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відгуків відвідувачів, але й стала зразком для подібних томів в інших об-

ластях України. 

Всесвітні універсальніы виставки ось уже протягом півтора століть 

є одними з найбільш престижних і значимих заходів у сфері зміцнення 

зв'язків між різними країнами. Характер і зміст подібних форумів за та-

кий тривалий період часу істотно змінилися, проте винятковий авторитет 

їх залишився непохитний. Своє місце в них зайняли досягнення харків'ян, 

багато з яких були відзначені нагородами різного ґатунку. 
 

Гарна А. О. 

НТУ «ХПІ» 
 

ХТО ВІН – ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ ТОВАЖНЯНСЬКИЙ? 

 

Для нас, як студентів першого року навчання, дуже цікавою є осо-

бистість нашого ректора. Чи у всіх є здатність до наукової, педагогічної 

та керівницької діяльності? Народився ректор НТУ «ХПІ» професор Лео-

нід Леонідович Товажнянський 26 квітня 1933 року в місті Славянську 

Донецької області в родині службовця. Пройшов трудовий шлях від асис-

тента, доцента, проректора з навчальної роботи, першого проректора до 

ректора.  

Л. Л. Товажнянський – визнаний організатор вищої технічної освіти 

в Україні. Він зробив значний внесок у створення переліку спеціальнос-

тей, адаптованих до європейського освітянського простору, прийняття 

НТУ «ХПІ» в асоціацію європейських університетів, підписання нашим 

вузом «Magna Charta Universitatum» у 2005 році.  

Л.Л. Товажнянський автор понад 450 наукових праць, у тому числі 

32 монографії, підручників та навчальних посібників, 20 авторських сві-

доцтв і патентів. Вчений започаткував наукову школу з інтенсифікації 

процесів тепло- та масообміну в хімічній, харчовій, нафтопереробній 

промисловості, а також розробці сучасних теплообмінних апаратів.  

Керував створенням 3-х поколінь принципово нових навчальних 

планів із 92 спеціальностей. Брав активну участь у підготовці атестації 

університету на IV рівень акредитації та надання йому статусу Націона-

льного. 
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Під його керівництвом були створені кафедри і факультети в уні-

верситеті, а три експериментальні бази НТУ «ХПІ»: НДПКІ «Молнія», 

Інституту Іоносфери та кафедри турбінобудування були віднесені до нау-

кових об’єктів, що становлять Національне надбання України. 

Л. Товажнянський організовує роботу, спрямовану на підвищення ефек-

тивності наукових досліджень і впровадження розробок на провідних пі-

дприємствах України та зарубіжних країн, активно сприяє пропаганді на-

укових досліджень. 

На сьогодні під керівництвом Л. Товажнянського захистили свої 

дисертації 4 доктора та 55 кандидатів наук. Вчений є Головою спеціалі-

зованої вченої ради Д. 64.050.05 із захисту докторських дисертацій. Знач-

ну увагу приділяє популяризації наукових розробок учених університету, 

що дозволило за останні 10 років отримати одинадцять Державних пре-

мій України в галузі науки, техніки.  

Його нагороджено орденом «Знак пошани СРСР» та орденом князя 

Ярослава Мудрого V ступеню. Вчений є Заслуженим працівником вищої 

школи СРСР, Заслуженим діячем науки і техніки України. Лауреат Дер-

жавної премії України в галузі науки і техніки. Почесний академік Ака-

демії педагогічних наук України. Почесний доктор Мішкольцького уні-

верситету (Угорщина) та Петрошанського університету (Румунія) тощо. 

Л.Л.Товажнянський велику увагу приділяє розвитку матеріально-

технічної бази нашого університету. Брав участь у проектуванні та будів-

ництві двох навчальних корпусів, палацу спорту, спортивної бази в Алу-

шті, науково-дослідного комплексу інституту «Молнія». За його участі 

створено медичний центр та центр первинної медичної допомоги студен-

там «Радмір-політех», сучасний центр високих технологій у машинобу-

дуванні. Завершено будівництво книгосховища фундаментальної бібліо-

теки ХПІ на 2 млн. томів. 

Л.Л. Товажнянський є одним з багатьох прикладів «творців» історії 

науки та техніки. Проте, найважливішим є те, що він не зупинився на до-

сягнутому. Він продовжує робити свій внесок в історію, за допомогою пе-

редання свого досвіду студентам! Отже, саме такі люди повинні мати 

вплив на студентів, адже саме ми (студенти) – рушійна сила майбутнього! 

 


