав 3000 рублів на 
облаштування власного аеродрому КТП, регулярно жертвував значні суми на організацію 
різноманітних авіаційних заходів. Утім, для молодого Терещенка (він народився 11 листопада 
1888 р.) ця фінансова ноша не була особливо обтяжливою: від батька він отримав величезну 
спадщину, мав будинки в Києві і маєток у Волинській губернії, був співвласником цукрових 
заводів. У роботі КТП його приваблювало спілкування з однодумцями – людьми, які 
захоплювалися авіацією так само пристрасно, як і він сам. 

На відміну від інших членів своєї сім’ї, Федір Терещенко життя своє вирішив присвятити 
не комерції, а техніці і в 1907 році вступив на механічне відділення Київського політехнічного 
інституту. Вчився охоче, із захопленням. Він взагалі був натурою пристрасною, і, можливо, 
тому вже на другому курсі одружився. Його обраницею стала родовита дворянка – юна графиня 
Беатриса-Теофіла-Елізабет-Софія-Катаріна Кейзерлінг. Через рік у молодої пари народилася 
дочка. 

В. Григор’єв і Ф. Терещенко. Початок співпраці 
Загалом, схоже, у Ф. Терещенка та В. Григор’єва було досить багато спільного: обидва 

відмовилися наслідувати усталені сімейні традиції, обидва рано взяли шлюб, обидва 
захоплювалися технікою і конструюванням, але, головне, обидва були закохані в авіацію. 
Тільки от можливості в них були різні... 

Перший власний літальний апарат з’явився у Федора Терещенка в травні 1909 року. Це був 
аероплан «Блеріо ХІ», виписаний з Франції. Він був доставлений у Терещенківський маєток 
Червоне Бердичівського повіту Волинської губернії (тепер це селище міського типу 
Анрушевского району Житомирської області), де той захоплено знайомився з особливостями 
його конструкції, потроху освоював руління і техніку пілотування. Зав’язав знайомство з 
іншими київськими політехніками, які захоплювалися авіацією, налагодив листування з 
Миколою Єгоровичем Жуковським. І саме Жуковський 30 листопада 1909 р. запропонував 
трьом київським студентам – Федору Терещенку, Ігорю Сікорському та Федору Билінкіну – 
взяти участь у повітроплавній виставці, яка була приурочена до наміченого на кінець грудня – 
початок січня ХІІ з’їзду природознавців і лікарів у Москві. 

Федір Терещенко відразу вирішив поїхати на виставку з аеропланом власної конструкції і 
вже 1 грудня із запалом взявся за роботу. Але не один – як найближчого помічника він запросив 
Володимира Григор’єва. Вони працювали щодня з ранку до пізньої ночі, але згодом стало ясно, 
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що самим до терміну не впоратися. Були запрошені ще троє студентів, незабаром були готові 
креслення, а потім окремі деталі і вузли аероплана. До 25 грудня літак, побудований за типом 
монопланів “Блеріо-ХІ” з двигуном «Анзані» потужністю 25 к.с., був готовий. Більше того, 
було видано альбом його креслень і фотографій (дивовижна як на нинішні часи оперативність!). 
Потрібно сказати, що це не була точна копія прототипу: літак Терещенка мав інші розміри, 
трохи інакше були розміщені окремі його вузли, іншим було хвостове оперення. На виставці 
цей експонат мав гучний успіх, і Ф. Терещенко навіть виступив на початку січня 1910 року з 
доповіддю про особливості його конструкції на засіданні повітроплавної підсекції з’їзду. 
Необхідно відзначити, що це був єдиний аероплан, представлений на виставці. 

З цього апарату почалося довге і плідне співробітництво Володимира Григор’єва і Федора 
Терещенка. 

Робота в Червоному 
До авіабудування і його перспектив Федір Терещенко ставився серйозно і вже в 1909 році 

організував у себе в Червоному власні авіаційні майстерні. Там був побудований його перший 
апарат, там реалізовувалися й інші його проекти. Вже на першому етапі існування цього 
підприємства тут працювало до 25 найманих працівників. Недалеко розташовувався і аеродром. 
Під нього було пристосоване поросле травою поле площею 41 гектар, яке до цього було просто 
вигоном для худоби. 

Після успіху на Московському з’їзді натуралістів Терещенко з ентузіазмом взявся за 
розширення справи. За короткий період майстерні фактично перетворилися на невелике 
спеціалізоване підприємство, яке займалося не тільки дослідним літакобудуванням, але і 
виготовленням аеропланів на замовлення. Кількість його співробітників збільшилася. 
Організація сучасного авіаційного виробництва вимагала значних капіталовкладень: у 1910-
1915 роках Терещенко витратив безпосередньо на майстерні близько 150 тисяч рублів і близько 
720 тис. рублів на зведення в маєтку великого будинку та інших споруд. Там жили він сам, 
конструктори майстерень і авіатори. Цікаво, що разом з іншими льотчиками-випробувачами у 
Терещенка служила одна з перших російських жінок-пілотів – колишня актриса, яка захопилася 
авіацією, Любов Олександрівна Галанчікова. Співпрацював Терещенко і з молодими 
київськими авіаконструкторами, наприклад з Василем Йорданом і Дмитром Григоровичем. 
Разом з останнім вони, до речі, побудували два легких спортивних моноплана Г-2 і Г-3 (іноді 
можна зустріти позначення «Терещенко № 2» і «Терещенко № 3»), конструктором яких був 
Григорович, а організатором їх виготовлення і меценатом – Федір Терещенко. 

Володимир Григор’єв працював у Терещенка з самого початку діяльності його 
підприємства до осені 1915 року. Формально він послідовно обіймав посади кресляра, 
завідувача майстерень, техніка-конструктора, начальника технічного бюро, помічника (так тоді 
називали заступників) директора по технічній частині. Фактично ж йому доводилося 
виконувати найрізноманітніші роботи: так, наприклад, під час розробки і складання першого 
аероплана Терещенка він був його провідним конструктором. Більше того, саме Володимир 
Григор’єв зробив найбільший внесок у налагодження виробництва літаків у Червоному – 
справа тим більше складна, що це підприємство починало свою діяльність у повному розумінні 
слова з нуля. 

Серед нечисленних дослідників авіації, які зверталися до історії авіапідприємства в 
Червоному, з радянських часів склалася традиція вважати, що Федір Терещенко не брав участі у 
проектуванні літаків, які будувалися на його підприємстві і мали в назві його прізвище, і що 
справжнім автором цих конструкцій був В. Григор’єв. Пізніше цю думку було дещо 
підкориговано: стверджувалося, що Ф. Терещенко був лише співавтором реалізованих на його 
підприємстві конструкцій. Все це навряд чи справедливо. По-перше, тому, що розроблялися 
літаки в Червоному за участю не тільки Григор’єва. Так, серед найбільш вдалих конструкцій, 
побудованих на підприємстві Терещенка, були вже згадані літаки Григоровича, а також 
розчалювальні моноплани, які проектувалися за участю Сергія Зембінського і французького 
інженера-авіатора Альфреда Пішофа, який працював шеф-пілотом підприємства Терещенка. І, 
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по-друге, виявлена в архіві київським дослідником В. Татарчуком анкета В. Григор’єва про 
його конструкції та винаходи не дає жодних підстав для подібних тверджень. 

Таким чином, для визначення ступеня участі Терещенка в розробці випущених у 
Червоному літаків, фактів сьогодні просто недостатньо. Єдине, про що достеменно можна 
стверджувати, – це те, що в кожну з них була вкладена значна частина душі, досвіду і праці 
Володимира Григор’єва. 

А ось біплан, спроектований у Червоному і побудований у Києві вже після початку Першої 
світової війни, з повним правом можна назвати улюбленим дітищем В. Григор’єва. Але про 
нього трохи нижче. 

Намагаючись все ж таки закінчити інститут, Григор’єв неодноразово звертався до 
адміністрації КПІ з проханням дозволити йому погасити прострочені борги за навчання, 
зважаючи на його важке матеріальне становище і слабке здоров’я. Однак в інституті його вже 
не поновили. Довелося шукати інших можливостей для продовження освіти. Вихід було 
знайдено: у 1911 році він вирішив виїхати на навчання за кордон (матеріальні можливості 
вчитися після початку співпраці з Терещенком у нього з’явилися). Йому вдалося закінчити 
авіаційну школу «L’ekole piricuse d’aeronautique» у Парижі (можливо, також не без матеріальної 
допомоги Терещенка) та пройти стажування в аеродинамічній лабораторії Ейфеля. Після 
закінчення навчання він, природно, повернувся на роботу в Червоне. 

Інститут не закінчив і Федір Терещенко. Бажаючи повністю присвятити себе 
підприємницькій та конструкторській діяльності у сфері авіабудування і посилаючись на 
сімейні обставини, він у 1912 році подав прохання про відрахування. Цікаво, що у виданому 
йому свідоцтві про прослухані предмети стояли лише відмінні оцінки, за винятком двох 
четвірок – з архітектурного креслення і будівельного мистецтва. 

У 1913 році Червонівські майстерні отримали перше військове замовлення – на 
виготовлення літака «Терещенко № 5біс». Це був розроблений Альфредом Пішофом 
розчалочний аероплан, в якому була реалізована можливість забезпечення швидкого збирання-
розбирання літака для доставки наземним транспортом (його можна було підготувати до 
перевезення за 3 хвилини); в системі тросового управління використовувалися ролики; літак 
мав систему самозапуску – пристосування для запуску двигуна пілотом без допомоги наземного 
персоналу. 7 жовтня того ж року А. Пішоф передав цю машину Офіцерській повітроплавній 
школі в Гатчині. 

Незабаром крім аеропланів оригінальних конструкцій, підприємство Терещенка почало 
випускати літаки на замовлення військового відомства. Це були призначені для розвідувальних 
польотів «Фарман-ХХІІ», «Моран-Солньє», а під час війни – «Вуазен». До деяких з цих 
апаратів Терещенко разом з інженерами підприємства вносили певні конструктивні зміни. 
Недарма ж після вдосконалення однієї з машин замовник – Повітроплавна частина Головного 
військово-технічного управління Генштабу – присвоїла аероплану нову власну назву «Моран-
Солньє-парасоль» системи Терещенка». 

У 1914 році напередодні Першої світової війни майстерні в Червоному вже випускали по 2 
літаки на місяць, а реальна їх річна продуктивність оцінювалася в 50 аеропланів. Розширенню 
підприємства сприяли серійні замовлення – підприємство вперше за роки свого існування 
почало давати прибуток, що дозволило збільшити кількість працівників і закупити необхідне 
обладнання, зокрема, крім додаткових метало-і деревообробних верстатів, було придбано 
штампувальний прес і 2 зварювальних апарати. Тепер тут працювали не 25, а 120 осіб (роком 
пізніше, у вересні 1915 р., у відомостях на отримання зарплати одних тільки майстрових 
значилося вже 186). Майстерні були перейменовані в аеропланний завод, яким на той момент 
фактично і були. 

Роки війни 
Війна і реальна загроза окупації Червоного змусили керівництво підприємства вжити 

заходів до його евакуації. Було прийнято рішення перебазувати завод до Києва і розширити 
виробництво до 150 машин на рік. Це було, до речі, і однією з умов військового відомства, 
представники якого хотіли мати гарантії точного та акуратного виконання своїх замовлень. 
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Попереднім планом перенесення виробничих площ підприємства передбачалося придбання 
земельної ділянки площею не менше 1500 кв. сажнів, спорудження нових виробничих  будівель 
і збільшення кількості персоналу до 368 осіб. На ці потреби мало бути використано 23100 
рублів. Однак фронт все ближче підходив до Києва, і у зв’язку з невизначеністю становища 
Терещенко, врешті-решт, прийняв рішення про переведення підприємства до Москви. Сам він 
на той час разом з В. Григор’євим перебував у Франції у складі спеціальної комісії з приймання 
авіаційного та автомобільного майна для військово-повітряного флоту, тому обов’язки щодо  
організації евакуації повністю лягли на плечі керуючого підприємством К. Вашкевича. У серпні 
1915 року устаткування, матеріали і частина персоналу були перевезені до Москви. Завод 
тимчасово розташувався на Ходинському полі, де були розгорнуті також і потужності потягу-
майстерні для ремонту авіаційного майна діючої армії, створеного Ф. Терещенком на самому 
початку війни. З власних коштів Федір Терещенко виплачував платню офіцерам, цивільним 
службовцям і нижнім чинам потягу. До речі, секретарем з технічних авіаційних питань 
(сьогодні сказали б, головним інженером) потягу був призначений Володимир Григор’єв. 

Саме цей потяг-майстерня давав найвищу продуктивність: в окремі місяці його особовий 
склад ремонтував до 55-60 аеропланів. Через їхні руки пройшло до 30 типів різноманітних 
літаків і до 15 типів двигунів. У польових умовах ремонт проводився у спеціально 
сконструйованому для цих потреб наметі-ангарі, на який Ф. Терещенко навіть отримав патент 
Міністерства торгівлі та промисловості. 

 Однак налагодити при цьому ще й повноцінну роботу заводу його господареві не вдалося 
– надто багато проблем виникло з виробничими площами, організацією робіт на новому місці, 
отриманням імпортних комплектуючих, підбором і розміщенням персоналу тощо. Тому після 
не дуже тривалих перемовин Червонівский завод було продано Московському заводу «Дукс» – 
одному з найбільших тоді авіабудівних заводів Росії. Наприкінці 1915 – початку 1916 року 
цьому підприємству було передано різноманітне обладнання, матеріали і готові вироби 
Червонівского заводу на суму понад 86 тисяч рублів. Кілька аеропланів “Фарман-ХХІІ» різного 
ступеня готовності та залишки майна були реалізовані в роздріб. 

На початку 1916 року Володимира Григор’єва з-за кордону відкликали – для завершення 
робіт з будівництва спроектованого ним напередодні війни літака і призначили конструктором 
пересувної майстерні № 2. Літак, що мав добудувати Григор’єв, був не зовсім звичайним для 
фірми Терещенка насамперед своєю схемою. Це був досить вивершений за формами двомісний 
біплан (раніше на заводі в Червоному проектувалися лише моноплани). Характерною його 
особливістю була можливість змінювати під час польоту кут атаки крила – схема, з якою і до 
Григор’єва експериментували й інші київські конструктори – знаменитий льотчик П. Нестеров і 
студенти-політехніки брати Касяненки. Розроблена Григор’євим коробка крил за необхідності 
могла змінювати кут установки щодо фюзеляжу, повертаючись навколо шарнірних вузлів 
передніх лонжеронів. Таке крило значно скорочувало довжину розбігу і посадки літака і 
дозволяло збільшувати швидкість польоту. Цікаво, що і кут стрілоподібності крил був для того 
часу достатньо великим – до 10°. Літак, оснащений стосильним двигуном «Моносупап», 
розвивав досить пристойну на той час швидкість у 155 км/ год і міг нести корисне 
навантаження масою 360 кг. Для порівняння: двомісний розвідник «Моран-парасоль», що 
перебував тоді на озброєнні в російській армії, розвивав швидкість у 118 км/год і міг нести 
навантаження в 275 кг; швидкість одномісних винищувачів «Ньюпор-17» і «Ньюпор-21» 
становила 150-160 км/год, а корисне навантаження – 175-180 кг. 

Будувати літак вирішили у відкритих восени 1915 року авіаційних майстернях Київського 
політехнічного інституту, і до серпня 1916 року він був готовий. За документами того часу він 
називався «Терещенко-VII», хоча в літературі частіше зустрічається назва «Літак Ф. Терещенка 
та В. Григор’єва», а іноді – просто «літак В. Григор’єва». При цьому ніде не заперечується, що 
основним розробником апарата був саме Володимир Григор’єв. 

Для випробувань нову машину відправили на завод «Дукс», де у грудні того ж року її 
випробував у повітрі пілот підприємства А. Габер-Влинський. Результати були цілком 
задовільними, і літак повернули до Києва для доопрацювання і внесення незначних змін з 



 

 319 

урахуванням отриманих після польотів зауважень. Нові випробування були проведені в Києві 
на аеродромі «Пост-Волинський» (тепер на цьому місці розташований аеропорт «Жуляни») 16 
вересня 1917 року. Вони були також цілком вдалими, проте під час посадки шасі потрапили в 
пісок польової дороги, що перетинала поле під кутом 45°, і внаслідок цього апарат скапотував 
через ліве крило, зазнавши незначних поломок. Ні пілот, ні його пасажир травмовані не були, і 
приймальна комісія високо оцінила живучість і хороші льотні характеристики конструкції. На 
цьому робота над літаком через відомі історичні обставини зупинилася ... 

На початку 1917 року повернувся в Росію і Федір Терещенко. Він особисто очолив потяг-
майстерню, що вже здобув славу у фронтових умовах. Втім, перебування його в країні, яку 
незабаром охопило полум’я революції та Громадянської війни, було не дуже тривалим. Тим 
більше, що після приходу Радянської влади його маєток і завод у Червоному, так само як і 
будинки та інше рухоме й нерухоме майно його родини в Києві, були націоналізовані. 

Після воєн і революцій 
Розвал вітчизняної авіаційної промисловості розпочався ще в лютому 1917 року. Жовтень 

лише прискорив цей процес. Менше ніж за рік з 12 000 фахівців, зайнятих на різних авіа-, 
двигунобудівних і агрегатних заводах, на робочих місцях залишилися лише фанатично віддані 
авіації. Значна більшість у пошуках заробітку пішла з професії, багато хто потрапив на фронт, 
хтось емігрував. 

 Виїхав за кордон і Федір Терещенко. Про його емігрантське життя відомо небагато. В 
деяких публікаціях навіть зустрічається думка, що він загинув під час Громадянської війни. 
Насправді ж він виїхав до Франції і жив у Парижі до останніх своїх днів. Помер 30 січня 1950 
року. 

Володимир Григор’єв залишився. Причому залишився в авіації, правда, тепер його робота 
мала характер не стільки конструкторський, скільки адміністративно-організаційний. З липня 
1917 до 1 лютого 1919 року він працював в авіаційному відділі механічних майстерень КПІ – 
спочатку помічником завідувача, а потім і завідувачем. У лютому 1919 року, після другого 
приходу до Києва Радянської влади, майстерні передали у ведення Управління Червоного 
Повітряного флоту, а Володимира Григор’єва було призначено помічником по авіації 
начальника Окружного управління Військово-повітряного флоту України. Потім він кілька 
місяців працював начальником спочатку технічно-господарського, а потім науково-технічного 
відділів Головного управління Військово-повітряного флоту України. У липні того ж року він 
знову повернувся до майстерень КПІ (точніше, тоді вже військових авіаційних майстерень при 
КПІ), тепер уже як їх начальник. Буквально через місяць обстановка на фронті змінилась 
(нагадаємо, Громадянська війна була в розпалі), і під натиском армії Денікіна більшовики були 
змушені залишити Київ. Евакуація майстерень розпочалася за три дні до здачі міста, тому 
практично все найцінніше – 5 автомобілів, весь інструмент, значну частину матеріалів, дерево, 
дві друкарські машинки і навіть самовар (!) – встигли вивезти. Майно було перебазовано до 
Москви, а Григор’єва призначили старшим інженером технічно-розрахункового відділу 
Головного управління Військово-повітряного флоту республіки, а незабаром  – начальником 
16-го авіапотяга. 

У березні 1920 року, після третього встановлення Радянської влади на території Україні, 
він знову був відряджений туди для обстеження стану авіаційної справи. У цей період В. 
Григор’єв переклав і передав до Управління Військово-повітряного флоту України для 
публікації роботу свого французького вчителя Ейфеля «Опір повітря в авіації», підготував 
довідник для авіаконструкторів, монтерів і авіатехніків, написав кілька науково-популярних 
статей з авіації. Крім того, Володимир Григор’єв організував при Київському політехнічному 
інституті курси під назвою «Школа авіатехніків». 

Потім йому знову довелося залишити на деякий час Київ через чергову його окупацію – 
цього разу військами маршала Пілсудського. Але цей період  тривав недовго – з 6 травня до 12 
червня 1920 року. Разом з військами червоних повернувся і Григор’єв, і вже в серпні-вересні за 
завданням Головного правління авіапромислових заводів (Головкомавіа) – першого 
радянського спеціального державного органу з управління підприємствами авіаційної 
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промисловості – підготував проект об’єднання всіх, пов’язаних з виробництвом та ремонтом 
авіа- та автотехніки, київських майстерень і авіапарків в одну структуру. Передбачалося 
створення потужного підприємства з власним аеродромом, з хорошою, наскільки це було 
можливо в понівеченій війнами країні, інструментальною базою, з власними інженерно-
конструкторськими і робочими кадрами. До речі, В. Григор’єв, маючи власне бачення 
організації роботи подібного підприємства, висловлював сумніви, що створений у Києві 
Державний авіаційний завод № 12 (тепер це знамените Державне підприємство «Київський 
авіаційний завод «Авіант») зможе налагодити виробництво літаків: під час відступу поляки 
практично знищили верстати П’ятого авіапарку, на базі якого він був створений, приміщення не 
опалювалися, кваліфікованих кадрів майже не залишилося. На щастя, його сумніви не 
підтвердилися – через півроку завод приступив до ремонту літаків і авіадвигунів, хоча 
коштувало це, дійсно, величезних зусиль. Перший же літак вийшов з воріт підприємства лише 
через п’ять років. 

А Володимир Григор’єв тим часом був відряджений до міста Олександрівка (з 1921 року – 
Запоріжжя) на завод авіадвигунів «Дека» для обстеження стану справ та організації ремонту 
авіатехніки. Це було молоде, створене перед самою революцією відділення петроградського 
«Акціонерного товариства електромеханічних споруд», яке першу дослідну серію авіадвигунів 
типу «Мерседес», зібраних виключно з вітчизняних матеріалів і комплектуючих, випустило в 
листопаді 1916 року. Втім, і воно також дуже постраждало від буремних воєнних років і тільки-
но почало відновлюватися. Новий завод отримав назву «Державний авіаційний завод № 9» 
(тепер це відоме всьому світу Запорізьке ВАТ «Мотор-Січ»). 2 січня 1921 р. Григор’єва 
призначили його головним інженером і, одночасно, завідувачем його літакобудівного відділу. 
Частину устаткування для нього наказом Головкомавіа було вилучено з майстерень КПІ. З 
новими надіями переїхали на нове місце і деякі київські авіафахівці. Однак надії ці в той час не 
виправдалися. В усякому разі, для Григор’єва. Постійна напружена робота в холодних 
приміщеннях, виснажливі відрядження, погане харчування, надзвичайно низька заробітна 
плата, що змушувала постійно шукати побічний заробіток, підірвали його здоров’я. Володимир 
Григор’єв захворів на туберкульоз легенів. Працювати він уже не міг і 22 вересня 1921 р. подав 
на ім’я начальника авіаційного відділу при Укрпромвоєнморі рапорт про звільнення його зі 
служби, з одночасним проханням виділити йому і його родині місця на поїзді для повернення 
до Києва. 

Відставку за станом здоров’я він отримав лише наприкінці жовтня 1921 року. Будь-якої 
допомоги на лікування ніхто йому не надав. Позбавлений засобів до існування, він опинився в 
скрутному становищі: захворіла дружина, їй і дочкам необхідно було нормально харчуватися, а 
грошей не було. Про нього забули. І його смерті 4 травня 1922 р. нові господарі країни, які так 
активно використовували його знання і досвід, навіть не помітили. Лише його рідні 
десятиліттями віддано берегли пам’ять про нього і документи, пов’язані з його життям і 
роботою. Лише через тридцять п’ять років після смерті В. Григор’єва рішенням Київського 
міськвиконкому його вдові була встановлена пенсія... 

Михайло Згуровський, ректор НТУУ «КПІ», академік 
КП: 2011, 5  
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БРАТИ КАСЯНЕНКИ: ПОЛІТ КРІЗЬ МОРОК ЧАСУ 
 
Історія знає чимало родинних «дуетів», які залишили яскравий слід у науці й техніці. Їм 

встановлено пам’ятники, їхні портрети друкуються на сторінках шкільних підручників, про 
них пишуть книжки і знімають кінофільми. І це правильно: людство має знати імена великих 
шукачів істини і будівничих. Перелік їх достатньо великий. Відкривають його, напевно, 
Солунські брати – Святі рівноапостольні Кирило та Мефодій, просвітителі й віронавчителі, 
які подарували слов’янському світові власний алфавіт. Достойне місце у ньому займають і 
видатні німецькі фольклористи і філологи, більш відомі широкому загалові як упорядники 
збірок казок, брати Грімм. Неповним він буде без «батьків» кінематографу французів братів 
Люм’єр. Ну і, звичайно, почесне місце в ньому належить американським авіаконструкторам, 
які першими здійняли в небо апарат, важчий за повітря, братам Райт… Однак не всі знають, 
що подібний родинний «колектив» був і в українській історії. Точніше, в історії українського 
авіабудування. На відміну від тих, кого ми щойно згадали, нині його мало хто пам’ятає. 
Пояснити це можна зловісною тінню репресій 30-х років минулого століття, що сягає наших 
днів і заважає розгледіти в українському минулому навіть знакові постаті. Тим важливіше 
повернути в контекст національної історії імена цих людей – для розвитку вітчизняної авіації  
вони  зробили дуже багато. І не лише авіації.  

Отже, брати Касяненки.  
• Корені 
• Навчання і захоплення 
• Перші конструкції 
• «Оживлені крила» 
• У роки війни 
• У вирі перетворень 
• Знов у альма-матер 
• У роки війни. Відповідальні працівники 
• Епоха «великого терору» 
• Замість післямови 

 
Корені 
Історики науки і техніки, згадуючи час від часу прізвище братів Касяненків, до сьогодні 

найчастіше називають імена лише трьох із них – Андрія (1886 – 194?), Івана (1887 – 1942) та 
Євгена (1889 – 1938). Утім, був ще й Григорій (1891 – 193?), який також захоплювався авіацією 
і працював у галузі авіабудування. Походили брати з селянської родини, та це не завадило їм 
зайняти помітне місце в середовищі піонерів вітчизняної авіації, а згодом кожному окремо 
відіграти значну роль у становленні цілих галузей української економіки та освіти.  

Нині невідомо точно, де саме народилися брати Касяненки. Їх часто вважають черкасцями, 
бо саме в Черкаси вони поверталися під час студентських вакацій і тут випробували перші свої 
конструкції. Насправді ж, родом вони з Київщини. Деякі дослідники вважають, що з села 
Іванків Перяславського повіту, який у ХІХ столітті входив до Полтавської губернії, а тепер 
територіально належить до Бориспільського району Київської області. За іншими відомостями 
– з містечка (тепер це селище міського типу, районний центр) Іванків – центру однойменного 
району на півночі тієї ж таки Київської області. До речі, саме поблизу районного центру Іванків 
до сьогодні розташоване урочище, яке місцеві жителі називають Касянівщиною – і земля ця, за 
переказами краєзнавців, належала колись Іванові Касяненку – батькові майбутніх 
авіаконструкторів. Однак наприкінці ХІХ століття він свої ґрунти (чи то на Переяславщині, чи 
то на Поліссі) розпродав і разом з родиною переїхав до Черкас. Що стало причиною такого 
рішення нині також незрозуміло, але, судячи з усього, влаштувалася сім’я на новому місці  
непогано: в усякому разі сини змогли закінчити Черкаську гімназію і продовжити навчання у 
Києві: Іван, Євген та Андрій у Київському імператора Олександра ІІ політехнічному інституті, 
Григорій – в Університеті Святого Володимира.  
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Навчання і захоплення 
Ще з гімназичних років братів об’єднувало захоплення авіацією. 

Цікавість до новонародженої справи була активною – хлопці не тільки 
вишукували будь-які новини про польоти, «літунів», нові конструкції та 
рекорди, але й самі намагалися побудувати аероплан. Сучасники 
подейкували, що якось Євген Касяненко навіть надрукував в одній з 
київських газет оголошення такого змісту: «1000 крб. шукаю для 
побудови аероплана власної конструкції, той, хто позичить, матиме 
добрий зиск.  Є. Касяненко». І хоч якою б наївною не здавалася нині 
така завзятість, але до своєї мети брати йшли наполегливо і впевнено. А 
для отримання фундаменту для її здійснення один за одним Андрій, 
Іван та Євген Касяненки вступили до Київського політехнічного 
інституту – Андрій та Євген на механічне відділення, а Іван – на тільки-
но створене тоді електротехнічне.  Вибір вишу для подальшого навчання був зовсім 
невипадковим: відомо було, що саме в Київському політехнічному інституті зібралися 
ентузіасти літання, які з самого початку його заснування виступали за відкриття першого в 
країні відділення повітроплавання. І хоча відкрити таке відділення не вдалося, на початку 1906 
року при Механічному гуртку КПІ була організована  окрема Повітроплавальна секція. Першим 
її почесним головою став молодий, але вже достатньо відомий в середовищі науковців 
професор інститутської кафедри опору матеріалів Степан Прокопович Тимошенко. Втім, 
невдовзі його змінив на цій посаді професор механіки Микола Борисович Делоне (додамо, що 
він став беззмінним головою на весь період подальшого існування секції, а згодом гуртка). 
Віце-головою секції було обрано студента механічного відділення Вікторина Боброва (пізніше 
визнаного авіаційного фахівця, організатора і першого директора Київського авіаційного 
заводу, ректора КПІ і організатора в ньому авіаційної спеціалізації, першого декана 
літакобудівного факультету МАІ й автора численних праць з технології авіабудування).  

У 1908 році Повітроплавальна секція отримала статус гуртка, в якому, у свою чергу, було 
організовано чотири відділи: аеропланів, гелікоптерів, орнітоптерів і двигунів. Установче 
засідання новостворюваного гуртка пройшло під головуванням Андрія Касяненка. Понад те, 
брати Касяненки і в подальшому відігравали в роботі цього колективу настільки помітну роль, 
що двом із них їхні колеги-гуртківці довірили очолити відділення: Андрій став головою 
відділення гелікоптерів, Євген – аеропланів.  

Невдовзі гурток поповнився новими ентузіастами авіації. Їхня кількість значно 
збільшилася у 1908 році – після приїзду до Києва професора М.Є. Жуковського, який прочитав 
в Купецькому зібранні лекцію про розвиток і перспективи повітроплавання та авіації. Лекція 
знайомила киян з досягненнями Шанюта, братів Райт, Сантос-Дюмона, Фармана, Вуазена і 
супроводжувалася «кінематографічною демонстрацією». Вона викликала таку цікавість киян, 
що було прийнято рішення повторити її. Утім, через хворобу Жуковського замінити його 
довелося професору Делоне.  Друга лекція відбулася у Великій фізичній аудиторії Київської 
політехніки, причому зібрала масу публіки: достатньо сказати, що трамваї, які прямували до 
інституту, бралися штурмом, а сама аудиторія не вмістила і половини бажаючих.  

Тож дуже скоро гурток налічував близько 200 членів. А  наприкінці жовтня 1909 року на 
базі Повітроплавального гуртка КПІ було утворено і Київське товариство повітроплавання 
(КТП). При КТП працювали науково-технічний і спортивний комітети, а за деякий час тут 
почали на громадських засадах готувати пілотів-аматорів і механіків. Понад те, Товариство 
спромоглося збудувати навіть власний аеродром на тодішній околиці Києва Куренівці. 
Передбачалося, що діяльність КТП поширюватиметься на всю територію півдня Російської 
імперії, окрім Одеси, де вже був власний аероклуб, і Харкова, де дислокувалося відділення 7-го 
Повітроплавального відділення Російського технічного товариства.  

Проте і інститутський гурток своєї діяльності не припинив. Щотижня його членам 
читалося по дві лекції або заслуховувалося по дві їхні доповіді. Серед найактивніших 
доповідачів були і брати Касяненки.   
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У 1909/1910 навчальному році М. Делоне в КПІ почав читати для 
студентів необов’язковий (сьогодні сказали б, факультативний) курс 
лекцій з основ повітроплавання, не отримуючи за це, до речі, жодної 
копійки. Успіх цих лекцій був настільки великим, що Миколу 
Борисовича постійно запрошували прочитати бодай оглядові лекції з 
питань повітроплавання до інших ВНЗ та міст. Географія цих лекцій 
була надзвичайно широкою і свідчила про величезну цікавість людей до 
справи підкорення повітря –  Москва, Орел, Вільно, Катеринослав, 
Харків, Полтава, Бердичів, Проскурів, Умань, Єлісаветград. Ще одним з 
напрямків діяльності гуртка стала організація музею з авіаційним 
відділом і збирання коштів на спорудження в Київському 
політехнічному інституті аеродинамічної труби для забезпечення 
можливості експериментальної роботи в галузі повітроплавання. До того ж, студенти  і 
викладачі створили спеціалізовану авіаційну бібліотеку з правом брати книжки додому. 
Декілька видань були перекладені з іноземних мов гуртківцями і надруковані коштом 
пожертвувань. Була серед цих книжок і робота німецького автора Олександра Сеє «Ширяючий 
політ», переклад якої зробив Євген Касяненко.  

Однак, лише теоретичні студії гуртківців аж ніяк не задовольняли. Молоді й енергійні 
студенти прагнули не тільки знайомитися з досягненнями інших, але й творити самим. І, певна 
річ, літати! Тому багато хто взявся за креслярське приладдя та інструменти, щоб самостійно 
будувати планери, аероплани й дирижаблі. Для оцінювання їхніх проектів і готових 
конструкцій при Повітроплавному гуртку було організовано постійнодіючу експертну комісію, 
до складу якої увійшли професори і викладачі КПІ та найбільш підготовлені студенти. 
Щоправда, більшості з новоспечених авіабудівників елементарно бракувало коштів, тому 
невдовзі вони почали об’єднуватися в невеличкі конструкторські колективи. Точніше – у 
конструкторсько-виробничі, бо автори проектів втілювали їх у життя власноруч. Кожний в них 
знаходив собі роботу до душі і під силу, тим більше, що більшість гуртківців вважали за велике 
щастя якщо не створити аероплан з чистого аркуша, то хоча б бути причетними до його 
спорудження. 

Цілком природно, що й брати Касяненки також узялися за проектування і спорудження 
літальних апаратів. Їхній родинний колектив спромігся з 1910 по 1921 рік побудувати шість 
літаків власної конструкції, які мали доволі непогані характеристики. В кожному з цих апаратів 
були реалізовані піонерські, як на той час, ідеї. Це були дійсно непересічні конструкції, про що 
свідчить хоча б те, що вони не загубилися поміж проектами їхніх відомих колег – Федора 
Терещенка, Дмитра Григоровича, Ігоря Сікорського та інших. 

Перші конструкції 
Перший літак братів Касяненків був збудований і випробуваний у серпні 1910 року. Він 

став третім спроектованим і побудованим в Україні літаком, який зміг відірватися від землі. 
Зауважимо, що не всі молоді конструктори спромоглися тоді досягти такого успіху – далеко не 
кожна нова конструкція долала земне тяжіння.   

Рік 1910 взагалі був для київських шанувальників авіації особливим. У квітні відомий усій 
Російській імперії вело- і мотогонщик, який став авіатором, Сергій Уточкін саме з Києва 
розпочав велике турне по містах країни з демонстрацією польотів на аероплані «Фарман». Ці 
перші польоти над Києвом мали величезний успіх. На два дні – 21 і 25 квітня, – в які тривали 
виступи Уточкіна, Сирецьке скакове поле (тобто іподром Київського заохочувального 
скакового товариства, який був розташований неподалік від Київського політехнічного 
інституту) стало головним місцем паломництва киян незалежно від їх віку, статі та майнового 
стану.  

Лише за місяць, 23 травня (5 червня за новим стилем) від тієї ж таки доріжки Сирецького 
поля відірвався ще один літак – на цей раз перший літак вітчизняної конструкції. Спроектував, 
спорудив і випробував його виконувач обов’язків екстраординарного професора по кафедрі 
будівельного мистецтва Київського політехнічного інституту князь Олександр Кудашев. 
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Ще за два тижні, 3 червня (16 червня за новим стилем) на Куренівському полі в Києві у 
присутності спортивних комісарів Київського товариства повітроплавання вдалий політ 
тривалістю 12 секунд здійснив моноплан БІС-2 конструкції студентів-політехніків 
Федора Билінкіна, Василя Йордана і Ігоря Сікорського. Пілотував літак  Ігор Сікорський. 

І наприкінці серпня – в небі ще один літак київської розробки! Щоправда, не в київському. 
Свого першого аероплана брати Касяненки складали під час літніх вакацій у Черкасах. Тут 
власними заощадженнями допоміг їм батько, який побачив, що синівське захоплення авіацією – 
це серйозно. Літак, біплан за схемою, був збудований з бамбука, дерева і полотна. Двигун – 
французький 15-сильний «Анзані» – був установлений позаду пілота за штовхальною схемою, 
руль висоти – перед пілотом, рулі направлення – на хвостовій фермі. Перед пілотом нижче його 
сидіння був встановлений костиль з коліщатком для запобігання капотуванню. 

Довгоочікувані випробування відбулися 31 серпня. Оскільки ніхто з братів спеціально 
літальній справі не навчався і мав про це лише деяке теоретичне уявлення, питання про те, хто 
першим здійме апарат у небо, вирішили жеребкуванням. Летіти випало Євгенові. Перший політ 
пройшов цілком вдало. Після не дуже далекого пробігу літак плавно відірвався від землі, 
піднявся на висоту 3 метри і пролетів кількадесят метрів, протримавшись у повітрі 4 секунди. 
Але під час одного з наступних пілот, не маючи достатнього досвіду управління, трохи 
відхилив інстинктивно кермо, через що апарат різко нахилився. Щоби зберегти рівновагу, 
Євгенові довелося віддати руль і негайно посадити аероплан. Посадка вийшла жорсткою – 
апарат був пошкоджений, а новоспечений пілот зламав ногу. Утім, головне було досягнуто – 
аероплан здійнявся в повітря! 

У наступній конструкції братів – аероплані «Касяненко-1біс» –  розвивалися ідеї, вже 
реалізовані в першому їхньому літаку. Проте хвостова ферма і оперення вже були зроблені так, 
як у «Фармана-VI», а переднього керма висоти взагалі не було. На верхньому крилі з’явилися 
елерони. Літак був випробуваний у Черкасах 1911 року, але помітних переваг перед його 
прототипом не продемонстрував.  

А от «Касяненко-3» став утіленням цілком нових ідей і задумів. Це був біплан з вузьким 
тригранним фюзеляжем і двигуном «Ерлікон», який через ланцюгові передачі обертав не один, 
а два гвинти – один тягнучий, другий – штовхальний. Але головною особливістю аероплана 
стала коробка крил, яка під час польоту могла змінювати кут встановлення для досягнення 
поперечного управління літаком без елеронів і гошування, себто перекошування. Точніше, 
центральна частина коробки розмахом у 1,5 метра була встановлена нерухомо, а бокові 
напівкоробки могли змінювати кут встановлення шляхом обертання крил навколо передніх 
лонжеронів.  

Слід зазначити, що вперше про можливість такого способу використання площин літака 
почули члени Повітроплавального гуртка КПІ у листопаді 1911 року. З доповіддю про 
«оживлені крила» виступив перед ними Євген Касяненко. Невдовзі разом з братами він, як ми 
вже казали, спробував реалізувати її й на практиці. Будувався цей аероплан в Петербурзі 
спеціально до конкурсу 1912 року, але під час випробувань 28 жовтня зазнав аварії, причому 
такої, що відновлювати його брати вже не стали. 

«Оживлені крила» 
Ідею щодо управління літаком за допомогою зміни кута 

розташування крил відносно фюзеляжу брати Касяненки виношували не 
один рік і намагалися втілити її в життя ще в кількох своїх конструкціях. 
Але навіть серед дослідників історії авіації мало хто знає, що вона 
безпосередньо пов’язана з реалізацією задумів про управління польотом 
апаратів важчих за повітря, над якими працював і видатний льотчик та 
теоретик авіації Петро Миколайович Нестеров.  

Про теоретичні напрацювання людини, чиїм іменем названа одна з 
найефектніших фігур вищого пілотажу, сьогодні взагалі рідко згадують. А 
даремно. Адже коли б не був Нестеров вдумливим дослідником і ретельно 
не обраховував своїх дій у повітрі, чи вдалося б йому першим у світі 
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зробити в 1913 році «мертву петлю»? Чи зміг би він розробити методику її здійснення для 
інших пілотів? Чи спромігся б запропонувати прийоми повітряного бою, які використовуються 
у військовій авіації дотепер? Напевно, що ні. А були ж у Нестерова й конструкторські розробки, 
про які, на жаль, узагалі мало хто пам’ятає. І реалізовувалися вони в Києві, де з 1913 року до 
самого початку Першої світової війни проходив службу спочатку поручик, а згодом штабс-
капітан Нестеров.   

Як людина, яка не просто «тягнула» армійське ярмо, а захоплено займалася улюбленою 
справою, Нестеров практично зразу після прибуття до Києва вступив до Київського товариства 
повітроплавання і брав активну участь у його діяльності. Там відбулося і його знайомство з 
братами Касяненками, причому з Євгеном він, судячи з усього, навіть потоваришував. І саме 
Євгенові Касяненку історики науки і техніки завдячують тим, що технічні ідеї Нестерова 
дійшли до наших днів. Він ретельно занотовував виступи свого видатного товариша перед 
членами Київського товариства повітроплавання, найґрунтовнішим з яких стала доповідь про 
стан і перспективи розвитку авіації, виголошена на засіданні 12 квітня 1914 року.  

Одним з проектів, над яким Петро Нестеров працював кілька останніх років свого життя, 
була конструкція літака з системою управління, що повинна була забезпечувати стійку 
рівновагу під час злетів, посадок і різноманітних режимів його польоту та маневрів. Головним 
робочим органом цієї системи мали стати …крила, які за допомогою ексцентриків могли 
змінювати кут встановлення. Це фактично – та ж сама ідея «оживлених крил», над якою 
працювали Касяненки! Тож видається очевидним, що роботу над втіленням у життя таких 
принципів Нестеров і Касяненки проводили паралельно, але на різних конструкціях. Нестеров 
уперше облітав такий апарат на початку 1914 року (він був споруджений на базі його старого 
«Ньюпора-ІV»), хоча працювати над теоретичним обґрунтуванням створення подібної 
конструкції він розпочав практично від часів свого приходу в авіацію. Касяненки ж, як уже 
було сказано, оприлюднили і спробували реалізувати цю ідею в 1911 році і, починаючи зі своєї 
третьої за ліком машини, послідовно будували свої апарати з урахуванням використання 
«оживленого крила». Принагідно зауважимо, що, поза сумнівом, жодних суперечок між Петром 
Миколайовичем Нестеровим і Касяненками  про пріоритет щодо цієї ідеї ніколи не виникало, 
про що, зокрема, свідчить і той факт, що четверту конструкцію київських братів-політехніків – 
легкий аероплан «Касяненко №4», побудований у 1913 році під двигун «Анзані» в 15 кінських 
сил, здійняв у повітря саме Нестеров. 

Про цей невеличкий літачок варто згадати окремо. По-перше, на відміну від попередніх 
касяненкових конструкцій, це був моноплан. А по-друге, і це є головним, «Касяненко №4» був 
авієткою, тобто надлегким спортивним  літаком, який, втім, міг використовуватися і для 
навчання та інших цілей. Недарма ж другою, неофіційною, його назвою була назва «повітряна 
мотоциклетка». Додамо: це була перша в історії вітчизняної  авіації авієтка.  

Про вигідність використання подібних малопотужних і дешевих літаків Касяненки 
говорили і писали неодноразово. Вперше доповідь на цю тему зробив Євген Касяненко 13 
грудня 1912 року на засіданні Повітроплавального гуртка КПІ, а потім ще й повторив її 3 січня 
1913 року на засіданні Харківського відділення Російського технічного товариства. Тож  поява 
«повітряної мотоциклетки» була зовсім невипадковою, тим більше, що і двигун був у наявності 
– той, який використовувався на першій машині Касяненків. Аероплан без горизонтального 
стабілізатора, з вузьким чотиригранним фюзеляжем, дволонжеронними прямокутними в плані 
крилами, що могли змінювати кут свого встановлення, вийшов напрочуд легким (вага пустого 
літака – 175 кілограмів) і достатньо досконалим за аеродинамічними якостями. Випробував 
його на Куренівському літовищі на початку вересня 1913 року, як уже було сказано вище, 
Петро Нестеров. Завдяки схемі й конструктивним особливостям літальні якості апарату, як 
вважають фахівці, могли б бути достатньо високими, але через замалий запас потужності 
двигуна він хоча і міг літати, але на висоті не більшій 30 метрів, дистанцію розбігу при цьому 
мав явно завелику та ще й при невисокій швидкості (до 60 км/год), що було достатнім хіба що 
для тихої погоди… Зауважимо, що цей літачок ще багато років по тому експонувався в музеї 
КПІ.  
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Принагідно слід додати, що всі свої конструкції брати втілювали в життя власним коштом. 
Задля цього вони навіть розпродали ділянки батьківської землі на Черкащині і, врешті-решт, 
залишилися без копійчини. За невчасну сплату за навчання і пропуски занять їм загрожувало 
відрахування з інституту. Щоб якось виплутатися зі скрути, брати поступили до майстерень 
КПІ й деякий час виконували слюсарні і столярні роботи – тут стали у пригоді навички, набуті 
під час будівництва власних аеропланів. 

У роки війни 
Проте конструювали брати Касяненки не лише літаки. Розробляли та виготовляли вони й 

гвинти для аеропланів. Особливого розмаху набула така діяльність після початку Першої 
світової війни. 

З перших її місяців інститутський авіагурток майже припинив свою діяльність. Більшість 
його учасників була призвана до війська за авіаційними спеціальностями (до речі, старшим 
механіком 11-го корпусного авіазагону, який очолював Петро Нестеров, став один з братів – 
Іван Касяненко). Утім, з 1915 року за фінансової допомоги Військово-промислового комітету в 
правому крилі Головного (нині – Першого) корпусу інституту – в його аудиторіях, 
лабораторіях, навіть у коридорах і частково відремонтованій після пожежі Актовій залі, а також 
у дворі поруч з механічними майстернями розташувалися і почали працювати авіамайстерні 
КПІ. Вони забезпечували ремонт збитих німецьких і австрійських літаків, і водночас в них було 
збудовано чотири аероплани системи «Альбатрос» зі стосильними двигунами «Мерседес» та 
машини, спроектовані інститутськими ентузіастами. А ще там випускали повітряні гвинти під 
маркою «Бр. Касяненки». Ці пропелери виявилися кращими і значно дешевшими за французькі, 
які широко використовувалися в російських конструкціях перед війною, тому й військове 
відомство, щоби сповна задовольнити потреби діючої армії, робило на них все нові замовлення. 
Невдовзі майстерні КПІ почали постачати гвинтами Касяненків весь Південно-Західний фронт.  

Варто підкреслити, що брати ретельно продумали не лише геометрію й конструкцію своїх 
пропелерів, але й запропонували передові технології їх виготовлення. Як згадував пізніше в 
одній зі своїх статей Євген Касяненко, було виготовлено спеціальне технологічне обладнання – 
особливі зажимні чавунні плити для збирання і склеювання гвинтів, печі для підігріву заготовок 
і сушення виробів після склеювання і таке інше; розроблені технологічні процеси виготовлення 
та порядок сушення і складування готових виробів. Більше того, в майстернях проводилося 
остаточне центрування гвинтів не на технологічних гільзах, як практикувалося до того, а 
безпосередньо на їхніх втулках, що звільняло від цієї марудної справи механіків авіазагонів. 
Все це не лише забезпечувало високу якість пропелерів, але й здешевлювало та пришвидшувало 
їх виробництво. 

Державні замовлення на все нові партії пропелерів давали 
кошти, а кошти забезпечували змогу працювати над новим 
літаком. Це був аероплан воєнних років і, природно, що 
задумувався він як бойовий. Одномісний винищувач з крилами, 
змонтованими за улюбленою Касяненками схемою «оживлення», 
тобто змінного кута встановлення, зі штовхальним стосильним 
двигуном «Гном-Моносупап» і трилопатним (уперше в Росії!) 
гвинтом був незвичайним у всьому. І перше, на що звертали увагу 
всі, хто його бачили, була незвична аеродинамічна компоновка. Це була справжня крилата 
торпеда з обтічним мов веретено фюзеляжем і вертикальним та горизонтальним оперенням, яке 
забезпечувало управління у відповідних площинах та захищало гвинт. Він і отримав неофіційну 
назву «Торпеда». Офіційно ж ця конструкція звалася «КПІ-5» – «Київський політехнічний 
інститут – п’ятий».  

За задумом авторів, літак мав бути не лише швидкісним, але й дуже маневреним, що 
забезпечувало б йому високу невразливість до вогню супротивника. Втім, цей винищувач і сам 
був непогано озброєний – у носі фюзеляжу був встановлений кулемет, управляти вогнем якого 
пілот міг за допомогою тросової тяги зі своєї кабіни.  
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Проектування, виготовлення деталей і складання аероплана здійснювалося у 1916 – на 
початку 1917 років. Займатися ним молоді інженери і робітники майстерень могли лише в 
перервах між виконанням військових замовлень, тому робота затягнулася. А тут ще й відомі 
революційні події, тож на випробування Касяненки вийшли лише наприкінці червня. 
Проходили вони, як і завжди, на Сирецькому літовищі. Льотчиком- випробувачем виступив 
Андрій Касяненко. Проте 1 липня 1917 року наприкінці першого підльоту відбулася поламка: 
літак різко вдарився об землю нижньою частиною оперення, внаслідок чого зламався костиль, 
по тому – лопатні гвинта і хвіст. І хоча пілот не постраждав, подальші випробування не 
проводилися – як видається не тому, що конструкцію хтось вважав надто невдалою, а через 
полум’я революції, яке вже охопило всю країну… 

У вирі перетворень  
Події 1917 року докоріннім чином змінили життя всієї держави. Те, що донедавна 

вважалося для неї головним, відійшло на другий, а то й на третій план. Та, власне, не стало 
раптом і самої держави. Потік історії поніс уламки колишньої імперії в невідоме завтра, 
змиваючи і знищуючи по дорозі все, що стояло на його шляху. Ламалася не лише країна, 
ламався весь уклад людського життя. Хтось намагався вчепитися в уламки минулого, інші, 
керуючись вірою у світле майбутнє, сміливо занурювалися в бурхливу течію історії. Хтось 
відчайдушно чинив їй спротив, а хтось напинав романтичні вітрила і безоглядно віддавався 
революційному рухові. 

Романтичне піднесення і очікування радісних змін не оминули і братів Касяненків. Понад 
те, вони бажали не пасивно чекати змін, а власноруч наближати світле майбутнє. Варто 
зауважити, що в політичній діяльності вони взагалі-то не були новачками, особливо Євген і 
Григорій. За деякими свідченнями, ще в 1906 році Євген Касяненко вступив до Української 
соціал-демократичної робітничої партії, чи, як її інколи називали, «партії «есдеків». За якийсь 
час членами цієї партії стали й інші брати.  

Родовід утвореної в грудні 1905 року УСДРП починався з Революційної української партії 
– першої політичної партії українського спрямування, що була організована на українських 
територіях, які входили до складу Російської імперії. Втім, ідеологічні засади, на яких вона 
працювала, дещо відрізнялися від позицій РУП: це була, насамперед, виразно марксистська 
партія, яка, однак, діяльність свою проводила незалежно від Російської соціал-демократичної 
робітничої партії. При цьому, як і її попередниця, Українська соціал-демократична робітнича 
партія виступала за національну автономію України. Лідерами її були В.Винниченко, 
С.Петлюра, Д.Антонович, М.Порш та інші. Щоправда, активна діяльність УСДРП першого 
періоду її існування після поразки революції 1905–1907 років, як і діяльність інших партій у 
країні, була згорнута – влада швидко відвоювала втрачені за попередні два роки позиції. Проте 
політична активність її членів потребувала виходу, і він частково був знайдений у діяльності 
легальних громадських об’єднань і товариств. Саме після тієї революції як гриби після дощу у 
вишах Російської імперії стали з’являтися різноманітні земляцтва і національні товариства. 
Помітну роль серед них почали відігравати «Українські громади», організовані в університетах 
і інститутах, розташованих не лише на території України, але й далеко за її межами.  

Така «Громада» активно працювала і в КПІ, причому, слід визнати, діяльність її зовсім не 
обмежувалася виконанням статутних завдань, тобто поширенням у студентському середовищі 
знань з історії, етнографії та побуту українського народу. Насправді «громадівці» брали 
активну участь у політичному житті інституту, міста, і, часом, у роботі нелегальних утворень. 
«Українська громада» виконувала функції певного об’єднувального центру, в якому знаходили 
порозуміння на національному ґрунті прихильники доволі різних за ідеологічним 
спрямуванням політичних ідей та організацій. Брати Касяненки брали в її діяльності 
найактивнішу участь. Понад те, у 1913 році Євген Касяненко навіть увійшов до керівного 
органу «Громади» – Ради. До речі, напевно, саме на ті часи припадали його перші публікації в 
партійно-революційній пресі, які за кілька років визначили його подальшу долю. 

…Отже, лютневу революцію 1917 року брати Касяненки зустріли як довгоочікувану подію, 
що мала змінити все життя в Україні. Євген і Григорій від УСДРП, яка у квітні 1917 року 
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відновила свою діяльність, обираються до Української Центральної Ради. У жовтні 1917 року 
Григорій стає і членом Крайового комітету з охорони революції – надзвичайного органу 
революційної демократії, створеного після падіння Тимчасового Уряду в Петрограді Малою 
Радою з метою перебрання функцій центральної влади в Україні. 

Утім, невдовзі Євген у складі «групи Нероновича» (про роль у ній Касяненка свідчить той 
факт, що в історичній літературі її часом називають «групою Нероновича-Касяненка») різко 
виступає за порозуміння з російськими більшовиками та встановлення в Україні радянського 
ладу. Понад це, навіть бере участь у підготовці акції, спрямованої на розпуск Центральної Ради 
та передачу влади в Україні радам робітничих і солдатських депутатів, після викриття якої, 
рятуючись від арешту, на деякий час іде у підпілля. Але й у підпіллі не припиняє активної 
політичної діяльності – вже як партійний журналіст. А коли уряд радянської УНР переїжджає 
до Києва, Є.Касяненко бере участь у випуску першої радянської україномовної газети «Вісник 
УНР» (нехай нікого не вводить в оману назва видання – на той час для більшої переконливості 
своєї пропаганди більшовики діяли так, щоб «національно-державні» визначення радянської 
УНР та УНР Центральної Ради фактично збігалися, тож назви їхніх офіційних друкованих 
органів були майже тотожними – «Вістник УНР» – «Вісник УНР»).  

Логічним у цьому контексті виглядає те, що у травні 1918 року Є.Касяненко остаточно 
пориває з УСДРП і вступає у КП(б)У. За якийсь час він став одним з провідних співробітників 
газети «Київський комуніст», згодом – новостворених «Вістей Київської Ради робітничих 
депутатів», «Сільської комуни» (потім перейменованої на «Більшовик»). Газетні виступи 
Є.Касяненка були для більшовиків особливо цінними не лише завдяки їх полемічному запалу, 
але й через те, що в їхніх виданнях працювало дуже мало людей, які володіли українською 
мовою. Під псевдонімом «Ларик» Є.Касяненко виступав як послідовний провідник лінії 
більшовицької партії та непримиренний борець з її ідейними супротивниками. Настільки 
послідовний і непримиренний, що в середовищі своїх ідеологічних опонентів заслужив 
прізвисько (з пісні слів не викинеш!) «Чавунний лоб з дубовим язиком».  

Займався Євген Касяненко й видавничими справами: перше видання створеного в лютому 
1919 року Всеукраїнського видавництва ЦК КП(б)У «Космос» – книжка Ф.Енгельса «Основи 
комунізму» – вийшла у перекладі з німецької О.Нитки та з його передмовою. Це – ще один 
псевдонім Є.Касяненка, за редакцією якого в цьому ж видавництві невдовзі виходить ще й 
український переклад праці В.Леніна «Як комуністи-більшовики ставляться до середнього 
селянства».  

Восени 1919 року Євгена Касяненка як фахівця технічного профілю на деякий час 
перевели до Ради військової промисловості у Москві, але за кілька місяців він знов повернувся 
на політичну роботу в Україну.  

Старший брат Євгена Касяненка – Іван – також активно працював на революцію: деякий 
час він був комісаром 143-го полку, а в 1919 р. став членом більшовицької партії.  

Варто зауважити, що одностайності в оцінці політичних питань серед братів у той період, 
схоже, не було. Свідченням цьому – стаття Андрія Касяненка, який хоч і не змінив професію 
інженера на журналістську, але й не цурався виступати в пресі з найактуальніших питань, які 
хвилювали суспільство. Стаття була надрукована в есдеківській «Робітничій газеті» в період, 
коли влада в Києві весь час змінювалася, і називалася «Кров та вино». В ній автор ділився 
враженнями, отриманими після чергового звільнення Києва від більшовиків і огляду 
приміщення, яке залишив штаб Ю.Коцюбинського – тоді головнокомандувача збройних сил 
радянської УНР. Купи порожніх пляшок, брудне закривавлене ганчір’я, потрощені меблі 
справляли гнітюче враження, котрим А.Касяненко відверто поділився з читачами. Побачене 
нагадало йому трагічний малюнок Михайла Коцюбинського «На руїнах Месини», і він 
поставив риторичне запитання: «Чи сподівався коли-небудь цей світовий художник-поет, що 
щось подібне до месинського погрому зробить не стихія, а юрба військових людей, народним 
військовим секретарем котрих буде його син Юрко?..» Й сам же відповів на нього: «Певно ні, 
бо від однієї думки про це можна збожеволіти»…  
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Однак не слід думати, що Андрій Касяненко був противником суспільних перетворень, які 
тайфуном котилися Україною. Навпаки, він також прагнув зробити власний внесок у творення 
нової держави, але не на чужій для нього політичній ниві, а як фахівець у технічній царині. Тож 
у лютому – березні 1918 року він разом з братом Григорієм узяв участь у підготовці адресованої 
УНР (Центральної Ради) розлогої «Доповідної записки українців-фахівців авіації про 
використання авіації в мирний час», де докладно викладалися перспективи розвитку авіації та 
напрями її використання для потреб суспільства в мирний час. Додамо, що серед авторів цього 
надзвичайно цікавого документа були давній їхній знайомець з часів Повітроплавального 
гуртка КПІ, колишній його віце-голова Вікторин Бобров, начальник Управління повітряного 
флоту УНР (а до того – начальник повітряної охорони царської ставки), полковник Віктор 
Павленко та інші. А ще – майбутній відомий радянський авіаконструктор, а тоді – заслужений, 
нагороджений кількома бойовими орденами військовий льотчик Костянтин Калінін, який 
згодом став одним з найближчих друзів Івана Касяненка. 

Знов у альма-матер 
Двадцяті – початок тридцятих років ХХ століття стали для братів Касяненків періодом 

найповнішої реалізації їхнього інтелектуального і організаційного потенціалу, хоч від 
безпосередньої конструкторської діяльності вони і відійшли. Утім, навіть у своїй новій 
діяльності вони знаходили можливості й час не лише бути в курсі тогочасних тенденцій 
розвитку авіабудування, але й у міру своїх сил служити поширенню цих відомостей серед 
земляків та підготовці власних фахівців-авіабудівників. А згодом – і організації та 
налагодженню роботи української служби авіаперевезень. Проте шляхи братів у той період уже 
почали розходитися, хоча й прокладені були в одному напрямку.  

Однак спочатку брати Касяненки на деякий час знов зібралися разом у своїй альма-матер. 
У листопаді 1920 року Комісія по управлінню вищими школами м. Києва видала наказ щодо 
реорганізації Київського політехнічного інституту й відновлення в ньому повноцінного 
навчального процесу. Для здійснення відповідних заходів у цьому напрямку була призначена 
Організаційна рада, до складу якої увійшов і Євген Касяненко. Дуже помітну участь у розбудові 
оновленого вишу взяли також Андрій та Іван Касяненки. Понад те, Іван був невдовзі навіть 
призначений заступником ректора (так тоді називалася посада проректора) інституту.  

Одним з найважливіших для себе питань брати вважали відкриття в КПІ нової спеціалізації 
– авіаційної. Тим більше, що призначений після закінчення роботи Оргради ректор інституту, 
вже згадуваний Вікторин Бобров, який водночас очолював створений у 1920 році авіаційний 
завод (тепер це – Державне підприємство «Київський завод «Авіант»), був головним 
ініціатором створення факультету такого профілю і в усіх інстанціях активно відстоював 
важливість реалізації цієї ідеї. Тож уже восени 1921 року Київський політехнічний інститут 
розпочав навчання майбутніх авіаційних фахівців, щоправда не на окремому факультеті, а на 
механічному, де і була відкрита нова спеціальність. Паралельно була відновлена й діяльність 
авіагуртка, який став працювати як Авіаційне науково-технічне товариство (АНТТ) і серед 
іншого почав виконувати функції Предметної комісії з авіабудування. Більше того, з самого 
початку його робота будувалася так, що АНТТ став виконувати певну роль авіаційного 
факультету, оскільки в рамках його діяльності проводилося навчання студентів. При цьому 
студенти і робітфаківці не лише слухали додаткові лекції, а й працювали над відновленням 
старої техніки і створенням нових літаків. До роботи з майбутніми авіафахівцями ректору 
вдалося залучити найкращих викладачів інституту. Знайшлося серед них місце і братам 
Касяненкам: Андрій читав теорію аероплана, а Іван разом з В.Бобровим керував практичною 
роботою. Варто додати, що лише в 1923 році в АНТТ навчалися 32 студенти різних курсів.  

На цей період припала й остання спроба Касяненків збудувати літак власної розробки. У 
1921 році за їхнім проектом на новоствореному Київському авіазаводі (тоді він називався «ГАЗ 
№12») споруджується новий літак, призначений для ведення ближньої розвідки та 
супроводження кавалерійських з’єднань. Специфічне призначення визначило й другу, 
жартівливу, назву цього апарата – «Аерокобила».  
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За задумом розробника, цей невеличкий аероплан проектувався під двигун повітряного 
охолодження потужністю 35 к.с. і для забезпечення можливості його транспортування в 
спеціальному контейнері мав крила, що могли складатися. Однак через відсутність двигуна і 
дефіцит матеріалів (літак будувався поза програмою підприємства) будівництво не було 
завершено. Тим більше, що головний автор і натхненник цього проекту невдовзі вже не міг 
займатися ним безпосередньо – Євген Касяненко як освічена людина, яка на ділі довела свою 
відданість більшовицькій партії, був направлений в довготермінове відрядження для роботи в 
торговельній місії УРСР у Німеччині. 

У роки війни. Відповідальні працівники 
У торговельному представництві УРСР Євген Касяненко пропрацював з 1922 по 1925 роки. 

Там він очолював закордонну місію Наркомату освіти УРСР. А ще – став одним із засновників і 
редактором створеного за ініціативою співробітників українських радянських місій за кордоном 
українсько-американського видавництва «Космос», яке було організовано з метою видання і 
поширення серед української діаспори опублікованої українською мовою марксистської 
літератури. Тож перекладацькі навички і вже набутий Є.Касяненком досвід друкування 
політичної літератури добре прислужилися в цій справі.  

Однак і з авіацією він у той період не розставався. Річ у тім, що в березні 1923 року було 
засновано Українське акціонерне товариство повітряних сполучень (більше відоме під назвою 
«Укрповітрошлях»), перед яким було поставлене завдання налагодити в Україні пасажирські й 
вантажні повітряні перевезення. Оскільки власного виробництва цивільних літаків в СРСР ще 
не було, правління Товариства вжило заходів для закупівлі такої техніки за кордоном. Перші 
шість пасажирсько-поштових літаків «Комета-ІІ» фірми «Дорньє» прибули в Україну восени 
того ж року. В їх закупівлі як авіаційний фахівець безпосередню участь брав і Євген Касяненко.  

Із закордонного відрядження Євген Касяненко повернувся не до Києва, а до тодішньої 
української столиці – Харкова. Новим місцем його роботи стала редакція популярної щоденної 
газети «Вісті ВУЦВК», де він обійняв посаду заступника редактора. Невдовзі, після трагічної 
смерті головного редактора – відомого поета і політичного діяча Василя Еллана-Блакитного, 
йому було довірено й очолити редакцію.   

Попри те, що в газетно-видавничій справі Є.Касяненко був далеко не новачком, для нього 
це була не просто нова робота – це було нове життя, спосіб якого диктували залізний графік 
виходу газети та її численних додатків – газети «Культура і побут», яку ми сьогодні знаємо як 
«Культура і життя», літературного журналу «Всесвіт» (він також випускається й нині), 
сатиричного «Червоного перцю». Причому він був не лише головним редактором цих видань, 
але й їхнім постійним автором. Показово, що з першого ж року його редакторства посилилася 
увага газети до вітчизняного авіабудування та розвитку повітряного транспорту. Але й 
культурно-просвітницької традиції, що була започаткована В.Елланом-Блакитним, редакція, чи, 
радше, редакції, керовані Є.Касяненком, не зреклися. Тому він швидко став своїм і в творчому 
середовищі.  

А середовище було дуже цікавим: серед дописувачів цього, вдаючись до сучасної 
термінології, редакційно-видавничого холдінгу, були В.Сосюра, М.Хвильовий, В.Поліщук, 
М.Йогансен, П.Тичина, М.Куліш, Ю.Смолич, найпопулярніший тоді в СРСР український  
письменник О.Вишня та багато інших, а художником-ілюстратором «Вістей» працював 
О.Довженко. Багато з авторів газети «Вісті» та її додатків стали й сусідами Є.Касяненка, 
оскільки за кілька років він навіть оселився у відомому харківському кооперативному будинку 
письменників «Слово». Додамо, що мине ще кілька років, і 40 з 68 квартир цього будинку 
залишаться без господарів – їм, як і Є.Касяненку, буде простелено шлях до сталінських 
катівень... Але до того часу мине ще період «українізації», в який «Вісті» стануть 
найпопулярнішим українським виданням, а їхній редактор – навіть членом Державної комісії 
для упорядкування українського правопису, що увійде в історію мовознавства як «Харківський 
правопис», або «Скрипниківка». Редакція «Вістей», до речі, у період діяльності цієї комісії  
випускатиме ще один додаток – «Український правопис. Дискусійний бюлетень»… 
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Іван Касяненко до середини 20-х років працював у Києві. Після відкриття на базі 
агрономічного факультету Київського політехнічного інституту нового вишу – Київського 
сільськогосподарського інституту (тепер це Національний аграрний університет) – він став його 
першим ректором. Кілька років, до спорудження корпусів КДСІ у Голосєєво, він  працював під 
одним дахом з КПІ.  

Звісно, новий інститут створювався не з нуля, за два десятиліття роботи у складі Київської 
політехніки його викладачі  й працівники нагромадили достатній досвід підготовки вчених-
агрономів, були напрацьовані  відповідні програми, але в нових пореволюційних умовах і 
вимоги до нового вищого навчального закладу ставилися нові. Від його випускників 
вимагалося тепер більше практичних умінь та навичок організаційної роботи.  

Але розпочати нову для себе діяльність ректорові Касяненку довелося не з оновлення 
навчальних програм і планів, а з питань у буквальному сенсі земних. Річ у тім, що розташоване 
неподалік від Києва зразкове навчально-дослідне господарство КПІ «Затишшя» з його 600 
десятинами орної землі під час революції перейшло до селян і у власності новоствореного 
інституту залишилися тільки ділянка землі у 30 десятин на території садиби КПІ, три коня і 
один віл. Тож серед першочергових завдань, які стояли перед новопризначеним ректором, 
одним з найголовніших було створення матеріальних умов для підготовки кваліфікованих 
спеціалістів сільського господарства. І завдяки енергії та наполегливості Івана Касяненка 
невдовзі КДСІ за допомогою Головпрофосвіти отримав додатково 60 десятин прилеглої до 
території КПІ землі і зміг об’єднати їх з інститутською машинно-дослідною станцією в одне 
господарство. Трохи пізніше інституту було передано ще й 430 десятин біля Борисполя, а ще за 
якийсь час – націоналізований Верховинський комбінат з агрошколою. Це вже була солідна 
база як для експериментальної роботи, так і для навчально-практичних потреб.  

За ректорськими турботами не забував І.Касяненко і про роботу в АНТТ. Та й не міг би 
забути, якщо б навіть захотів, бо в 1924 році рідна сестра його дружини Тетяна Іллівна вийшла 
заміж за його друга, на той час вченого секретаря Товариства (а в майбутньому знаменитого 
авіаконструктора) Костянтина Калініна, і жили обидві сім’ї в одній квартирі в будинку на 
території інституту. 

Досвід і кваліфікація Івана Касяненка не залишилися непоміченими владою, і наприкінці 
20-х років він став головою правління державного акціонерного товариства «Укрповітрошлях», 
яке розташовувалося у Харкові. На початок його управління припала дискусія про те, які саме 
літаки – закордонного виробництва чи вітчизняні – мають обслуговувати повітряні траси 
України. По суті, вирішувалася подальша доля новоствореного Харківського авіабудівного 
заводу «Авіазавод імені Раднаргоспу УРСР»  (тепер це всесвітньовідоме Харківське державне 
авіаційне промислове підприємство) та його Головного конструктора Костянтина Калініна. 
Попри те, що на той час вже три калінінські конструкції успішно пройшли всі випробування, 
отримали низку схвальних, а то й захоплених відгуків закордонних фахівців, частина 
функціонерів «Укрповітрошляху» виступала проти закупівлі харківських машин. Лише 
втручання І.Касяненка поклало край цій дискусії і дало змогу талановитому конструктору 
працювати й створити ще кілька літаків, які широко використовувалися на повітряних трасах 
усього Радянського Союзу. 

Ще під час роботи в КПІ Іван Касяненко почав співпрацювати з Українською 
метеорологічною службою (Укрметом). Сільськогосподарська метеорологія взагалі була однією 
з дисциплін, які вивчали майбутні вчені-агрономи, а до того ж, вона стосувалася і справ 
авіаційних, тому й стала ще однією сферою прикладення сил і розуму Івана Івановича. Під час 
його роботи в «Укрповітрошляху» цей зв’язок набув нової якості – цивільній авіації потрібні 
були точні і оперативні прогнози погоди щодня, а для цього необхідно було створювати 
відповідну власну службу. За якийсь час Іван Касяненко очолив і всю метеорологічну службу 
України. Це сталося після об’єднання у 1929 році Укрмету і гідрометричної служби 
Наркомзему та створення на їх базі Гідрометеорологічного комітету УРСР (ГІМЕКОМу) і 
Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (ГІМЕІНу), з управлінням у тодішній 
столиці України – Харкові.  
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На той час мережа метеорологічної служби в Україні вже була  достатньо розвиненою: до 
складу ГІМЕКОМу увійшли 3 метеорологічні обсерваторії (в Києві, Харкові й Одесі), 360 
метеорологічних станцій, 1538 дощомірних постів, 13 шаропілотних пунктів і так далі.  Вже 
при Касяненку завершилося формування й бюро погоди: в Харкові – Центрального, в Одесі – 
Південного, в Києві – Правобережного. Все це величезне господарство потребувало 
кваліфікованих кадрів. Тож І.Касяненко подав до Держплану і Наркомату освіти України 
проект створення нового навчального закладу метеорологічного профілю. Такий інститут був 
заснований Постановою РНК УРСР від 21 квітня 1932 р. в Харкові і став навчальним закладом 
союзного підпорядкування – другим після заснованого в 1930 році Московського навчальним 
закладом такого профілю. До речі, інших навчальних закладів з підготовки фахівців з 
гідрометеорології ніде у світі тоді не було. Після війни цей ВНЗ був переведений до Одеси і 
нині має назву «Одеський державний екологічний університет».  

На відміну від братів, Андрій Касяненко не втрачав зв’язку з авіацією ані на рік. Він 
працював в АНТТ, викладав предмети авіаційного циклу на механічному факультеті КПІ, брав 
найактивнішу участь у діяльності Товариства авіації та повітроплавання України та Криму 
(ТАПУК). Потім у Харкові очолював секцію повітряного спорту Всеукраїнської Ради 
Товариства сприяння обороні, авіаційному і хімічному будівництву, більше відомого під 
російською абревіатурою ОСОАВІАХІМ. Згодом працював і його відповідальним секретарем, 
був одним з організаторів льотних шкіл в Україні. За деякий час очолив відділ обладнання в 
Конструкторському бюро Калініна у Харкові, за непідтвердженими відомостями навіть 
займався там розробкою літака зі змінною в польоті площею крила. А ще – виступав невтомним 
пропагандистом авіації, причому не лише як функціонер згаданих товариств, але й як авіатор-
практик і талановитий журналіст. Його статті, присвячені найрізноманітнішим питанням 
розвитку авіації, огляди досягнень закордонних авіаційних фірм, виступи щодо розвитку 
легкомоторної авіації як головної складової підготовки майбутніх пілотів регулярно з’являлися 
на сторінках практично кожного номеру тодішніх авіаційних видань – у журналах «Авиация и 
воздухоплавание»,  «Аэрохем», «Воздушный флот» тощо. Зауважу, що  більшість своїх 
матеріалів Андрій Касяненко друкував українською мовою («Аэрохем» та «Воздушный флот» 
були двомовними).  

Епоха «великого терору» 
Зірки братів Касяненків одна за одною закотилися наприкінці тридцятих років. Утім, 

розпочалося їх нищення ще на початку десятиліття.  
Свій останній номер «Вістей ВУЦВК» Євген Касяненко підписав 17 січня 1931 року. 

Деякий час перебував на партійній роботі, потім працював інженером на Харківському 
авіазаводі (переведення на роботу «за фахом» тоді вважалося достатньо «м’якою» формою 
покарання працівників партійно-державного апарату, які в чомусь «завинили» перед владою), 
згодом – конструктором на Московському заводі ім. Авіахіму. Потім, на деякий час, знов 
повернення в журналістику – він редагував журнал «Sturm Schritt» («Швидким кроком»), що 
виходив німецькою мовою. Останній рік свого життя він працював у Спілці письменників 
України. 11 серпня 1937 року Євгена Івановича як, буцімто, одного з «керівників 
антирадянської націоналістичної організації, що прагнула повалити Радянську владу…» 
заарештували. Слідство тривало недовго, і на закритому судовому засіданні він заявив, що став 
«жертвою ворожого наклепу», однак машина репресій, в яку він потрапив, працювала на 
повний хід і напередодні 1938 року за вироком Військової колегії Верховного Суду СРСР його 
розстріляли.  

За деякими свідченнями, одночасно з братом був заарештований і Григорій Касяненко. Рік 
його смерті невідомий.  

Іван Іванович Касяненко після звільнення з посади керівника гідрометеорологічної служби 
України працював у Вищій раді народного господарства та в центральному апараті Наркомату 
важкої промисловості.  Після арешту навесні 1938 року його друга Костянтина Калініна був 
одним з небагатьох людей, які не відвернулися від його сім’ї. Утім, 15 жовтня 1939 року 
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заарештували і Івана Касяненка. Термін ув’язнення він отримав найбільший з можливих – 25 
років, і з таборів уже не вийшов.  

Що до долі Андрія Касяненка, певних відомостей про його життя в період «великого 
терору» сьогодні немає. Навіть дата його смерті в різних джерелах подається різною: десь 
вказується, що він пішов із життя в 1942 році в Москві, десь – у 1946 році… 

Замість післямови 
…За багато років по тому, в 1987 році, далеко за океаном, у видавництві Канадського 

інституту українознавчих студій (м. Едмонтон) вийшли друком мемуари відомого українського 
літературознавця, колишнього в’язня сталінських таборів, який більшу частину свого життя 
прожив у еміграції, Григорія Костюка «Зустрічі і прощання» (в Україні книга перевидана лише 
2008 року у видавництві «Смолоскип»). Однією з зустрічей в ув’язненні, яка назавжди 
закарбувалася в його пам’яті, стала зустріч з Григорієм Касяненком.  

Як згадував Г.Костюк, «був він високий, гарний, ставний, на той час близько 50 років, 
типовий інтелігент. Говорив добірною українською мовою». А далі – влучна характеристика 
українського більшовика-романтика: «Він, очевидно, належав до тих українських комуністів, 
які вважали, що оскільки УРСР окрема республіка, то вона повинна мати і свій повітрошлях, 
свою авіацію, свої конструкції, свої авіазаводи – все, що належить нормально розвинутій 
сучасній державі. Очевидно, що з такими думками в 30-ті роки йому вже стелився шлях, у 
кращому випадку, – на Воркуту». У 1939 році Г.Касяненко був переведений в інший табір і 
сліди його загубилися в гулагівському мороці.  

А ще згадав Г.Костюк про гіркі, гранично відверті міркування  Григорія Івановича про 
долю таких само, як він і його брати українських романтиків революційних перетворень: «…На 
події в Україні мав надто песимістичні погляди. Почався, казав, тотальний погром. Україна вже 
обезголовлена і обезкровлена… Хіба ж могли ми думати, що до такого дійде?! – Він, очевидно, 
думав про тих соціалістів, які перейшли в КП(б)У й підсилили її позиції в роки революції. – Але 
дійшло! Наша доля вирішена. Тут зогниють наші кості… І пес про нас не гавкне. 

Запам’ятались чомусь дуже мені ці слова...».  
Влада зробила дуже багато для того, щоб вони справдилися. Проте неможливо було 

знищити всі згадування про братів Андрія, Івана, Євгена та Григорія Касяненків у 
різноманітних статтях, книгах, спогадах сучасників – занадто багато добрих справ вони по собі 
залишили. Звісно, для того щоб повніше дослідити їхні долі, потрібно ще багато зусиль – дуже 
мозаїчними є відомості про них, які збереглися. Але й тієї інформації, що є, достатньо для того, 
щоб знайти достойне місце для цих імен на сторінках історії нашої країни.  

Михайло Згуровський, ректор НТУУ «КПІ», академік 
КП: 2011, 1  
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Розділ 5. ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ ТА ПРОФЕСОРИ НТУУ “КПІ” 
 

Для відзначення заслуг іноземних науковців та професорів, що плідно співпрацювали з 
фахівцями КПІ, 1991 року вчена рада запровадила звання «Почесний доктор КПІ» та «почесний 
професор КПІ». Розроблено та затверджено положення про ці звання. Серед відзначених 
науковців – всесвітньо відомі вчені та дослідники. 

• Карп Ігор – академік НАН України, директор Інституту газу НАН України;  
• Найдек Володимир – академік НАН України, директор Фізико-технологічного 

інституту металів і сплавів НАН України  
• Немошкаленко Володимир – академік НАН України, директор Інституту металофізики 

ім.Г.В.Курдюмова НАН України;  
• Новіков Микола – академік НАН України, директор Інституту надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля НАН України; 
•  Патон Борис – Президент НАН України, академік НАН України, директор Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; 
• Садлак Ян –  видный специалист в области управления и экономики высшего 

образования, директор Европейского центра ЮНЕСКО по высшему образованию (UNESCO-
CEPES);  

• Трефілов Віктор – академік Національної академії наук (НАН) України, директор 
Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; 

• Шидловський Анатолій – академік НАН України, директор Інституту електродинаміки 
НАН України;  

• Васильєв Юрій Сергійович – д.т.н., професор, академік Російської академії наук, 
перший президент Санкт-Петербурзького державного технічного університету, видатний 
вчений, громадський, державний діяч РФ. 
 

КАРП ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 
 

Вчений у галузі енерготехнологічного використання палива 
та газотехніки, академік Національної академії наук України 
(1992), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (1995). 

Народився 23 червня 1932 року. В 1954 р., після закінчення з 
відзнакою металургійного факультету Київського політехнічного 
інституту, І. М. Карп почав свій трудовий шлях в Інституті газу 
АН УРСР, з яким пов'язана вся його творча діяльність. Тут він 
захистив кандидатську і докторську дисертації, а в 1986 р. став 
директором установи (з 2003 р. — почесний директор). 

І. М. Карп — вчений великої ерудиції, з широким спектром 
наукових інтересів у галузі енерготехнологічного використання 
палива, газотехніки, високотемпературних процесів хімічної 
технології, металургії та енергетики. Перші його наукові роботи, 
розпочаті в середині 60-х років під керівництвом академіка 
М. М. Доброхотова, були присвячені системам опалення мартенівських печей природним газом. 
Дослідження вченого сприяли вдосконаленню процесів виплавки чорних металів та зниженню 
собівартості їх виробництва. 

Подальші наукові розробки І. М. Карпа були пов'язані з дослідженнями в галузі 
плазмохімії. Під його керівництвом вивчено термо- та газодинамічні властивості плазми, 
розроблено нові методи генерації низькотемпературної плазми продуктів згоряння 
вуглеводневих газів та термохімічної обробки матеріалів у плазмі, створено основи розрахунку 
проектування плазмохімічних реакторів і потужних установок плазмового напилювання 
покриттів. На основі цих розробок вперше у вітчизняній та світовій практиці виготовлена і 
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впроваджена на підприємствах країн СНД технологія нанесення захисних покриттів та 
обладнання для потужних установок плазмового напилювання в середовищі плазми продуктів 
спалювання, що забезпечує високу якість покриттів та виключає використання високочистих 
інертних газів. 

І. М. Карпу притаманне глибоке розуміння науково-технічних проблем, розв'язання яких 
має важливе значення для розвитку економіки нашої держави. Під його керівництвом та за 
безпосередньою участю розроблено наукові основи комплексної ресурсозберігаючої технології 
використання на автотранспорті стиснутого природного газу як альтернативного моторного 
палива. При реалізації цієї технології створено багатопаливну систему живлення 
карбюраторних і дизельних автомобільних двигунів, малогабаритні газонаповнювальні 
компресорні станції, електронні системи обліку витрат газу на газонаповнювальних станціях. 
Впровадження розробленої технології на автотранспорті та в стаціонарних установках дає 
змогу забезпечувати значну економію високоякісних рідких палив та знижувати надходження 
до повітряного басейну викидних газів. За цю роботу у складі авторського колективу І. М. Карп 
відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки за 1995 р. 

Плідно працює Ігор Миколайович у галузі освоєння ресурсів шахтного метану вугільних 
родовищ Донецького басейну. За його ініціативою в Інституті газу проводяться інтенсивні 
роботи, спрямовані на створення обладнання для децентралізованого теплопостачання 
промислових та житлових об'єктів. Завдяки цьому ефективні газові опалювальні котли та 
водонагрівальні модулі впроваджені на багатьох підприємствах України. 

Вчений є автором більш як 200 наукових праць, 4 монографій, десятків винаходів. Під 
його керівництвом захищено 8 кандидатських і 1 докторська дисертації. Ігор Миколайович — 
головний редактор журналу “Экотехнологии и ресурсосбережение”. 

Джерело інформації: Вісник НАН України. — 2002. — N 6. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

НАЙДЕК ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ 
 

Вчений у галузі матеріалознавства та металургії, академік 
Національної академії наук України (1995), заслужений діяч науки і 
техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки. 

Народився 9 серпня 1937 року у м. Василівка Запорізької 
області. У 1959 р. після закінчення із відзнакою Київського 
політехнічного інституту залишився тут працювати на 
викладацькій роботі. Навчався в аспірантурі і був асистентом на 
кафедрі автоматизації теплових процесів промислових 
підприємств, де у 1963 р. достроково захистив кандидатську 
дисертацію. Вона була присвячена дослідженням щодо 
вдосконалення теплового режиму 250 та 500-тонних мартенівських 
печей і систем його автоматичного регулювання в умовах 
Алчевського (тоді Ворошилівського) металургійного заводу. 

Ставши доцентом кафедри, Володимир Леонтійович продовжував вивчати шляхи 
інтенсифікації роботи металургійних агрегатів. Разом з іншими співробітниками кафедри та 
працівниками Алчевського металургійного заводу він започаткував дослідження можливостей 
вдування у сталеплавильну ванну зрідженого кисню замість газоподібного. Оскільки цей 
напрям одержав підтримку з боку Президії АН УРСР, яка визнала за доцільне проведення таких 
робіт в Інституті проблем лиття АН УРСР (сучасна назва — Фізико-технологічний інститут 
металів та сплавів НАН України), В. Л. Найдек наприкінці 1968 року перейшов на посаду 
старшого наукового співробітника у складі групи, яка була створена у цьому інституті для 
вивчення питань використання зрідженого кисню в металургії. Протягом досить короткого часу 
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група вчених провела широкий комплекс досліджень, змогла створити унікальну установку і 
обладнання для подачі зрідженого кисню у ванну 600-тонної мартенівської печі і впровадити 
технологію у виробництво. Результати, одержані Володимиром Леонтійовичем у цей період, 
стали важливим досягненням його творчої діяльності, яка спрямована на підвищення якості та 
експлуатаційних характеристик сплавів масового призначення, а також синтез нових матеріалів 
шляхом створення ресурсоощадних, екологічно чистих процесів обробки розплавів. 

У 1974 р. В. Л. Найдек очолив лабораторію плавки і рафінування сплавів, яка пізніше 
стала базою для створення наукового відділу з аналогічною назвою. Науковий колектив під 
керівництвом Володимира Леонтійовича виконав комплекс досліджень поведінки домішок, 
неметалевих включень та газів у високовуглецевому розплаві, створено теорію і технологію 
рафінування та модифікування чавуну у вихорових потоках з заглибленими 
високотемпературними газореагентними середовищами. Також було запропоновано метод 
підвищення якості сталі масового призначення, який полягає в управлінні хімічним 
потенціалом рафінуючих середовищ. На його базі було розроблено схему нового 
ресурсоощадного процесу одержання чавуну і сталі з багаторазовим використанням 
регенерованих сталеплавильних шлаків, при реалізації якого значно зменшується вміст сірки і 
неметалевих включень у сталі. 

Вагомий внесок Володимир Леонтійович зробив у розв’язання проблеми підвищення 
властивостей кольорових сплавів, зокрема алюмінієвих та мідних, шляхом використання 
процесу, що базується на введенні плазмового струменя в глибину розплаву. Було також 
створено основи теорії взаємодії фаз, технологію та обладнання для плазмової обробки сплавів 
з одночасною подачею реагентів у високотемпературну зону зануреного у розплав плазмового 
струменя. Вказаний процес і обладнання успішно ре алізовані на багатьох підприємствах, а 
наукові результати В.Л. Найдек узагальнив у докторській дисертації, захищеній у 1986 р. 

Роботи Володимира Леонтійовича останніх років присвячені вивченню процесів 
перерозподілу легуючих елементів, зміни морфології, розмірів і характеру розміщення 
неметалевих включень у сталях різного типу під дією лазерного випромі нювання. Було 
розкрито механізм аномального переносу елементів під впливом лазерної дії, визначено режими 
обробки, які забезпечують задану зміну концентрації легуючих елементів у зоні впливу, що 
дало можливість суттєво підвищити стійкість сталевих виробів, які експлуатуються в умовах 
інтенсивного зношування. Також було виявлено нові можливості використання лазерної дії при 
формуванні композиційних та інших матеріалів зі спеціальними властивостями. 

Результати виконаних ученим досліджень знайшли відображення у 300 опублікованих 
працях та покладені в основу 108 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Учні 
В.Л. Найдека захистили 5 докторських та 14 кандидатських дисертацій. 

В.Л. Найдек бере активну участь у науково-організаційній та громадській діяльності. У 
1979 р. його було призначено заступником директора з наукової роботи Інституту проблем 
лиття, а з 1988 р. до сьогоднішнього дня він працює директором інституту (тепер — Фізико-
технологічний інститут металів та сплавів НАН України) і одночасно керує науковим відділом 
плавки і рафінування сплавів. За ці роки він багато зробив для удосконалення матеріально-
технічної бази інституту, забезпечення виживання колективу в складних для науки умовах 90-х 
років минулого століття, розширення ділових зв’язків з підприємствами, виходу на зарубіжні 
фірми, зміцнення співробітництва з вищими навчальними закладами. За ініціативи вченого у 
1990 р. було створено Асоціацію ливарників України, президентом якої він був тривалий час, а 
зараз є її почесним президентом. У 1993 р. у Києві було вперше проведено комерційну 
виставку-ярмарок «Литво–93», в організації якої брав активну участь Володимир Леонтійович. 
Відтоді вона проводиться щорічно, а до участі у виставці запрошують не тільки вітчизняних 
виробників і споживачів ливарної продукції, а й представників іноземних підприємств і 
організацій. 

Ученого обирали заступником академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем 
матеріалознавства НАН України, зараз він входить до складу Бюро цього відділення. 
В.Л. Найдек є головою металургійної секції Комітету з Державних премій України у галузі 
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науки і техніки, головою експертної ради з металургії ВАК України, членом Експертної ради 
НАН України з питань науково-технічної експертизи інноваційних проектів технологічних 
парків, співголовою координаційної ради Міністерства освіти і науки України з пріоритетного 
напряму «Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології», головою Між відомчої 
науково-технічної ради України з проблем позапічної обробки та безперервного розливання 
сталі, членом спеціалізованої вченої ради з присвоєння наукових ступенів. Володимир 
Леонтійович — головний редактор журналу «Процессы литья» та «Металл и литье Украины», 
входить до складу редакційних колегій часописів «Металознавство та обробка металів» 
(Україна), а також журналу «Литейное производство», який видається в Росії. 

Свідченням високої суспільної значимості результатів наукової, науково-організаційної, 
педагогічної та громадської діяльності В. Л. Найдека є нагородження його Орденом «За 
заслуги» ІІІ ст., Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, присвоєння почесного 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України», від значення Державною премією України у 
галузі науки і техніки, премією НАН України імені З. І. Некрасова. 

Джерело інформації: Вісник НАН України. - 2007. - N 8 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

НЕМОШКАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Владимир Владимирович Немошкаленко (1933 - 2002) – известный 
учёный в области спектроскопии твёрдого тела и электронной структуры 
вещества. 

Родился В.В. Немошкаленко 26 марта 1993 г. в Сталинграде (ныне 
Волгоград, Россия) в семье военнослужащего. В 1951 г. с серебрянной 
медалью окончил середнюю школу № 8 Чернигове. В том же году поступил 
на инженерно-физический факультет Киевского политехнического института, 
который с отличием окончил в 1956 г. и был направлен на работу в Институт 
металлофизики АН Украины, где прошёл путь от инженера до директора. 
   Главные научные достижения В.В. Немошкаленко – это развитие и 
применение вычислительной физики в спектроскопии твёрдого тела и создание современных 
научных представлений об электронной структуре и свойствах широкого класса металлических 
материалов; разработка физических основ методов спектроскопии, которые позволили 
получить достоверную информацию об электронной структуре, характере химической связи и 
электронных свойствах материалов, а также об изменении их электронной структуры при 
фазовых превращениях, упорядочении, аморфизации и структурных превращениях. 
   Более сорока лет В.В. Немошкаленко трудился на благо родного Института, с 1963 г. – он 
заведующий лабораторией спектроскопии твёрдого тела, с 1967 г. – заместитель директора 
института, с 1989 по 2002 г. – занимал пост директора Института металлофизики НАН 
Украины. Он – соавтор открытия неокисляемости ультрадисперсных форм простых веществ на 
поверхности космических тел, лауреат Государственных премий СССР, РСФСР, УССР и 
Украины, премий им. К.Д. Синельникова, им. Н.П. Барабашова и им. Г.В. Курдюмова АН 
УССР, награждён многими правительственными наградами, заслуженный деятель науки и 
техники Украины. 

   Являясь примером беззаветного служения фундаментальной науке, Владимир 
Владимировоч сочетал верность старым институтским традициям с развитием новых научных 
направлений. Неординарность его мышления, энергичность и последовательность действий, 
научный авторитет, доброжелательность, простота в общении, его готовность вникнуть во все 
институтские проблемы, стремление помочь снискали ему заслуженную любовь и уважение 
сотрудников института.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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НОВИКОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
 

Новиков Микола Васильович (також Новіков; 10 квітня 1932) 
— учений у галузі матеріалознавства і міцності матеріалів, доктор 
технічних наук (1975), професор (1977), академік Національної 
академії наук України (1995), Заслужений діяч науки і техніки України 
(1991), лауреат Державних премій в галузі науки і техніки УРСР, 
СРСР, України (1974, 1981, 1996).  

Біографія 
Народився 10 квітня 1932 року в м. Київ. Розпочав трудовий 

шлях у 1954 р. після закінчення з відзнакою механічного факультету 
Київського політехнічного інституту. Уже тоді поряд з навчанням в 
аспірантурі він займався викладацькою роботою. Працюючи (з 1957 р.) 
в Інституті металокераміки і спецсплавів АН УРСР (тепер Iнститут проблем матеріалознавства 
ім. I. М. Францевича НАН України), захистив кандидатську дисертацію, яка була присвячена 
актуальній проблемі підвищення довговічності турболопаток за рахунок демпфуючої здатності 
металів при поздовжньо-крутильних коливаннях за високих температур. Результати досліджень 
ученого були прийняті для впровадження турбобудівними підприємствами. 

Його неодноразово обирали членом Міжнародної асоціації розвитку досліджень в галузі 
високих тисків, членом Консультативного комітету з проекту науково-технологічної переваги в 
галузі надвисоких тисків і температури (Японія). Він був членом президії Торгово-промислової 
палати СРСР, Наукової ради АН СРСР з фізики і техніки високих тисків, заступником голови 
комісії з космічних досліджень АН УРСР, членом комісії з науково-технічного прогресу 
Президії Ради Міністрів УРСР, членом Національної ради України з науки і технологій тощо. 
Нині вчений — член Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН 
України та член координаційної ради з пріоритетного напряму розвитку науки і техніки 
України «Нові речовини і матеріали», голова Наукової ради «Високі тиски у матеріалознавстві» 
НАН України, голова секції «Машинобудування і транспорт» Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки, член президії Торгово-промислової палати України і Ради 
Київської торгово-промислової палати, член Міжнародного товариства матеріалознавців . 

Праці 
Автор та співавтор більше ніж 535 наукових робіт, в тому числі 23 монографій: 
• «Механические испытания конструкционных материалов при низких температурах», 

1974 
• «Холод в машиностроении», 1969, 1977 
• «Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях»: в 2 

т.,1980, 
• «Синтез алмазов» (1987 -рос., 1993-японськ.), 
• «Физические свойства алмазов» (1987 -рос., 1993-японськ.). 
• «Полиморфные модификации углерода и нитрида бора», 1994, 
• «Горные и породоразрушающие инструменты»,2002, 
• «Инструменты из сверхтвёрдых материалов», 2002, 
• «Сверхтвёрдые материалы. Получение и применение.»,2003, 
• «Инструменты из сверхтвёрдых материалов»,2005, 
• Холод в машиностроении / Клименко А.П. Новиков Н.В., Смоленский Б.Л. и др. – 

Москва: Машиностроение, 1969г. – 247 с. 
• Холод в машиностроении / Клименко А.П. Новиков Н.В., Смоленский Б.Л. и др. – 2-е 

изд. – Москва: Машиностроение, 1977г. – 192 с. 
• Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях: В 2 томах. – 

Киев: Наук. думка, 1980.  
o Т.1/Писаренко Г.С., Лебедев А.А., Матвеев В.В., Новиков Н.В. и др. – 536 с. 
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o Т.2/ Писаренко Г.С., Квитка А.Л., Красовский А.Я., Новиков Н.В и др. – 771 с. 
(Удостоєна Державної премії СРСР 1982 року). 

• Прочность материалов и элементов конструкций криогенной техники / Новиков Н.В., 
Филин Н.В., Городыский Н.И. и др. Под ред. Н.В.Новикова – Киев: Наук. думка, 1992. – 280 с. 

• Физические свойства алмаза: Справ./ Новиков Н.В., Кочержинский Ю.А., Шульман Л.А. 
и др. Под ред. Н.В.Новикова. – Киев: Наук.думка, 1987. – 188 с. 

• Полиморфные модификации углерода и нитрида бора: Справ./ Курдюмов А.В., 
Малоголовец В.Г., Новиков Н.В. и др. Под ред. Н.В.Новикова. – Москва: Металлургия, 1994. – 
318 с. 

• Инструменты из сверхтвердых материалов: Учебное пособие / – Под ред. Н.В.Новикова. 
– Киев: ИСМ НАНУ, 2001. – 528 с. 

• Синтез алмазов / Новиков Н.В., Федосеев Д.В., Шульженко А.А., Богатырьова Г.П. – 
Киев: Наук. думка, 1987. – 160 с. (Удостоена медали им.Е.О.Патона). 

• Синтетические сверхтвердые материалы: В 3 т. Редкол.: Новиков Н.В. (отв.ред.) и др. – 
Киев: Наук. думка, 1986. 

• Сверхтвердые материалы. Получение и применение: Монография в 6 томах. Под общей 
ред. Н.В.Новикова – Киев: ИСМ им.В.Н.Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2003-2007 гг. та ін., 
більше 170 авторських свідоцтв та патентів. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
ЕТИКА ВЧЕНОГО ТА ОРГАНІЗАТОРА НАУКИ. 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ АКАДЕМІКА Б. Є. ПАТОНА 
 
Одна зі складових високого авторитету Б. Патона є його різнобічна 

наукова діяльність, спрямована на вирішення нагальних проблем 
суспільства. Йому притаманна виняткова здатність передбачати розвиток 
перспективних тенденцій наукових досліджень, результати яких 
відіграють вирішальну роль на певному етапі науково-технічного і 
соціального прогресу з обов'язковим урахуванням основних принципів 
сучасної етики.  

Будучи спеціалістом у галузі технічних наук, очолюючи 
широковідомий у світі Інститут електрозварювання НАН України, 
Б. Патон постійно орієнтує співробітників на необхідність дбати не лише 
про високі техніко-економічні показники створюваних ними новітніх технологій, а й про 
людей, які їх застосовують.  

Так, коли у 50-60-х роках ХХ століття в СРСР було розпочато спорудження гігантських 
нафто- і газопроводів з Сибіру у західні райони країни, постала нагальна проблема замінити 
ручне зварювання труб на автоматичне. Під його керівництвом було створено автоматичну 
установку, завдяки якій відпала потреба тисячам робітників-зварників у сильні морози, що 
сягали 40 і більше градусів за Цельсієм, працювати на відкритому повітрі. Водночас за 
завданням Б. Патона у стислий строк було розроблено і налагоджено виробництво зручного 
теплого одягу і взуття з електрообігрівом для багатьох тисяч робітників, які взимку виконували 
різні роботи на відкритому повітрі. Він запропонував групі співробітників очолюваного ним 
Інституту при розробці нової високопродуктивної технології дугового зварювання об‘єднатися 
з медиками, у результаті чого вдалося не тільки істотно підвищити продуктивність праці 7 
мільйонів робітників-зварників, а й створити для них набагато безпечніші умови для праці і 
запобігти низці професійних захворювань. Саме за останнє група науковців-електрозварників і 
медиків одержала Державну премію СРСР.  

Як відомо, академік Б. Є. Патон першим започаткував дослідження у відкритому космосі 
в галузі технології металів, створення унікальних конструкцій. Під його безпосереднім 
керівництвом у 1984 році космонавти С. Є. Савицька та В. О. Джанібеков уперше в світі 
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провели у відкритому космосі винятково важливі дослідження і здійснили перше практичне 
зварювання, різання і напилення металів. За ефективної участі Б. Є. Патона було розроблено 
спеціальну конструкцію та обладнання робочого місця С. Савицької та В. Джанібекова, що 
забезпечило ім цілковиту безпеку під час роботи у відкритому космосі.  

Недавно Б. Патон висунув сміливу ідею про застосування електрозварювання у медицині. 
Створений ним колектив електрозварників і медиків цю ідею обгрунтував теоретично, довів 
експериментально і реалізував на практиці. На сьогодні вже виконано понад 500 відкритих та 
лапароскопічних хірургічних операцій на жовчному міхурі, печінці, кишечнику та інших 
органах черевної порожнини і перші операції на легенях. Одержані результати перевершили 
сподівання хірургів. Не було жодного випадку післяопераційних ускладнень. Крім того, 
застосування в клінічній хірургії зварювального медичного обладнання та відповідних 
технологій виключає наявність у прооперованому органі або тканині сторонніх матеріалів з 
усіма можливими негативними наслідками, забезпечує повну герметичність з‘єднання, 
скорочує тривалість хірургічного втручання й наркозу, суттєво знижує втрати крові, зменшує 
час відновлення морфологічної структури і фізіологічних функцій прооперованого органу. 
Електрозварювальні технології в гінекологічній практиці дозволили досягти того, що у 
більшості випадків неможливо було зробити при використанні загальноприйнятної методики 
деяких хірургічних операцій, передусім, повністю відновити функцію маточних труб. Отже, 
повернути жінкам втрачену можливість народити дитину.  

Творчий колектив українських зварників та медиків вже одержав патенти на низку своїх 
відкриттів у США та Європі. Дослідники продовжують працювати спільно з групою 
американських хірургів на чолі з професором Джоном Куцом та при підтримці Міжнародної 
асоціації зварювання та американського концерну в галузі менеджменту, який очолює 
Дж. Роббінс. Американці оцінили досягнення наших спеціалістів як сучасну революцію в 
хірургії.  

Академіку Б. Патону притаманне глибоке відчуття ролі і місця сучасної науки у 
вирішенні, перш за все, гуманістичних проблем розвитку суспільства. Приділяючи велику увагу 
розробці і впровадженню сучасних наукоємних технологій у виробництво, він водночас 
домагається здійснення обгрунтованих наукових оцінок щодо можливого негативного впливу їх 
на природне середовище, біологічне та ландшафтне різноманіття, життєдіяльність людини. 
Такий напрям наукового пошуку в НАН України неухильно реалізується. Передусім, це 
стосується прогнозних оцінок, здійснених в 70-х роках ХХ століття щодо можливих негативних 
екологічних та соціально-економічних наслідків великомасштабних осушувальних та 
зрошувальних меліорацій в Україні, будівництві атомного енергокомплексу на її території, 
інтенсивної хімізації сільськогосподарського виробництва, перекидання частини стоку р. Дунай 
у Дніпро тощо. Прогнозні оцінки зі згаданих проблем, здійснені великим колективом вчених 
під керівництвом академіка Б. Патона, дали можливість підготувати обгрунтовані наукові 
рекомендації владним структурам.  

І сьогодні, через 25-30 років після їх здійснення, вони підтверджені життям і не втратили 
своєї актуальності. Ще в 1981 році до владних структур держави за підписом академіка 
Б. Патона була надіслана наукова записка „Про заходи стосовно подальшого посилення роботи 
щодо оцінки та прогнозування генетичних наслідків забруднення оточуючого людину 
середовища в Українській РСР”. В листопаді 1981 року академік Б. Патон зробив на засіданні 
Уряду України доповідь про можливі негативні екологічні та соціально-економічні наслідки 
будівництва та експлуатації на території України атомних електростанцій і, перш за все, 
Чорнобильської АЕС. На превеликий жаль, події у квітні 1986 року на ЧАЕС, що стали відомі у 
всьому світі, повністю підтвердили його застереження.  

За ініціативою академіка Б. Патона в 1977 році було розпочато цілеспрямовану роботу по 
розробці наукових основ створення на території України національної мережі біосферних 
резерватів ЮНЕСКО. Сьогодні ця мережа включає в себе Чорноморський, «Асканія-Нова», 
Карпатський, Дунайський і Шацький національні резервати та міжнародні транскордонні — 
польсько-словацько-український «Східні Карпати» та румунсько-український «Дельта Дунаю».  
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За ініціативою академіка Б. Патона і при його безпосередній участі було підготовлено і 
видано три томи наукових праць провідних вчених України „Проблеми сталого розвитку 
України”, в яких здійснено науковий аналіз процесів, що відбулися в Україні від Ріо-де-
Жанейро (1992 р.) до Йоганнесбурга (2002 р.).  

Велике місце у науковій, організаторській та громадській діяльності Б. Є. Патона 
належить утвердженню високих етичних засад у життєдіяльності суспільства і держави, в 
соціально-гуманітарних науках, у функціонуванні наукового співтовариства.  

Завдяки зусиллям Б. Є. Патона у роки незалежності України вченими НАН України, 
науковою громадськістю країни в цілому, здійснено велику роботу з подолання негативної 
спадщини тоталітарного суспільства, усунення викривлень морально-етичних засад наукової 
сфери, відновлення етичних традицій української науки, закладених її корифеями у — на 
початку ХХ ст. Очолюваною Б. Є. Патоном комісією здійснено політичну і громадську 
реабілітацію кількасот українських вчених та громадських діячів, які стали жертвами 
незаконних репресій. Українській і світовій науці повернуто їх творчу спадщину. Відтворено 
справжню історію заснування і перших років діяльності Національної академії наук України.  

Протягом останніх 10-15 років під керівництвом Б. Є. Патона в Україні розгорнуто 
широку мережу академічних установ соціально-гуманітарного профілю, необхідних для 
утвердження гуманітарної культури, моральних засад життя держави і суспільства. Відроджені 
такі важливі наукові напрями, як філософія людини і культури, етика і естетика, культурологія 
у її загально визнаних вимірах, історія української і світової культури, археографія, етнологія, 
релігієзнавство, історична біографістика, сходознавство.  

В наш час ці філософські світоглядні напрацювання багато в чому стали безпосередньою 
основою розробленої під керівництвом Б. Є. Патона «Концепції розвитку гуманітарної сфери 
України» (Київ, НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук, 2000. — 134 стор.), яка 
спрямована на загальне піднесення ролі гуманітарних, зокрема — морально-етичних чинників в 
житті українського суспільства. Велике місце у Концепції, яка здобула схвалення Уряду і 
громадськості, належить утвердженню нових гуманістичних підходів до осмислення 
співвідношення між людиною, державою і суспільством, місця і ролі особи, проблем її 
духовної, світоглядної, релігійної свободи.  

Важливим внеском у відродження і збагачення духовних основ національного розвитку, 
інтеграцію традицій і вироблених минулими поколіннями морально-етичних норм у життя 
сучасного суспільства стало створення під керівництвом і за загальною редакцією Б. Є. Патона 
фундаментальної п'ятитомної «Історії української культури», три томи якої вже побачили світ 
(Київ, «Наукова думка», 2001-2003).  

У своїй науковій та науково-організаційній діяльності, у численних виступах на 
вітчизняних та міжнародних наукових форумах, а також у засобах масової інформації, 
Б. Є. Патон постійно наголошує на тому, що надмірне зростання матеріальних багатств за 
певних умов може відбуватися за рахунок духовного зубожіння, і, отже завдати шкоди прогресу 
в цілому. Тому необхідно особливу увагу звернути на культуру, взагалі інтелектуальну 
діяльність, оскільки саме розвиток особистості людини і примноження духовних скарбів 
суспільства є основою розвитку цивілізації.  

Видатний внесок Б. Є. Патона у розвиток вітчизняної науки, її гуманістичних цінностей 
та етичних вимірів здобув визнання у світі. Міжнародна діяльність Президента Національної 
академії наук України насамперед спрямована на інтеграцію гуманітарної сфери нашої країни в 
загальноєвропейський та загальносвітовий процеси. При цьому Борис Євгенович Патон 
виходить з пріоритетів сприяння поширенню гуманістичних, демократичних цінностей, захисту 
прав та гідності людини на глобальному, континентальному і національному рівнях. 

Джерело інформації:  
Сайт Національної академії наук України  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ЯН САДЛАК 
 
 

Доктор Ян Садлак – видный специалист в области управления и 
экономики высшего образования, директор Европейского центра 
ЮНЕСКО по высшему образованию (UNESCO-CEPES) и 
представитель ЮНЕСКО в Румынии.  

Ян Садлак родился в 1945 году. Имеет двойное гражданство: 
польское и канадское. Получил степень магистра экономики в 
Экономической Академии, Вроцлав, Польша (1968г.), проходил 
стажировку в университете Цюриха, Швейцария {1971-1972 гг.), 
получил степень доктора философии в области управления образованием в Университете штата 
Нью-Йорк в Буффало, США (1988г.).  

С 1974 по 1980 гг. доктор Садлак – сотрудник UNESCO-CEPES, ответственный в то время 
за бюллетень, а в настоящее время – за журнал «Высшее образование в Европе», Бухарест, 
Румыния.  

С 1985 по 1988 гг. Ян Садлак – исполнительный секретарь Постоянной конференции 
ректоров, президентов и вице-канцлеров европейских университетов CRE, Женева, Швейцария.  

С ноября 1992 года он специалист отдела высшего образования ЮНЕСКО, Париж, 
Франция.  

С января 1997 года доктор Ян Садлак глава Департамента политики в области высшего 
образования ЮНЕСКО (Париж, Франция). С февраля 1999 года по сентябрь 1999 года он – 
глава Департамента политики и реформ в области высшего образования ЮНЕСКО, Париж, 
Франция.  

Доктор Ян Садлак автор более 40 статей и книг в области высшего образования и научной 
политики.  

Доктор Ян Садлак является членом наблюдательного комитета Университетского проекта 
Зальцбургского семинара, Международного консультативного совета Проекта сравнительных 
исследодваний в области финансирования и доступности высшего образования, 
осуществляемого Университетом штата Нью-Йорк, США.  

Плодотворная деятельность доктора Садлака отмечена многочисленными наградами и 
почетными званиями.  

Решением Ученого Совета Государственного университета управления от 27 июня 2003 
года Яну Садлаку присвоено звание «Почетный доктор» Государственного университета 
управления.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ТРЕФИЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
 
 
6 августа 1930, Баку – 14 апреля 2001, Киев 
Ученый-физик и материалознавець, организатор науки, академик 

Национальной академии наук Украины (1973), академик АН СССР 
(1987), заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат 
Государственной премии СССР (1988) и УССР (1974) в области науки и 
техники. 

Все творческая жизнь Виктора Ивановича неразрывно связано с 
отечественной наукой, с Национальной академией наук Украины. 
Человек незаурядного таланта, он после окончания Киевского 
политехнического института (1952) с первых самостоятельных шагов в 
науке ярко проявил себя как исследователь-новатор с собственным 
подходом к решению сложных научных проблем. 
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С 1955 по 1978 г. Виктор Иванович работал в Институте металлофизики, где прошел путь 
от младшего научного сотрудника до заместителя директора. В 1969 г. избран членом-
корреспондентом, а в 1973 – академиком АН УССР. В том же году он возглавил Институт 
проблем материаловедения, который вскоре стал одним из крупнейших и признанных в мире 
центров в этой области науки. В 1987 г. ученого избрали действительным членом Академии 
наук СССР. 

Диапазон фундаментальных и прикладных исследований В.И. Трефилова охватывал ряд 
важнейших направлений современного материаловедения. Ему принадлежит заслуга создания 
физических основ теории прочности и пластичности искусственных и природных материалов 
самого разнообразного назначения. Он является автором теории деформационного упрочнения 
и разрушения поликристаллических металлических материалов и основателем одноименной 
научной школы, получила заслуженное международное признание. 

Фундаментальные исследования В.И. Трефилова стали базой для разработки 
оригинального комплекса технологий электротермической обработки стали, который обеспечил 
рекордно высокое сочетание прочности с пластичностью, создание технологии производства 
особо прочной стальной брони. Впервые в материаловедении Виктор Иванович вместе с 
коллегами разработали технологии производства так называемой вязкой керамики и 
алмазоподобных материалов, реализовали процесс взрывного спекания алмазоподобных 
керамик. Большинство из таких технологий до сих пор не реализованы в других 
материаловедческих центрах мира, несмотря на интенсивные работы в этом направлении. 

Почти полвека Виктор Иванович щедро делился своими знаниями и опытом с учениками 
и коллегами, заботливо воспитывал научную смену. Среди его учеников – 50 кандидатов и 10 
докторов наук. Академик В.И. Трефилов течение двадцати лет избирался вице-президентом 
НАН Украины и членом ее Президиума. Он был руководителем многочисленных 
международных программ из фундаментальных и прикладных исследований в области новых 
материалов. 

С первых дней аварии на ЧАЭС Виктор Иванович принимал активное участие в 
ликвидации ее последствий. Все, сделанное им в те дни и месяцы, стало ярким проявлением его 
научных способностей, большой опыт организатора и личного мужества. 

Перу В.И. Трефилова принадлежит более 800 научных работ, в том числе 15 монографий. 
Он получил более 220 авторских свидетельств и патентов, выданных в разных странах мира. 

Выдающийся вклад В. И. Трефилова в отечественную и мировую науку высоко оценен 
Родиной. Награжден многими орденами и медалями. Он лауреат Государственных премий 
СССР и Украины, премий имени выдающихся ученых Украины и России, удостоен почетного 
звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины». Виктора Ивановича награжден 
медалью Международного Планзеевського научного общества. 

В. И. Трефилов пользовался большим уважением и авторитетом международного 
научного сообщества. Он был академиком Российской академии наук, Академии инженерных 
наук России, Международной академии керамики, Института металлов Великобритании, 
Института спекания Югославии. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ШИДЛОВСЬКИЙ Анатолій Корнійович 
 

Почесний директор Інституту електродинаміки НАН України 
Віце-президент Національної академії наук України (1998-2004) 
Академік-секретар відділення фізико-технічних проблем 

енергетики НАН України (1988-1998) 
Директор Інституту електродинаміки НАН України (1973-

2007)  Член Центрального правління НТСЕУ 
Опублікував понад 500 наукових праць 
Шидловський Анатолій Корнійович – академік Національної 

академії наук України, доктор технічних наук, професор – відомий 
учений у галузі електроенергетики та електротехніки народився 10 
жовтня 1933 р. на Чернігівщині. У 1957 р. закінчив Національний 
технічний університет «КПІ». Від 1959 р. і до цього часу діяльність А.К. Шидловського 
пов'язана з Інститутом електродинаміки НАН України, в якому він пройшов шлях від інженера 
до директора Інституту (1973-2007 рр.). З 2007 р. він є почесним директором Інституту. 

А.К. Шидловський у 1963 р. захистив кандидатську, а в 1971 р. – докторську дисертації. 
Членом-кореспондентом НАН України А.К. Шидловського обрано у 1978 р., а академіком НАН 
України - у 1985 р. 

З 1988 р. до 1998 р. А.К. Шидловський був академіком-секретарем відділення фізико-
технічних проблем енергетики НАН України, а з грудня 1998 р. до квітня 2004 р. був віце-
президентом НАН України. З квітня 2004 р. він – радник Президії НАН України. 

Анатолій Корнійович Шидловський збагатив науку дослідженнями, що мають 
першорядне значення для розвитку сучасно ї енергетики, створення ефективного 
електроенергетичного устаткування і забезпечення його надійного функціонування. 

Основні наукові праці Анатолія Корнійовича присвячені розвитку теорії багатофазних 
електричних кіл, компенсації фазових послідовностей напруг та струмів, побудові 
багатофункціональних пристроїв для оптимізації режимів систем електропостачання. Він 
створив загальну теорію пристроїв для стабілізації параметрів електроенергії і забезпечення 
електромагнітної сумісності в електричних мережах та системах стосовно до вирішення 
проблеми підвищення якості енергії, ефективного її перетворення і використання. 

А.К. Шидловський велику увагу приділяє питанням стратегічного розвитку паливно-
енергетичного комплексу України. За його ініціативи та під його керівництвом розроблялась 
«Енергетична стратегія України на період до 2030 р. та подальшу перспективу» 
(Розпорядження Президента України від 27.02.2003 р. № 42/2001-РП). 

А.К. Шидловський створив наукову школу. Серед його учнів понад 45 кандидатів та 20 
докторів наук. Академік А.К. Шидловський опублікував понад 500 наукових праць, у тому 
числі 25 монографій, має понад 100 винаходів і патентів. 

Науковий доробок А.К. Шидловського відзначено Державною премією України в галузі 
науки і техніки, премією НАН України ім. С.О. Лебедєва, премією НАН України ім. В.М. 
Хрущова. Йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України» та «Почесний 
енергетик України», нагороджено орденом «Знак пошани», відзнакою Президента України - 
орденом «За заслуги « ІІІ ступеня та орденом Ярослава Мудрого V ступеня, орденами Дружби 
(Росія) та «Kzzyzem Komandorskim orderu zaslugi Rzeczypospolitej Polskej» (Польща), а також 
медалями та почесними знаками. 

А.К. Шидловський – почесний професор ряду вітчизняних та зарубіжних університетів. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Васильєв  Юрій  Сергійович – Почесний доктор НТУУ “КПІ” 
 
Васильєв Юрій Сергійович – д.т.н., професор, академік Російської академії наук, 

перший президент Санкт-Петербурзького державного технічного університету, видатний 
вчений, громадський, державний діяч РФ. 

13 березня 2006 року на запрошення ректора 
НТУУ “КПІ” академіка НАН України М. З. 
Згуровського відбувся візит до нашого універ-
ситету першого президента Санкт-Петербурзького 
державного технічного університету академіка 
Російської академії наук, професора Ю. С. 
Васильєва.  

У той же день відбулася дружня зустріч 
ректора НТУУ “КПІ” професора М. З. 
Згуровського з професором Ю.С.Васильєвим. Під час розмови обговорювалися питання 
співпраці між двома університетами на рівні професорів, науковців і студентів. У розмові взяли 
участь від КПІ: перший проректор член-кореспондент НАН України, професор Ю.І.Якименко, 
проректор з наукової роботи член-кореспондент НАН України, професор М.Ю.Ільченко, 
проректор з міжнародних зв’язків професор С.І.Сидоренко, проректор з навчально-педагогічної 
роботи доцент Г.Б.Варламов та начальник управління міжнародних зв’язків професор 
Б.А.Циганок; від Санкт-Петербурзького державного технічного університету – віце-президент 
СПбДТУ професор В.В.Козлов. Розмова пройшла у дружній конструктивній атмосфері.  

Після завершення зустрічі делегація СПбТУ ознайомилася з галереєю видатних 
політехніків, відвідала Державний політехнічний музей при НТУУ “КПІ”, кафедру 
відновлювальних джерел енергії, ознайомилася з іншими підрозділами нашого університету. 

Надалі, у цей же день, на засіданні Вченої ради відбулися урочистості з нагоди вручення 
диплома “Почесний доктор НТУУ “КПІ”, мантії та пам’ятної медалі академіку Російської 
академії наук, першому президенту Санкт-Петербурзького державного технічного університету 
професору Юрію Сергійовичу Васильєву. 

В урочистостях взяли участь: міністр освіти і науки України С.М.Ніколаєнко, радник 
Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні Є.О.Пантелєєв, заступник 
директора департаменту культури та гуманітарної освіти МЗС України В.А.Шкура, 
представники громадськості. 

Після виконання хоровою капелою студентського гімну “Гуадеамус” зі словами 
привітання до присутніх звернувся ректор університету академік НАН України 
М.З.Згуровський. Він оголосив рішення Вченої ради НТУУ “КПІ” від 8 вересня 2003 року 
визначено: “Зважаючи на значний внесок професора Ю.С.Васильєва в розвиток науки, 
особистий внесок у співпрацю з українськими вченими, зокрема, фахівцями НТУУ “КПІ”, 
присвоїти першому президенту Санкт-Петербурзького державного технічного університету 
академіку Російської академії наук, видатному вченому, громадському, державному діячу 
Російської Федерації звання “Почесний доктор Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” з врученням диплома, мантії та медалі Почесного доктора 
НТУУ “КПІ”. М.З.Згуровський поінформував про життєвий шлях, викладацьку, наукову і 
громадську діяльність професора Ю.С.Васильєва, наголосив на плідній співпраці протягом 
останніх 20 років, що склалася між нашими університетами щодо розробки ступеневої освіти, 
трансформації науки та підготовки кадрів у нових ринкових умовах. 

Надалі, за процедурою, відбулася церемонія одягнення мантії, вручення почесних відзнак, 
диплома “Почесний доктор НТУУ “КПІ” професору Ю.С.Васильєву, пам’ятне фотографування. 

У своєму вітальному виступі Ю.С.Васильєв щиро подякував за високу почесну відзнаку, 
зупинився на історичному аспекті одночасного, понад 100 років тому, заснування наших 
університетів-побратимів, що визначало і надалі визначатиме нашу спільну успішну діяльність, 
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передав привітання від Нобелівського лауреата Жореса Алфьорова та від губернатора Санкт-
Петербурга В.І.Матвієнко, побажав великих звершень та успіхів студентам. 

Зі словами привітання та подяки за ухвалене Вченою радою рішення до присутніх 
звернувся міністр освіти і науки С.М.Ніколаєнко. У своєму виступі він підкреслив необхідність 
зміцнення з Росією плідних відносин у сфері освіти та науки. 

На завершення урочистостей ректор університету М.З.Згуровський відзначив, що у 
співробітництві між технічними університетами Санкт-Петербурга і Києва ми бачимо велике 
майбутнє. 

Інф. “КП” 
Васильєв Юрій Сергійович 
Васильєв Юрій Сергійович (10.04.1929, Іркутськ) – д.т.н., професор, 

академік Російської академії наук, закінчив Ленінградський 
політехнічний інститут (ЛПІ) у 1951 р., з того часу працює в даному 
навчальному закладі, ректор ЛПІ з 1983 р., з 1995 р. очолює цей вищий 
навчальний заклад як президент Санкт-Петербурзького державного 
технічного університету (СПбДТУ), заслужений діяч науки і техніки 
Російської Федерації, заслужений працівник ЄЕС Росії, зав. кафедри 
поновлюваних джерел енергії та гідроенергетики СПбДТУ (1976-1999 
рр.). 

Ю.С.Васильєв є засновником наукової школи із поновлюваних 
джерел енергії та гідроенергетики, загальної теорії обґрунтування 
параметрів крупних енергокомплексів великої потужності у складі гідро-, 
тепло- та атомних станцій. Найбільш значними є розробки математичних моделей для 
розрахунку водопровідних трактів гідроенергетичних установок і метрологічних основ 
створення автоматизованих систем проектування гідроенергетичних об’єктів управління 
технологічними процесами ГЕС та АЕС у складі енергокомплексів крупних гідроенергетичних 
об’єктів при створенні Красноярської, Саяно-Шушенської, Чирекської ГЕС та інших 
енергетичних об’єктів.  

За ініціативою Ю.С.Васильєва в ЛПІ було створено факультет суспільних наук, 
міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямків розвитку техніки і 
технології, фізико-технічний факультет, Центр лазерних технологій. 

У 1990-х роках на базі СПбДТУ було організовано Російсько-американську вищу школу 
управління безпеки, факультет медичної фізики і біоелектроніки. 

Ю.С.Васильєв є одним із засновників комплексних екологічних досліджень, пов’язаних з 
енергетичним будівництвом, він бере участь у діяльності міжнародної Асоціації з гідравлічних 
досліджень, Комісії з великих гребель, у роботі Московського енергетичного клубу, є членом 
президії Санкт-Петербурзького наукового центру РАН, членом Комітету з державних премій 
Росії, президентом Російського НТТ енергетиків і електротехніків, що об’єднує десятки тисяч 
інженерів. Ю.С.Васильєв є також віце-президентом Асоціації технічних університетів Росії. 

Ю.С.Васильєв підготував понад 60 кандидатів наук, був науковим консультантом з 20 
докторських дисертацій. Він автор близько 300 наукових робіт, у тому числі 47 підручників та 
монографій, більш як 20 винаходів у галузі загальної енергетики, водяного господарства, 
охорони і раціонального використання довкілля. 
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