
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

 

О. Є. ТВЕРИТНИКОВА, Н. І. ПОСВЯТЕНКО, Т. В. МЕЛЬНИК 

 

 

 

НАРИСИ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРИКЛАДНИХ 

ТЕХНІЧНИХ НАУК В УКРАЇНІ 

 

З ДОСВІДУ ХАРКІВСЬКОГО  

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ  

 

 

Монографія 

 

За загальною редакцією доктора технічних наук, професора 

Е. К. Посвятенка 

 

 

 
Затверджено 

вченою радою 

університету, 

протокол № 2  

від 24.12. 2014 р. 
 

 

 

 

Харків    НТУ «ХПІ»    2015 



УДК 621.3 (09):66(09) 477 

ББК 31.2 Г + 34.4 Г + 35 Г (4 УКР) 

Т 26 
 

Рецензенти: 

В. М. Скляр, д-р іст. наук, професор, Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків  

Л. М. Бєсов, д-р іст. наук, професор, Центр пам’ятникознавства  

і УТОПІК НАН України, м. Київ 

 

Друкується за рішенням Вченої ради Національного технічного  

університету «ХПІ» (протокол № 2 від 24.12. 2014 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тверитникова О. Є., Посвятенко Н. І., Мельник Т. В. 
 

Т 26  Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З  

досвіду Харківського політехнічного інституту: монографія / 

О. Є. Тверитникова, Н. І. Посвятенко, Т. В. Мельник / за загал. ред. 

Е. К. Посвятенка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – 272 с. – Укр. мов. 
 

ISBN  

 

Монографія присвячена дослідженню розвитку прикладних технічних 

наук  в  Україні  в  першій  половині  ХХ ст.  Висвітлено внесок та уточнено  

історичні факти діяльності окремих фахівців, які працювали в Харківському 

технологічному та політехнічному інститутах. Розраховано на викладачів, 

студентів та всіх, хто цікавиться історією науки і техніки. 
 

Іл. 29. Табл. 22. Бібліогр.: 301 назв 

 

                                                                       УДК 621.3 (09):66(09) 477 

                                                                        ББК 31.2 Г + 34.4 Г + 35 Г (4 УКР) 
 

ISBN                                                                               О. Є. Тверитникова,  

    Н. І. Посвятенко,  

    Т. В. Мельник, 2015 р. 



3 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕДМОВА ..................................................................................................... 5 

РОЗДІЛ 1. Створення Харківського технологічного інституту  

як першого технічного науково-освітнього комплексу 

Сходу України ............................................................................. 10 

РОЗДІЛ 2. Основні напрями розвитку прикладних наук в  

Харківському технологічному інституті (1885–1930 р.)...... 27 

2.1. Науково-дослідна робота в напрямі різання матеріалів ............ 27 

2.1.1. Фундатори харківської школи машинобудівників  

К.О. Зворикін, В.С. Кнаббе та В.Е. Тір ............................ 27 

2.1.2. Створення твердого сплаву як нового  

інструментального матеріалу та інтенсифікація  

наукових досліджень у міжвоєнний період ..................... 40 

2.2. Становлення електротехнічних досліджень як провідного 

наукового напряму ХТІ ................................................................ 51 

2.2.1. Передумови розвитку наукових дослідженьу галузі  

електротехніки: О. К. Погорєлко, М. Д. Пильчиков, 

М. П. Клобуков  .................................................................. 51 

2.2.2. Діяльність професора П. П. Копняєва у створенні  

електротехнічної спеціальності в ХТІ (1899–1920 рр.) .. 68 

2.3. Наукові дослідження в галузі хімічної технології  

неорганічних речовин................................................................. 100 

2.3.1. Зародження наукового напряму в галузі хімії  .............. 100 

2.3.2. Наукова діяльність з хімічної технології в  

Харківському технологічному інституті:  

професори В. О. Гемеліан, Є. І. Орлов, І. Є. Ададуров ... 103 

РОЗДІЛ 3. Особливості розвитку Харківського політехнічного  

інституту в 1930–1970 рр. ........................................................ 113 

3.1. Дослідження Харківської науково-технічної школи  

в галузі різання матеріалів. ........................................................ 113 

3.1.1. Формування професора М. Ф. Семка як лідера науково-

технічної школи фізики процесів різання матеріалів ... 113 

3.1.2. Особливості організації наукових досліджень  

у воєнний період ............................................................... 119 



4 

3.1.3. Нові організаційні форми і напрями наукового  

пошуку у повоєнні роки ................................................... 129 

3.1.4. «Передалмазний період» та синтез надтвердих 

матеріалів і подальший розвиток досліджень  

Харківської школи обробки матеріалів різанням ......... 134 

3.2. Дослідження харківської науково-технічної школи  

в галузі електротехніки .............................................................. 154 

3.2.1. Формування системи підготовки інженерних кадрів  

на етапі становлення ХЕТІ .............................................. 154 

3.2.2. Основні напрями дослідної роботи науково- 

технічної школи електротехніки в 1930-ті –  

на початку 1940-х рр.. ...................................................... 163 

3.2.3. Харківський електротехнічний інститут  

у 1941–1945 рр. ................................................................. 183 

3.2.4. Відновлення і розвиток наукових напрямів  

у повоєнні роки ................................................................. 189 

3.3. Основні наукові напрями з хімічної технології у ХПІ  ............ 204 

3.3.1. Формування наукових шкіл у галузі хімічної  

технології ........................................................................... 204 

3.3.2. Харківська наукова школа кінетики і каталізу процесів 

зв’язаного азоту академіка В. І. Атрощенка .................. 206 

3.3.3. Взаємозв’язок наукової школи академіка  

В. І. Атрощенка з науково-дослідними установами  

та галузевими інститутами .............................................. 221 

ПІСЛЯМОВА ................................................................................................. 234 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ................ 235 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК ............................................................................ 252 

ДОДАТКИ ....................................................................................................... 255 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

Монографія підсумовує наукові дослідження її авторів у галузі основ-

них напрямів техніки та технічної освіти в Україні, починаючи зі зламу ХІХ 

та ХХ сторіч і закінчуючи 70-ми роками минулого сторіччя та показує зага-

льні тенденції розвитку різних наук і форм їх організації на прикладі Хар-

ківського політехнічного інституту. 

Стрімкий промисловий розвиток Південного Сходу Російської імпе-

рії, тобто України, в останній третині ХІХ століття поставив питання про 

кадри вищої кваліфікації (інженерів), яких у цьому важливому регіоні, як і у 

всій державі, катастрофічно не вистачало. У Києві, Харкові, Катеринославі, 

Одесі, інших містах України тоді вже працювали потужні машинобудівні, 

металургійні та хімічні заводи, розвивалась гірничодобувна галузь Юзівки 

та Криворіжжя. У той же час, як відзначають автори монографії, у 1885 р. 

лише 1% технічних керівників вітчизняних підприємств були інженерами за 

фахом. 

Тому створення першого в Україні вищого технічного навчального 

закладу саме у Харкові було не випадковим, оскільки це місто було на той 

час і залишається на сьогодні головним машинобудівним центром Півден-

ного Сходу Росії, а потім і Української держави. До речі, у 1844 р. заснова-

но Львівський політехнічний інститут, який у різні роки мав назву Техноло-

гічної академії, Вищої політехнічної школи, Львівської політехніки, Львів-

ського політехнічного інституту, НТУ «Львівська політехніка», проте Львів 

у той час , як і вся Галичина, входили до складу інших держав. 

Слід зазначити, що вивчення складної, часом не однозначної, історії 

Харківського практичного технологічного інституту Олександра ІІІ (ХПТІ) 

відбіває розвиток вищої технічної освіти та науки у вищах країни в цілому. 
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У тексті монографії зауважується, що фундація ХПТІ (з 1898 р. Хар-

ківського технологічного інституту, ХТІ) супроводжувалася створенням  

відповідної матеріальної бази та наукового потенціалу. Погляди першого 

ректора інституту професора В.Л. Кирпичова на систему вищої технічної 

освіти полягали в поєднанні лекцій з практичними заняттями та ґрунтовною 

виробничою практикою. Відзначимо, що і на сьогодні ця позиція ректора, 

як така, що витримала перевірку часом, є актуальною для сучасних техніч-

них університетів, а заочне й дистанційне навчання, що активно пропагу-

ється, фактично є фікцією, оскільки не забезпечує якості підготовки інже-

нерів. 

Серед перших (дореволюційних) професорів інституту були такі ви-

датні особистості, як механіки-технологи О.К. Зворикін та В. С. Кнаббе,  

фізик А. П. Шимков, фізики і електротехніки М. Д. Пильчиков, 

О. К. Погорєлко, М. П. Клобуков, П. П. Копняєв, хіміки-технологи 

В. О. Геміліан, Є. І. Орлов, І. Є Ададуров та інші. Авторами висвітлено роз-

виток і взаємовплив механічної технології, електротехніки та хімічної тех-

нології як науки, а також внесок окремих вчених і наукових шкіл. На почат-

ку своєї діяльності ХПТІ складався з двох відділень механічного і хімічного 

і тільки згодом зусиллями П. П. Копняєва було створено новий напрямок – 

електротехнічний.  

Свого часу В. Л. Кирпичов висунув пропозицію створити у Харківсь-

кому інституті, а пізніше і в Київському політехнічному інституті (КПІ) 

електротехнічне відділення. Однак ця пропозиція була спочатку відхилена 

міністерством освіти, очевидно через нерозуміння чиновниками ролі елект-

ротехніки у підготовці інженерів.  

Після першої світової війни, двох революцій та громадянської війни у 

державі тривали пошуки нової організації навчального та науково-

дослідного процесів у вищих технічних навчальних закладах. Паралельно, 

14 листопада 1918 р., указом гетьмана П. Скоропадського була створена як 

державна установа Українська академія наук на чолі з Президентом акаде-

міком В. І. Вернадським. У складі трьох відділів Академії був фізико-

математичний, а серед підпорядкованих установ – Інститут прикладної ме-

ханіки та Інститут прикладної хімії. Серед перших академіків був механік 

С. П. Тимошенко. Проте з моменту заснування і на сьогоднішній день кері-

вництво Академії робило ставку на так звані фундаментальні науки, зокре-

ма, фізико-технічні проблеми матеріалознавства, енергетики, механіки, а 
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також хімію. Таким чином, прикладні технічні науки, серед яких машино-

будування, електротехніка і хімічні технології, починаючи з моменту утво-

рення СРСР, а пізніше – незалежної України, розвиваються, головно, у ви-

щих технічних навчальних закладах. 

Новим у науковій роботі ВТНЗ у 20-ті роки ХХ століття стало її  

зосередження на позаінститутських науково-дослідних кафедрах. У 1930 р. 

науково-дослідні кафедри в результаті нової реорганізації прикладних тех-

нічних наук разом з відповідними предметними комісіями стали традицій-

ними інститутськими кафедрами. Між іншим, саме тоді в Україні закріпи-

лося сучасне трактування поняття інститутської кафедри як основної нау-

ково-навчальної групи, що здійснює навчальну, методичну та науково-

дослідну роботу з однієї або кількох пов'язаних між собою наукових спеці-

альностей, а також підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі-

кації. Повертаючись до витоків виникнення ВТНЗ в Україні (кінець 

ХІХ ст.), відзначимо, що тоді поняття кафедри означало лише навчальну 

дисципліну, в межах якої професор міг виконувати і науково-дослідну ро-

боту з цієї дисципліни.  

У 1927 р. у Німеччині, а в 1929 р. в СРСР було створено новий ін-

струментальний та конструкційний матеріал – металокерамічні тверді спла-

ви (тверді сплави). Основою отримання цього матеріалу була не традиційна 

технологія лиття, а технологія спікання твердих карбідів тугоплавких мате-

ріалів (вольфраму, титану, танталу) з відносно м'якою основою (залізом, ні-

келем, кобальтом). Тверді сплави, починаючи з січня 1933 р., у Харкові до-

сліджував В. М. Бакуль – майбутній «батько» промислових синтетичних 

надтвердих матеріалів (алмазів та кубоніту). 

Навесні 1930 р. Харківський політехнічний інститут, що називався так  

з 1929 р., було реорганізовано у п'ять самостійних навчальних закладів. У 

цих інститутах, як підкреслюється в монографії, у 1930-і – на початку  

1940-х років проводилася плідна науково-дослідна робота та інтенсивно че-

рез аспірантуру та докторантуру готувалися науково-педагогічні кадри. Що 

стосується останнього напряму діяльності інститутів, то у наприкінці 1930-

х років була відновлена система атестації науковців, яку скасувала радянсь-

ка влада ще у 1919 р. Таким чином, знову присуджувались ступені докторів 

і кандидатів наук, а також присвоювались звання професорів і доцентів. 

Прикладом інтенсивної науково-педагогічної роботи у передвоєнний 

період може слугувати діяльність кафедр «Холодна обробка металів різан-
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ням», пізніше – «Теорія різання і різальні інструменти», очолюваних профе-

сор Н. Й. Рєзніковим. Наукові дослідження стосувались механіки і теплофі-

зики різання лезовим інструментом та самого інструменту, включаючи 

твердосплавний, і велись виключно на замовлення виробництва. Співробіт-

никами кафедри було захищено у цей період 6 кандидатських та підготов-

лено до захисту докторська дисертація. Іншим прикладом служить діяль-

ність у цей час у галузі електротехніки професор П.П. Копняєва та його уч-

нів, в результаті чого було створено підгрунття для розвитку науково-

технічної школи електротехніки ХЕТІ. Ознакою цього періоду стало збіль-

шення колективної праці (співавторство) у прикладних технічних науках. 

Творчою групою П. П. Копняєва уперше в СРСР написано серію моногра-

фій та підручників із загальної електротехніки, ТОЕ, електричних машин. 

Учень П. П. Копняєва академік В. М. Хрущов у 1930-і роки розпочав систе-

мні наукові дослідження у галузі техніки високих напруг, які дозволили йо-

му за пропозицією АН УРСР заснувати у системі академії у 1939 р. Інститут 

енергетики. В. М. Хрущов став першим директором цього інституту. Ще 

одним прикладом може служити кафедра технології неорганічних речовин, 

де під керівництвом професор І. Є. Ададурова досліджувались питання кі-

нетики, каталізу, абсорбції і технології зв'язаного азоту, добрив і кислот. 

Було розроблено нові методи виробництва сірчаної і концентрованої азот-

ної кислот. У 1939 р. кафедра мала у своєму складі професора та 4 доцентів, 

у тому числі кандидата наук В. І. Атрощенка. 

Закінчувався передвоєнний період розвитку ХММІ, ХЕТІ та ХХТІ з 

урахуванням Директив ІІІ п'ятирічки (1938–1942 рр.), що передбачали при-

скорений розвиток воєнно-промислового комплексу, металургії сталі і ча-

вуну, машинобудування, хімічної промисловості, а також виробництва еле-

ктроенергії та видобутку палива. 

Під час війни у 1941–1944 рр. ВТНЗ Харкова були евакуйовані на схід 

СРСР і розпорошені по різних містах Уралу, Поволжя, Середньої Азії та 

Сибіру. Проте завдяки зусиллям доц. М. Ф. Семка лише ХММІ зміг зберег-

ти свою структуру і продовжити підготовку інженерів у м. Красноуфімську 

Свердловської області. Враховуючи виключні організаційні та наукові здіб-

ності, останній був призначений ректором ХПІ. Інститут виник на основі 

об'єднання ХММІ, ХЕТІ і ХХТІ 16 вересня 1949 р. 

У 1950-і–1970-і рр. М. Ф. Семко висуває ряд пропозицій щодо удо-

сконалення розвитку прикладних технічних наук на основі ВТНЗ. Так, йому 
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належить піонерська ідея проведення комплексних наукових робіт з при-

вабленням кількох кафедр і зацікавлених заводів (1951 р.). Далі було ство-

рення структурних базових лабораторій Харківського раднаргоспу при ка-

федрах ХПІ, які потім отримали статус галузевих лабораторій  

(1965–1966 рр.). Нарешті при кафедрах виникли наукові підрозділи вищого 

рівня – проблемні лабораторії (1977 р.). 

У 60-і – 70-і роки ХХ ст. у ХПІ ведуться дослідження у галузі обробки 

новими надтвердими матеріалами (синтетичними алмазами, кубонітом,  

полікристалічними НТМ), багатьох галузей електротехніки, у тому числі 

радіотехніки, а також основної хімічної технології, зокрема, каталізу. 

Таким чином, авторами проаналізовано майже 90-річний період 

 розвитку прикладних технічний наук в Україні на базі досвіду Харківсько-

го політехнічного інституту. Перед читачем відкривається панорама  

становлення науки, витоки формування багатьох її специфічних рис, що  

визначають її теперішнє становище. Приділено належну увагу науково-

технічним школам М. Ф. Семка, В. М. Хрущова, П. П. Копняєва, 

В. І. Атрощенка та іншим особистостям – лідерам цих шкіл. Впевнений, що 

монографія внесе вклад у об'єктивне висвітлення історії розвитку приклад-

них наук та вищої освіти в Україні, що дасть можливість зберегти кращі на-

дбання для майбутнього. 

 

 

Заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор технічних наук, професор Посвятенко Е. К. 
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РОЗДІЛ 1 

 СТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ, 

ЯК ПЕРШОГО ТЕХНІЧНОГО НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО 

КОМПЛЕКСУ СХОДУ УКРАЇНИ 

 

130-річчю  Національного  технічного  університету  

«Харківський політехнічний інститут» присвячується… 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний ін-

ститу» має 130-річню історію. Процес становлення навчального процесу, 

формування навчальних програм, планів, вимог до майбутніх фахівців, не-

обхідний набір знань та вмінь формувався поступово. Були різні періоди, де 

освітня політика напряму залежала від соціально-економічної обстановки і 

політичних режимів. Між тим головна ідея – підготовка висококваліфікова-

них фахівців для промислового комплексу України, зберігється протягом 

всіх років і до сьогодення. 

Розвиток промисловості Надніпрянської України набув особливо бу-

рхливих темпів після реформи 1861 р. Тут швидкими темпами будувались 

шахти, рудники, залізниці, підприємства транспортного, металургійного і 

машинобудівного профілю, формувались нові промислові райони з центра-

ми у Харкові, Катеринославі, Києві, Одесі, Донбасі. Так, у Харкові у 1871 р. 

було 79 заводів і фабрик [18].  

Відбувалося широке впровадження на підприємствах електроприводу. 

1896 р. було електрифіковано Луганський патронний завод, 1897–1898 рр. – 

електротехнічний завод «Сіменс і Гальське» в Петербурзі. На Харківському 

паровозобудівному заводі в 1896–1898 рр. було встановлено сімдесят сім 

електродвигунів для приводу верстатів (свердлувальних, токарних, фрезер-

них та ін.), вісім електрифікованих підйомних кранів. У зв’язку зі зростан-

ням промисловості і створенням великих промислових підприємств в Укра-

їні почало розвиватись енергетичне господарство [19, с. 45].  

При створенні хімічної промисловості в Україні першим етапом була 

розбудова підприємств з виробництва основних хімічних продуктів – кис-

лот, лугів, соди, солей. Однак, значну частину підприємств очолювали іно-

земні фахівці. Керівниками вітчизняних фабрик і заводів були переважно 

іноземці. Так, з 27 132 технічних керівників тільки 2076 осіб, або 7,5%, ма-

ли спеціальну підготовку. З них чисельність осіб з вищою інженерною осві-
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тою становило менше 1% [20]. 

Попит на вітчизняних спеціалістів різних рівнів кваліфікації зростав і 

важливим ставало питання створення розгалуженої системи вищої техніч-

ної освіти. На підготовці інженерних кадрів спеціалізувався лише Петер-

бурзький практичний технологічний інститут (1828 р.). В Україні їх підго-

товка здійснювалась у класичних університетах Києва, Харкова. Підготова 

ж кадрів для виробництв спочатку також здійснювалася в означених універ-

ситетах, але цього було недостатньо. Тому потребу в інженерних кадрах 

було вирішено задовольняти шляхом створення низки вищих технічних на-

вчальних закладів (ВТНЗ). Одним з головних організаторів програми інже-

нерної освіти на території України наприкінці ХІХ ст. став В. Л. Кирпичов. 

Разом з професором І. О. Вишнеградським і професором Д. І. Менделєєвим 

він працював над проектом розвитку професійної освіти, до якого залучали-

ся представники всіх ступенів промислового виробництва: інженери, техні-

ки, майстри, робітники [21, с. 121].  

Система вищих технічних навчальних закладів почала створюватися в 

Україні наприкінці ХІХ ст. З метою поліпшення стану підготовки інженер-

них кадрів для промислового комплексу в 1885 р. у Харкові було відкрито 

перший вищий технічний заклад – практичний технологічний інститут 

(ХПТІ), який став центром розвитку технічних наук і базою для зародження 

наукових колективів (рис. 1.1).  

Директором інституту було призначено видатного вченого-механіка, 

талановитого інженера, професора В. Л. Кирпичова. ХПТІ мав у своєму 

складі механічне і хімічне відділення та, згідно до штатного розкладу, міг 

прийняти 10 професорів, 7 ад’юнкт-професорів, законовчителя, механіка 

механічних майстерень, лаборанта хімічних майстерень і бібліотекаря  

[2, ф. 770, оп. 1, спр. 68, арк. 7–9; оп. 1, спр. 29, арк. 2].  

Курс навчання був визначений тривалістю в п'ять років з підрозділом 

на п'ять річних курсів. Навчальні плани передбачали вивчення наступних 

предметів: богослов'я, вищої математики, нарисної геометрії, теоретичної 

механіки, фізики, хімії, анатомії і фізіології рослин, мінералогії, геодезії, 

будівельного мистецтва з архітектурою,  прикладної механіки і теорії побу-

дови машин, механічної технології, хімічної технології, металургії, полі-

тичної економії та статистики, бухгалтерії, іноземних мов, креслення, ма-

лювання. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
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Рисунок 1.1 – Структурні зміни НТУ «ХПІ» впродовж 1885–2015 рр. 

1885 р. Харківський практичний технологічний інститут  

Перший директор В.Л. Кирпичов 

Механічне відділення Хімічне відділення 

 
 

1930 р.  

реорганізація 

ХПІ  

Харківський електротехнічний інститут 

Харківський хіміко-технологічний інститут 

Харківський інженерно-будівельний інститут 

Харківський інститут літако- і авіамотобудуання 

Харківський  механіко-машинобудівний  інститут 

Харківський інститут інженерів цементної промисловості 

1950 р. відновлення Харківського політехнічного інституту 

1960-1990-ті рр.  

створення нових  

навчальних  

закладів 

1960 р. Луганський машинобудівний інститут 

1968 р. Кіровоградський інститут  

сільськогосподарського машинобудування 

1990 р. Сумський фізико-технічний інститут 

1997 р. Кременчугський державний політехнічний інститут 

1994 р. Харківський державний політехнічний університет 

2000 р. Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

1898 р.  

Харківський  

технологічний інститут 

З 1929 р.  

Харківський  

політехнічний 

інститут 

1917 р. Хімічний факультет 

 

1921 р. Робітничий факультет 

 

1928 р. Технологічний факультет 

 
1929 р. Факультет сільськогосподарського машинобудування 

 

1917 р. Механічний факультет 

1921 р. Електротехнічний факультет 

1921 р. Інженерно-будівельний факультет 
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ХПТІ вирішено було надати особливий «практичний» характер, що 

сприяло організації в його структурі механічних і хімічних майстерень. На 

хімічному відділенні були збудовані содовий завод, скловарна піч, кераміч-

на майстерня, цукровий, винокурний, маслобійний і миловарний заводи, 

майстерня з обробки шкіри, газовий завод. Ці невеликі за своїми розмірами 

виробництва виконували необхідні для інституту роботи з виготовлення об-

ладнання і матеріалів. На цьому ж хімічному відділенні передбачалося про-

водити підготовку інженерів-технологів для найбільш розвинутих галузей 

хімічної промисловості, якими в Україні на той час були: цукрова, винокур-

на, солеварна і пивоварна [2, ф. 770, оп. 1, спр. 85, арк. 185].  

За ініціативою В. Л. Кирпичова 1885 р. для бібліотеки ХПТІ було 

придбано 15 скринь книг, які залишились після смерті академіка 

 Б. С. Якобі. Це сприяло формуванню бібліотечного фонду ХПТІ [2, ф. 770, 

оп. 1, спр. 18, арк. 1].  

У 1898 р. ХПТІ було перейменовано у Харківський технологічний  

інститут (ХТІ). В тому ж році почав працювати Київський політехнічний 

інститут (КПІ), а з 1899 р. – Катеринославське вище гірниче училище. На 

викладацькі посади запрошувалися відомі вчені і фахівці з великим досві-

дом практичної роботи. Зосередження у вищих навчальних закладах значної 

кількості провідних вчених з різних галузей науки і техніки зробило ці за-

клади основними центрами розвитку наукової думки [22, с. 228–252]. 

На відміну від університетської науки, діяльність вчених ВТНЗ, як 

правило, була тісно пов’язана з потребами різних галузей економіки. Якщо 

перед університетами у перші роки їх існування було основне завдання – 

популяризація та пропаганда природознавчих знань, то з появою у ХІХ ст. 

ВТНЗ почалася не тільки підготовка спеціалістів для виробництв, але й по-

мітно зріс рівень наукових досліджень у галузі хімічної технології, маши-

нобудування, електротехніки та ін.  

Промисловість країни була представлена невеликими підприємства-

ми, тому інженери, що на них працювали, повинні були мати достатню під-

готовку до вирішення багатьох проблем: технологічних, механічних, елект-

ротехнічних, економічних і навіть будівельних. У зв’язку з цими обстави-

нами вітчизняна вища школа створила систему технологічної освіти, яка 

спиралася на поєднання різних циклів наук та їх застосування відповідно до 

особливостей розвитку промисловості. На відміну від технічних зарубіжних 

вищих навчальних закладів, у вітчизняних інститутах більше уваги  
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приділяли заняттям студентів у лабораторіях і майстернях, а також практиці 

на підприємствах. 

Такий зв’язок із промисловістю, яка на той час інтенсивно розвивала-

ся на Cході України, був надзвичайно важливим, як засіб розширення нау-

ково-технічного пошуку. Зосередження в вищих навчальних закладах знач-

ної кількості провідних вчених з різних галузей науки і техніки зробило ці 

заклади основними центрами розвитку наукової думки.  

Під час організації ХТІ сформувалися погляди В. Л. Кирпичова на си-

стему організації вищої технічної освіти. Основним методом викладання 

він вважав поєднання лекцій з семіна-

рами, лабораторними і практичними 

заняттями і обов’язковою виробничою 

практикою. Особливого значення 

В. Л. Кирпичов надавав вивченню 

прикладних наук, що базуються на за-

гальнотеоретичних дисциплінах і роз-

вивають «уміння робити щось нове». 

Також він вважав, що для освіченого 

інженера необхідна фундаментальна 

теоретична підготовка, тобто при ор-

ганізації вищої технічної школи 

В. Л. Кирпичов пропонував спиратися 

на досвід і матеріально-технічну базу 

університетів (рис. 1.2) [23]. 

 

Рисунок. 1.2 – В. Л. Кирпичов 

Оскільки Харківський університет на той час був провідним науковим 

центром України, де були зосереджені матеріальна база і науковий потенці-

ал, тому науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького складу 

університету тісно була пов’язана з навчальним процесом ХТІ. При підго-

товці наукових співробітників і викладачів було обов’язковим стажування 

за кордоном у вищих технічних школах Європи. Відрядження викладачів і 

студентів університету до промислових підприємств України і за кордон 

сприяло проведенню наукових досліджень, які мали прикладний характер, 

підтриманню зв’язків з науковими товариствами. Викладачі брали участь у 

з’їздах і наукових конференціях. В університеті почали розвиватися наукові 

товариства, які наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стали однією з впливо-

вих форм організації наукової діяльності і мали важливе значення як про-
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міжні форми організації наукового життя.  

ВТНЗ, на відміну від класичних університетів, були не повністю уко-

мплектовані кадрами вищої кваліфікації, тому серед залучених до викла-

дання в інституті В. Л Кирпичовим було багато викладачів Харківського 

університету. Істотну допомогу в становленні викладання фізики надавав 

завідувач кафедри фізики Харківського університету професор 

А. П. Шимков. Йому було доручено викладання курсів «Механічна теорія 

тепла» і «Термодинаміка», що сприяло становленню електротехнічних дос-

ліджень в ХПТІ [2, ф. 770, оп. 1, спр. 110, арк. 2]. Серед випускників фізико-

математичного факультету Харківського університету протягом 1811–

1903 рр. тільки шість осіб стали викладачами ВНЗ, серед яких 

А. П. Шимков і його учні, професори М. Д. Пильчиков і О. К. Погорєлко 

[25, c. 9]. Це сприяло підвищенню рівня підготовки студентів з фундамен-

тальних дисциплін. 

Що ж стосується викладання технічних предметів, то тут 

В. Л. Кирпичов запрошував до ХТІ провідних інженерів з виробництва, які 

мали великий практичний досвід і займалися наукою, тобто мали опубліко-

вані наукові праці в різноманітних журналах. Так в ХПТІ на різні виклада-

цькі посади були запрошені К. О. Зворикін, В. С. Кнаббе, В. Е. Тір та інші. 

Для підвищення кваліфікації кадрів статутом ВТНЗ надавалося право при-

суджувати вчений ступінь доктора з профілюючих дисциплін для даного 

навчального закладу. Так, механічні відділення інституту мали право при-

суджувати ступінь доктора прикладної механіки та механічної технології; 

хімічні – доктора хімічної технології. Для цього необхідно було витримати 

екзамен перед комісією з певної групи наук, та представити самостійну 

опубліковану наукову працю і захистити її як дисертацію на засіданні відді-

лення інституту [20]. Так, наприклад у 1892 р. В. С. Кнаббе видав працю 

«Фреза і її роль у сучасному машинобудуванні», а з 1893 р. він працює на 

посаді ад'юнкт-професора по кафедрі механічної технології, у 1893 р. 

К.О. Зворикін публікує свою фундаментальну працю «Робота і зусилля, що 

необхідні для відділення металевих стружок», а у 1894 р. його затверджено 

ординарним професором кафедри механічної технології.  

Ситуація з вищою технічною освітою в Росії, зокрема на південній те-

риторії, залишалася невирішеною. Контингент студентів ХПТІ на 1896–

1897 навч. рік становив 699 осіб. З 375 чоловік, що подали прохання на 

конкурсні іспити було прийнято 167 (див. табл. 1.1). Між тим у закордонних 
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вищих технічних школах навчалося понад 400 росіян. Як свідчить виступ 

В. Л. Кирпичова у відділі промислової освіти торгово-промислового з’їзду 

1896 р. у Нижньому Новгороді, попит на інженерів-технологів продовжував 

зростати (табл. 1.1) [26, c. 48–50].  

 

Таблиця 1.1 – Статистичні дані приймальної компанії 1896–1897 рр.  

Вищий навчальний заклад 

Контингент 

студентів  

1896/1897  

навч. рр. 

Вступні іспити 

1896 р. 

Вступні іспити 

1897 р. 

Подано 

заяв 

Зарахо-

вано 

Подано 

заяв 

Зарахо-

вано 

Санкт-

Петербурзька 

Вища техніч-

на школа 

Гірничий  

інститут 
410 544 115 943 98 

Інститут шляхів 

сполучення 
878 749 255 706 137 

Петербурзький 

технологічний  

інститут 

813 779 174 1011 186 

Інститут цивіль-

них інженерів 
340 314 72 358 161 

Лісний інститут 410 241 120 370 176 

Електротехнічний 

інститут 
131 179 50 224 53 

Усього:                2982 

Московська 

Вища тех-

нічна школа 

Московське тех-

нічне училище 
704 303 135 373 150 

Інженерне  

училище 
63 203 63 278 65 

Усього:                 767 

Ризький політехнічний  

інститут 
1098 448 290 356 258 

Харківський технологічний  

інститут 
669 299 168 375 167 

 

У дореволюційні роки ХТІ випускав лише 23 хіміка-технолога на рік, 

а в деякі роки і менше. Так, наприклад, перший випуск 1890 р. становив 19 

хіміків-технологів, а в 1911 р. – всього 11. Ще менше готувалося електроте-

хніків. В 1900 р. ХТІ закінчило всього 5 осіб цього профілю [2, ф. 770, оп. 1, 

спр. 110, арк. 6–7].  
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Результатом відвідування промислового з’їзду стала ініціатива 

В. Л. Кирпичова щодо розширення переліку дисциплін викладання, які  

охоплювали нові галузі науки, у ХТІ, зокрема спроба організувати наукові 

дослідження в галузі електротехніки. Спираючись на досвід Європи в орга-

нізації спеціальних вищих технічних шкіл, він наполягав на відкритті в  

інституті, поряд з механічним і хімічним, електротехнічного відділення.  

Його прохання було відхилено міністерством як несвоєчасне, не дивлячись на 

те, що на базі статуту ВНТЗ надавалась автономія, і інститут міг на Раді ін-

ституту затверджувати навчальні програми і плани [27, с. 7].  

Враховуючи досвід роботи у ХПТІ В. Л. Кирпичов, який передбачав 

важливе місце електротехніки у майбутньому, при організації Київського 

політехнічного інституту планував відкрити в ньому електротехнічне відді-

лення. Але ця ініціатива була також відхилена міністерством освіти, тому 

обмежились організацією в КПІ спеціалізації електротехніки на механічно-

му відділенні [14, ф. 18, оп. 1, спр. 71, арк. 6–20]. 

На початку ХХ ст. в ХТІ працювали відомі вчені: В. І. Альбіцький 

(механіка, гідротехніка), В. Ф. Гербурт-Гейбович, В. С. Кнаббе (механічна 

технологія), П. П. Копняєв (електротехніка), І. А. Красуський (хімічна тех-

нологія), Г. А. Латишев (сільськогосподарське машінобудування), 

О. П. Лідов (хімічна технологія), І. П. Осіпов (органічна хімія),  

О. К. Погорєлко, М. Д. Пільчиков (фізика), В. М. Серебровскій, В. Е. Тір 

(прикладна механіка і теорія побудови машин) (рис. 1.3). 

На засіданні навчального комітету ХТІ від 21.04.1901 р. розглядалося 

питання введення політехнічного типу освіти. У зв'язку з цим було запро-

поновано нові форми наукової роботи та навчального процесу, зокрема ор-

ганізація кафедр. Протягом трьох років у ХТІ було створено вісім кафедр: 

математики, фізики, механіки, хімії, хімічних технологій, машинобудуван-

ня, прикладної механіки, електротехніки (рис. 1.3). 

Крім педагогічної діяльності, професори та викладачі ХТІ плідно за-

ймалися науковими дослідженнями, їхні праці друкувалися в різних журна-

лах, виходили окремими виданнями. З перших років свого існування ХТІ 

вносив істотний внесок у розвиток вітчизняної технічної літератури в галузі 

гідравліки і гідродинаміки, механічної технології, електротехніки, машино-

будування, архітектури і т.д. У 1903 р. з ініціативи професора 

М. Д. Пільчикова навчальний комітет визнав доцільним видання журналу 

«Відомості Харківського технологічного інституту», перший випуск якого 
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вийшов в 1906 р. У виданні друкувалися звіти про роботу ХТІ, статті науко-

вого характеру, описи технічних робіт, виконаних професорами та виклада-

чами. Як додаток до кожного тому друкувалися курси лекцій і результати 

спостережень інститутської метеостанції.  

 

 

Рисунок 1.3 – Навчальний комітет Харківського  

технологічного інституту, 1910 р. 

професори І. А. Красуський, В. М.Серебровскій, І. П. Осіпов, О. П. Лідов, 

В. С. Кнаббе, В. Н. Добровольський, П. М. Мухачов, Гартман, М. О. Чернай, 

В. І. Альбіцький, Ф. П. Белянкін, П. П. Копняєв, Г. А. Латишев (зліва, направо) 

Навчальні плани інституту багаторазово коректувалися. Інститут не 

ставив перед собою завдання підготовки вузькоспеціалізованих інженерів, 

визнаючи найбільш доцільним побудувати навчальні плани таким чином, 

щоб вони забезпечували студенту ґрунтовну загальнонаукову і технічну під-

готовку, що дозволяє швидко орієнтуватися при вирішенні різних інженер-

них завдань. Спеціальні програми механічного відділення включали програ-

ми з механічної технології, машинобудування, сільськогосподарського ма-

шинобудування, земської та міської техніки, електротехніки. До спеціальних 

програмам хімічного відділення додавалися програми з металургії, мінераль-

ної, органічної та хімічних технологій виробництва сільськогосподарських і 

харчових продуктів. Кожна спеціальна програма містила в собі тему диплом-

ного проекту, що обиралася студентом зі схвалення професора. Також  

В. Л. Кирпичов вважав необхідною умовою навчального процесу виробничу 

практику та навчальні відвідування студентів. У ХТІ проводилися система-

тичні екскурсії учнів під керівництвом професорів на такі заводи: Олександ-
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рівський Південно-Російський в Катеринославі, Дніпровський в с. Кам'янсь-

кому Катеринославської губернії, Путиловский і Невський суднобудівні, 

«Сіменс і Гальське» і Імператорський в Петербурзі, суднобудівні в Миколає-

ві, паровозобудівний і пивоварний у Харкові, Павловський цукровий в Пол-

тавській губернії, кришталевий Дютфца, шкіряний Жемочкіна, цементний 

Московського товариства, пивоварний Трехгорного товариства та ін. [27]. 

Для вивчення безперервного ходу виробництва, а також господарсь-

ко-економічної організації підприємств навчальні плани інституту передба-

чали літні практичні роботи студентів обох відділень. Протягом літніх кані-

кул, а часто і восени студенти прямували для проходження практики на за-

лізниці: Балтійську та Псково-Ризьку, Варшавсько-Віденську, Владикавка-

зьку, Катерининську, Забайкальську, Московсько-Казанську, Миколаївську, 

Пермську; заводи: Олександрівський, Дніпровський, Дружківський, Коло-

менський, Краматорський, Невський, Путилівский, Юзівський, Норську ма-

нуфактуру, фабрику Шейблера, електричну станцію Московського відді-

лення Товариства електричного освітлення та ін. Після закінчення виробни-

чих практик студенти були зобов'язані здати звіти про виконану роботу. 

У роки громадянської війни та у першій половині двадцятих років у 

державі йшли інтенсивні пошуки нової організації навчального та науково-

дослідного процесів у ВТНЗ. 1919 р. в Україні одним з перших декретів 

уряду було реформування вищої освіти, що здійснювалося в двох напрям-

ках: зосередження наукової роботи винятково на науково-дослідних кафед-

рах і підготовка наукової зміни через Інститут аспірантури. Ситуація, згідно 

з якою фахівець, отримавши диплом, не мав можливості продовжувати на-

вчання і брати участь у наукових розробках, не влаштовувала професорсь-

ко-викладацький склад. Як наслідок, не виникало спадкоємності поколінь. 

Створення Інституту аспірантури стало проміжною формою організації на-

укової діяльності і сприяло пожвавленню науково-дослідної роботи. Таким 

чином, на початку 1920 рр. для вирішення завдань наукового забезпечення 

реконструкції народного господарства була створена мережа НДК, які зго-

дом стали базою для формування дослідних інститутів сучасного типу. 

Усього в Україні було створено 84 кафедри, з них 20 технічного профілю, у 

тому числі дев’ять у ХТІ, зокрема три з яких були хімічного профілю 

(табл. 1.2) – технології мінеральних речовин, хімічної технології органічних 

речовин та хімічної технології харчувальних речовин, одна – електротехні-

чного [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 155, арк. 60–62].  
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Таблиця 1.2 – Напрями наукової діяльності НДК ХХТІ 

Науково-дослідна 

 кафедра 
Основні напрями наукових досліджень 

Кафедра хімічної тех-

нології органічних ре-

човин (завідувач про-

фесор М. І. Кузнєцов) 

– дослідження хімічної природи кам`яного вугілля; 

– вивчення розчинності жирних кислот в ор-

ганічних розчинниках; 

– розробка способу отримання штучних жирних 

кислот з нафтових відходів 

Кафедра хімічної тех-

нології мінеральних 

речовин (завідувач 

професор Є. І. Орлов) 

– дослідження ізюмських фосфоритів з метою їх 

використання у якості мінеральних добрив; 

– розробка емалей та ізоляційних лаків для електро-

сплавів, їх захисту від корозії; 

– дослідження в галузі гіпсових в`вяжущих речовин 

Кафедра хімічної тех-

нології харчових ре-

човин (завідувач про-

фесор 

 І. А. Красуський) 

– дослідження процесу переробки, очищення про-

дукції бурякоцукрових виробництв; 

– вивчення складу, властивостей та методів пере-

робки кукурудзи 

 

У ХТІ у 1921 р. були створені предметні комісії, до яких поряд з про-

фесорами входили студенти. Метою цих комісій було розробка нових на-

вчальних планів і програм, пристосованих спочатку до трьохрічного, а по-

тім, з 1923/24 навчального року – до чотирьохрічного терміну навчання. Зо-

крема на механічному факультеті у 1922/1923 навчальному році працювало 

6 комісій, серед яких комісія по технології металу і дерева на чолі з 

В. Е. Тіром. За новими навчальними планами було збільшено значення за-

гальноінженерної освіти і зменшено кількість спеціальних предметів. У 

цьому ж навчальному році була введена курсова система навчання: за да-

ними про виконання навчальних завдань та складання заліків з відповідних 

предметів усі студенти розподілялись по навчальних групах і курсах [3, Р-

1682, оп.1, спр. 120, арк. 48, 79]. 

Бальна система оцінок та державні екзамени було скасовано ще у 

1919 р. декретом Раднаркому. Пізніше у 1924 р. за розпорядженням народ-

ного комісаріату УРСР була замінена індивідуальна оцінка знань колектив-

ною, взагалі без екзаменів і заліків [3, P-1682, оп. 1, спр. 145, арк. 1]. Ще 

однією новацією навчального процесу стало те, що Декретом Раднаркому 

від 18 травня 1919 р. було скасовано усі учені ступені і звання, а також 

пов’язані з ними права і привілеї. Декретом «Про приймання до вищої шко-
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ли» з метою відкриття широкого доступу до вищої школи для усіх бажаю-

чих вчитися, в першу чергу робітників та селян, було заборонено вимагати 

від абітурієнтів документи про освіту. Серед заходів, метою яких було за-

воювання пролетаріатом вищої школи, була організація при вищих техніч-

них навчальних закладах робітничих факультетів (робфаків). Студенти  

робфаків оголошувались мобілізованими і забезпечувались харчуванням та 

обмундируванням за армійськими нормами [16, с 39–40, 44–45]. У ХТІ роб-

фак розпочав роботу 6 липня 1921 р. На цей час до складу ХТІ входило 4 

факультети: механічний, хімічний, інженерно-будівельний, електротехніч-

ний, на яких вели заняття 127 викладачів. До складу механічного факульте-

ту входило 7 лабораторій: опору матеріалів, гідравлічна, машинна по дослі-

дженню парових машин і двигунів, деталей машин, технології металів, сіль-

ськогосподарських станцій, аеродинамічна; механічні майстерні і 5 навча-

льних кабінетів, серед яких музей [3, Р-1682, оп.1, спр. 57, арк. 34, спр. 107, 

арк. 5, 13–15]. 

Таким чином, якщо в перші роки існування інституту технічного 

спрямування у Харкові наукові дослідження мали теоретичні напрямки і 

виконувалися здебільше вченими-одинаками, то з початку 1920-х років 

ХХ ст. вже виникають наукові колективи, діяльність яких підпорядкована 

розвитку промисловості, а фінансування замовлень проводив уряд України. 

Проте функціонування науково-дослідних кафедр (НДК) окремо від навча-

льного процесу не виправдало себе. Перші НДК, що діяли при інституті, 

мало сприяли єднанню наукової і навчальної роботи викладачів та ефектив-

ному наданню знань студентам. Значна частина професорів, які працювали 

у вищій школі дореволюційного періоду, критикували організацію науково-

дослідної роботи таких кафедр за відірваність від навчального процесу. На 

всеукраїнських з’їздах учених, які пройшли у 1925–1927 рр., ці питання та-

кож обговорювалися. Тому на початку 1930 р. НДК було ліквідовано, вони 

поступилися місцем звичайним кафедрам, колективи яких займались не 

тільки педагогічною і навчально-методичною, а й дослідною роботою [41]. 

Наприкінці 1920-х років потреба в інженерах в Україні у зв’язку з ін-

дустріалізацією досягла 27 тисяч осіб, а фактично їх було зайнято в проми-

словості вп’ятеро менше [29]. Тому, згідно з січневою 1930 р. постановою 

ВЦВК і РНК СРСР «Про підготовку технічних кадрів для народного госпо-

дарства Союзу РСР», форсувалась підготовка інженерів. Термін навчання у 

вищих навчальних закладах скорочувався до 4-х років із введенням безпе-
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рервної виробничої практики, навчального року і робочого тижня. Ці захо-

ди, а також додатковий весняний прийом студентів мали на меті збільшити 

пропускну здатність технічних вузів.  

1929 р. Харківський технологічний інститут перейменовано в Харківсь-

кий політехнічний інститут (ХПІ). З метою різкого збільшення випуску інже-

нерів ХПІ весною 1930 р. було реорганізовано за цільовими ознаками, тобто 

фактично подрібнено [31]. На цей час в ХПІ навчалось 1500 студентів і пра-

цювали 52 професори. В результаті реорганізацій на базі ХПІ виникло 8 само-

стійних вищих технічних навчальних закладів по 250–300 студентів кожний. 

На базі механічного і технологічного факультетів виник механіко-

машинобудівний інститут, у якому в 1932 р. навчалось 1420 студентів. У 

1930 р. скасовується поділ на факультети і до 1933 р. підготовка велась по 

окремих спеціальностях [3, Р-1682, оп.1, спр. 277, арк.1, 45; спр. 274, арк. 296].  

Після ряду перебудовчих заходів в кінці тридцятих років ХММІ скла-

дався з чотирьох факультетів: механіко-технологічного, енергомашинобуді-

вного, машинобудівного і автотракторного, 34 кафедр, які готували інжене-

рів-машинобудівників з 12 спеціальностей, зокрема дизеле-, турбіно-, паро-

возо-, тракторобудування, виробництва насосів, а також фахівців – техноло-

гів [4, Р-3993, оп.1, спр. 210, арк. 24] (рис. 1.4). 

На базі електротехнічного факультету ХПІ організовано електротехні-

чний інститут, який підпорядковувався Всесоюзному електричному 

об’єднанню. Це був перший в Україні спеціалізований вищий навчальний за-

клад електротехнічного профілю. Директором інституту було призначено 

інженера М. М. Копеліовича. ХЕТІ розташувався в новому корпусі, де крім 

навчальних аудиторій, було організовано шість лабораторій: електровимірю-

вальну, електричних машин, високовольтну, фотометричну, радіолаборато-

рію, а також кабінет електрифікації і енергетики. Початковий штат інституту 

становив 30 осіб. Відкриття першого в Україні спеціалізованого вищого еле-

ктротехнічного закладу мало велике значення для розвитку електроенергети-

ки, електропромисловості і становлення електротехнічної освіти [3, ф. Р-

1682, оп. 1, спр 277, арк. 23, 25, 79, 231; оп. 1, спр. 193, арк. 486]. 

Хімічний факультет став основою для створення Харківського хіміко-

технологічного інституту. Він підпорядковувався Всесоюзному об’єднанню 

хімічної промисловості. У 1930–1950 рр. ХХТІ очолювали А. Н. Шеккер, 

С. Г. Лазорверт, І. І. Стрелков, М. М. Павлушкін, С. Я. Пасечник.  
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Факультет Кафедра Спеціальність 

механіко-

технологічний 

опір матеріалів  

деталі машин  

технологія металів  

сільськогосподарське 

машинобудування 

сільськогосподарські  

машини 

обробка металів різанням інструментальне виробництво 

верстати і технологія 

машинобудування 
технологія машинобудування 

ливарне виробництво 
машини ливарного виробництва 

і ливарна справа 

обробка металів тиском 
ковальсько-пресові 

машини і обробка тиском 

металографія металознавство і термообробка 

гірничорудні машини гірничорудні машини 

   

енерго- 

машино-

будівний 

гідравліка та аеродинаміка гідравлічні і повітряні машини 

парові машини і котли парові котли і насоси 

двигуни внутрішнього 

згоряння 
дизелебудування 

турбобудування парові і газові турбіни  

   

машино-

будівний 

паровозо- і  

локомотивобудування 
паровозобудування 

підйомно-транспортні 

машини 

підйомно-транспортні та буді-

вельні машини і обладнання 

теорія машин і механізмів технічна механіка 

   
автотракторний автомобілі і трактори 

тракторобудування 

автомобілебудування 

   вечірнє  

відділення 

 технологія машинобудування 

 інструментальне виробництво 

   

загально-

технічне 

відділення 

основи марксизму  

ленінізму і політекономія 

 

хімія  

фізика  

вища математика  

іноземна мова  

військово-фізична підготовка  

теплотехніка  

електротехніка  

нарисна геометрія і графіка  

організація виробництва  
 

Рисунок 1.4 – Структура ХММІ на кінець 1930-х–1940-і рр. 
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Діяльність кафедр інституту була спрямована на підготовку інженерів 

з основної хімії, електрохімії, технології органічних барвників і жирів, тех-

нології силікатного та коксобензольного виробництв. Структуру ХХТІ 1930-

ті рр. показано на рисунку 1.5. 

З середини 1930-х років у ХХТІ з хімічної технології було підготовле-

но: у 1935 р. – 112 спеціалістів, 1936 – 182, 1937 – 194, 1938 – 182. Виклада-

цький склад налічував 160  – педагогів, 7 докторів наук, 18 кандидатів; сто-

совно посад – 23 професора, 2 – в.о. професора, 8 доцентів. 

В ці роки спостерігалося постійне зростання обсягу науково-дослідних 

тем. Наприклад, у 1936 р. на шістьох кафедрах виконувались наукові роботи, 

а у 1937 р. до них приєдналися ще 8 кафедр. Якщо у 1936 р. кількість НДР 

складала 64 теми, то у 1937 р. було виконано 84 теми. [3, Р-4203, оп.11, спр. 

12, арк. 2]. 

До 1946 р. ХХТІ функціонував без його розділення на факультети, 

відтепер з нього виділилися три факультети: технології неорганічних ре-

човин і технології органічних речовин, що дозволяло спрямувати навчальний 

процес і наукові дослідження на більш практичні цілі [3, Р-4203, оп. 2, 

спр. 188, арк. 4] (рис. 1.6). 

Наприкінці 1940 рр. результати впровадження вузькопрофільного 

підходу до системи підготовки фахівців показали не лише окремі перева-

ги, а й здебільшого недоліки. У 1950 р. відбувалося відновлення ХПІ шля-

хом об’єднання галузевих навчальних закладів і в ХПІ розпочався процес 

зміни організаційних форм науки, що відбилося на формуванні мережі 

освіти. В інституті створено науково-дослідний відділ, почали працювати 

бюджетні та проблемні науково-дослідні лабораторії. Активізація науко-

вого пошуку дозволила розширити перелік спеціаліальностей. Було збіль-

шено випуск фахівців шляхом впровадження прискореної форми навчання 

та збільшення контингенту вечірньої, очної та очно-заочної форм. Основне 

завдання цього періоду, направлене на відновлення мережі ВНЗ і підви-

щення кількості фахівців для відбудови зруйнованого промислового ком-

плексу, підвищення кількісної складової підготовки інженерно-технічних 

кадрів, було вирішене.  

Серед негативних рис науково-освітнього процесу 1950-х рр. треба 

відмітити ще недосконалу матеріально-технічну базу та нестачу кваліфіко-

ваних викладацьких кадрів.  
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Рисунок 1.5 – Структура ХХТІ у 1930-ті рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Структура ХХТІ у 1940 – 1950-ті рр. 

ХХТІ 
С. І. Лазорверт 
І. І. Стрелков 

Кафедра органічної хімії 
Н. А. Василенко 

Кафедра основ хімічної  
промисловості  

Є. І. Орлов 
Кафедра мінеральніх 

речовин  
І. Є. Ададуров 

Кафедра фізичної хімії 
О. Н. Щукарев 

Кафедра технології жирів 
Б. Н. Тютюнніков Кафедра технології  

електрохімічних виробництв 
А. М. Сисоєв Кафедра технології селікатів 

П П. Будніков 

Кафедра технології неоргані-
чної і аналітичної хімії 

О. І. Гундер 

Кафедра технології 
органічних барвників та 
промислових продуктів 

П. П. Карпухін 

ХХТІ 
І. І. Стрелков 

Факультет технології 
неорганічних речовин 

Факультет технології 
органічних речовин 

Факультет 
селікатів  

(факультет 
технології  
цементів) 

Г. В. Куколев 

Кафедра технології  
неорганічних речовин 

В. І. Атрощенко 

Кафедра технології 
електрохімічних ви-

робництв 
А. М. Сисоєв 

Кафедра кераміки, 
скла та емелей 

Г. В. Куколев 

Кафедра загальної 
та неорганічної хімії 

Ю. В. Коршун 

Кафедра технології жирів 
Б. Н. Тютюнніков 

Кафедра фізичної і  
колоїдної хімії 

С. С. Уразовский 

Кафедра аналітичної хімії 
Д. В. Безуглий 

Кафедра органічної хімії 
Н. А. Василенко 

Кафедра технології лаків, 
барвників та лакобарвних 

покриттів 
Г. Л. Юхновський 

Кафедра технології  
пірогенних процесів 

Е. О. Белов 
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Характерними ознаками 1960-х рр. стало посилення якості підготовки 

фахівців та поглибленням виробничої складової системи технічної освіти. 

Відбувалася трансформація системи освіти, наближення її до потреб проми-

словості, що сприяло створенню нових спеціальностей і факультетів. Пода-

льший розвиток отримали науково-технічні школи, відокремлюються нові 

наукові напрями. Створення проблемних лабораторій, активізація науково-

го пошуку вплинули на відновлення навчально-лабораторної бази, що по-

силило якість підготовки фахівців та організацію студентської наукової ро-

боти. Студенти активно залучалися до виконання наукової тематики, що 

проводилася кафедрами. Створювалися наукові студентські студії. Вже на 

початку 1960 рр. відмовилися від прискореної підготовки студентів. З ме-

тою удосконалення навчального процесу перебудовано форми і терміни 

проведення виробничої практики. Модель поєднання навчання сумісно з 

роботою на виробництві відобразилася на якості підготовки. Навантаження 

на виробництві, навчання у другій половині дня негативно впливали на за-

гальну успішність. Крім того, проходження практики на початку навчання 

не дала очікуваного результату. Створення особливих умов для студентів, 

що мали виробничий дворічний стаж, привело до зниження рівня загальної 

підготовки контингенту. Тому вже в середині 1960 рр. форма навчання «без 

відриву від виробництва» була скасована. Між тим співробітництво вищих 

навчальних закладів і підприємств мало вагомий вплив на якісні зміни сис-

теми підготовки інженерів. Наприкінці 1970-х р. було помітно, що проведе-

на в попередні роки робота з підготовки наукових та науково-педагогічних 

кадрів принесла позитивний результат. Значно виросла питома вага докто-

рів і кандидатів наук, що працювали в навчальному процесі. Підтримували-

ся різні форми наукової роботи зі студентами. Але в цей період вона мала 

більш формальний характер. В наступний період, були проведені спроби 

модернізації системи навчання, перехід до непереривної системи підготов-

ки фахівців. Але процес модернізації, головними завданнями якого було пе-

рехід системи освіти до нових форм методів навчання, залишився на той час 

незавершеним. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРИКЛАДНИХ НАУК  

В ХАРКІВСЬКОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (1885–1930р.) 

 

2.1. Науково-дослідна робота у напрямі різання матеріалів 

 

2.1.1. Фундатори харківської школи машинобудівників  

К. О. Зворикін,   В. С. Кнаббе   та   В. Е. Тір 

Незважаючи на те, що з другої половини ХІХ ст. інтенсивно почало 

розвиватись верстатобудування і обробка металів різанням, промисловість 

відчувала брак наукового забезпечення цих галузей. Конструкторам верста-

тів потрібна була інформація про сили, що діють на окремі вузли верстатів і 

різальний інструмент, а також про теплові та інші фізичні явища, що впли-

вають не тільки на якість обробки, але й на роботу самих верстатів. Це 

сприяло виникненню і розвитку науки про різання матеріалів. 

Перше у світовій практиці системне наукове дослідження процесу рі-

зання металів в Україні виконав І. А. Тіме. Проте, хоча ця робота була при-

пинена у зв’язку з переїздом ученого до Петербургу, її вражаючі результати 

спонукали професора ХПТІ К.О. Зворикіна продовжити дослідження меха-

ніки різання матеріалів вже на якісно новому рівні. 

 

Рисунок 2.1 – Професор  

К. О. Зворикін 

Костянтин Олексійович Зворикін 

(25.03.1861–07.07.1928) (рис. 2.1, див. до-

даток А.1) народився у Муромі. У Петер-

бурзькому практичному технологічному 

інституті він навчався у професорів меха-

ніки і математики П. А. Афанасьєва, 

І. О. Вишнеградського, В. Л. Кирпичова, а 

після закінчення навчання у 1884 р. і ко-

роткотермінової військової служби пра-

цював на машинобудівних заводах конс-

труктором [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 122, 

арк. 6; 42]. За його проектами побудовано 

багато складних елементів пароплавів, 

зокрема гребний гвинт,    та технологічне 

обладнання, серед якого циліндросвердлувальний верстат, ковальський 

горн для кування і зварювання заліза з використанням нафтових залишок та 
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ін. У 1888 р. К. О. Зворикін публікує перші праці з суднобудування [43], на 

які звернув увагу директор ХПТІ В.Л. Кирпичов і запросив його на посаду 

ад’юнкт-професора по кафедрі механічної технології. Молодий викладач 

читає курси деталей машин, технологію дерева і борошномельного вироб-

ництва, керує курсовим проектуванням. К. О. Зворикін прагнув того, щоб 

студентські роботи були реальними, що можна було досягти, лише поєдну-

ючи теоретичне навчання з лабораторними заняттями в майстернях і прак-

тикою на виробництві [14, ф. 18, оп. 2, спр. 97, арк. 12–17; 44]. 

У 1889 р. К. О. Зворикін перебуває у відрядженні у Німеччині, Фран-

ції, Бельгії, де у виробничих умовах вивчає обладнання машинобудівних 

підприємств, зокрема металорізальні верстати [2, ф. 770, оп. 1, спр. 99, арк. 

5, 195–231].  

У 1894 р. К. О. Зворикін бере участь у роботі комісії з визначення на-

прямків діяльності майстерень ХПТІ, а також публікує класичний підруч-

ник «Курс борошномельного виробництва» [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 122, 

арк. 28]. Курс технології дерева за ще одним його підручником «Технологія 

дерева» включено до переліку обов’язкових навчальних дисциплін ХТІ [45]. 

 

Рисунок 2.2 – Наукова праця і підручники К.О. Зворикіна 

Проте, головні наукові інтереси К. О. Зворикіна цього часу пов’язані з 

наукою про різання матеріалів. У механічних майстернях ХТІ він проводить 
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широкомасштабні дослідження механіки цього процесу, на основі яких, як 

відзначалось вище, у 1893 р. публікує наукову працю «Работа и усилие, не-

обходимые для отделения металлических стружек» [46]. Результати цього 

дослідження дають підстави затвердити К. О. Зворикіна у 1894 р. ординар-

ним професором кафедри механічної технології, а книгу у 1896 р. відзначи-

ти премією Російського технічного товариства [47, c. 269]. Ця праця отри-

мала схвальну рецензію І. А. Тіме: «Книга є дорогоцінним внеском у техні-

чну літературу і чудово доповнює ряд достойних праць молодих професорів 

Харківського практичного технологічного інституту, які побачили світ у 

останні роки» [48]. 

Розпочинаючи дослідження процесу різання, К. О. Зворикін, корис-

туючись принципом діалектики у розвитку науки, здійснив ґрунтовний ана-

ліз робіт І. А. Тіме, П. А. Афанасьєва та інших колег-попередників і дійшов 

висновку, що їх праці в питаннях про роботу різання, її залежність від по-

перечного перерізу стружки тощо залишаються не вирішеними і вимагають 

пояснення багатьох незрозумілих явищ [43, с. 102]. Головна методологічна 

помилка цих дослідників полягала у спробах визначення постійної величи-

ни опору різання металу в той час, коли верстат здійснює «холостий» хід. 

Однак і у запропонованій К. О. Зворикіним картині сил при виведенні умов 

рівноваги не було враховано складову Ру, що діє нормально до поверхні ви-

робу. Це привело до суттєвих похибок у кінцевому рівнянні сили різання Рz, 

які пізніше виправив професор С. С. Руднік [46, с. 266; 49, с. 41]. 

К. О. Зворикін істотно збагатив понятійний апарат науки про різання 

металів, наблизившись до оперування поняттями ступені невизначеності, 

тобто ентропії, природа якої була розкрита у теорії інформації Р. Шенона 

пізніше, у 20-і роки ХХ ст. Вчений висловив також прозорливу гіпотезу про 

існування закону розподілу погрішностей вимірів, що впливають на резуль-

тати експериментів, тим самим інтуїтивно наблизившись до необхідності 

проведення кількості дослідів, більших від одиниці [50, с. 7]. 

У теоретичній формулі К. О. Зворикіна для розрахунку головної скла-

дової сили різання враховано сили тертя, що було кроком вперед порівняно 

з роботами попередників. Теоретичні залежності дослідник перевіряв екс-

периментально при вільному різання сталі, чавуну і бронзи за допомогою 

досконалого на той час гідравлічного динамометра власної конструкції. Не-

забаром ідею гідравлічного динамометра сприйняли і перейняли відомі фа-

хівці в галузі обробки матеріалів різанням Нікольсон, Саввін, Шлезінгер, 
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Панкін та інші [51, с. 42–43; 52; 53, с. 167–168]. Цей прилад протягом на-

ступних 40–50 років був основним засобом досліджень сил різання, поки не 

застосували тензометрію [42, с. 7]. 

Величезною заслугою К. О. Зворикіна, як відзначалося вище, є розро-

бка рівняння для визначення кута зсуву Φ. Це рівняння не зазнало суттєвих 

змін і по сьогодні. Його наукове значення полягає в тому, що вперше було 

поєднано усі основні фактори механіки процесу різання при стружкоутво-

ренні [42, с. 6]. 

Творчий шлях К. О. Зворикіна свідчить також про діалектичну приро-

ду наукових досліджень, коли навіть у діяльності видатних вчених успіхи 

чергуються з невдачами. Доклавши багато зусиль для завершення запропо-

нованої ним теорії підсумковим рівнянням, що мало б визначати зв’язок 

між тиском та іншими факторами процесу різання, К. О. Зворикін врешті-

решт відмовляється від нього, оскільки не знаходить задовільного експери-

ментального підтвердження цього рівняння. В результаті рівняння набуває 

теоретико-емпіричного вигляду із поправочними коефіцієнтами, отримани-

ми експериментальним шляхом [54, с. 32]. З приводу цієї відносної, але не-

минучої невдачі К. О. Зворикіна професор С. С. Руднік писав у 1932 р.: 

«Математична теорія різання поки що не може нам дати конкретних ве-

личин для розрахунків зусилля і роботи різання, тому що процеси різання 

відбуваються поза межами пружних деформацій, в царині пластичних де-

формацій, закони яких лише починає вивчати теорія пластичності» [49, 

с. 41]. Принагідно зауважимо, що ситуація у даному питанні і на сьогодні 

залишається подібною через надзвичайну складність схеми різання як про-

цесу пружно-пластичної деформації. 

В цілому ж наукова діяльність К. О. Зворикіна за своєю методикою та 

концентрацією ідей була неперевершеною протягом кількох десятиліть. 

Вчені різних країн вже значно пізніше отримували подібні результати. Так, 

у 1944–1945 рр. американський вчений М. Е. Мерчант опублікував праці з 

механіки процесів різання, аналіз яких показав, що це була не нова теорія 

різання, а лише підтвердження дослідів К. О. Зворикіна [55, 64]. 

У харківський період своєї діяльності К. О. Зворикін був членом пра-

вління Південно-Російського товариства технологів, в роботі якого брали 

участь вчені, представники технічної інтелігенції міста, підприємці та фаб-

риканти, працював у наукових зібраннях, здійснював науково-технічну екс-

пертизу [65]. Отримав нагороди – орден Святого Станіслава 3-го і 2-го сту-



31 

пенів, орден Святої Анни 2-го ступеня [2, ф. 770, оп. 1, спр. 186, арк. 2; спр. 

251, арк. 12; спр. 275, арк. 22]. 

З 1898 р. К. О. Зворикін – декан механічного факультету, а з 1904 р. – 

ректор Київського політехнічного інституту [56, с. 13–14; 58]. На цій посаді 

він запропонував і впровадив предметну систему навчання замість курсової, 

яку у 1905–1907 рр. було введено у всіх вищих навчальних закладах Росій-

ської імперії [14, ф.18, оп. 2, спр. 97, арк. 92–96; 50, с. 11–12].  

Після виходу у відставку вчений займається науково-педагогічною і 

громадською роботою у Харкові і Києві, публікується. У 1925 р. виходить 

остання з його 100 наукових праць [57; 59].  

Організація науково-дослідної роботи в ХТІ в галузі механічної тех-

нології і, зокрема обробки матеріалів різанням, в період до 1914 р. пов’язана 

також з діяльністю В. С. Кнаббе. 

 

Рисунок 2.3 – Професор 

В. С. Кнаббе 

Володимир Сергійович Кнаббе 

(9.02.1849 – 2.08.1914) (рис. 2.3, див. 

додаток А.2) народився у Петербурзі. У 

1870 р. закінчив Петербурзький практи-

чний технологічний інститут. Однак, за 

діючим на той час положенням для 

отримання звання інженера повинен був 

набути практичного досвіду і виконати 

дисертацію за спеціальністю, якою стала 

опублікована ним у 1879 р. книга «Про-

изводство вальцованой и тянутой про-

волоки и проволочного железа». Книга 

створила автору авторитет спеціаліста в 

галузі виробництва дроту [3, ф. Р-1682, 

оп. 2, спр. 146, арк. 2, 69, 77–79].  

Це дозволило В. С. Кнаббе працювати на керівних посадах на вироб-

ництві і вивчати передовий досвід машинобудівних заводів у закордонних 

відрядженнях. 

У 1887 р. В. С. Кнаббе протягом року «займався науковою підготовкою 

до викладання предмету механічної технології» і шукав собі місце викладача у 

вищому навчальному закладі [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 146, арк. 69]. 

У 1888 р. В. С. Кнаббе було запрошено до ХПТІ на посаду механіка 

учбових майстерень. Крім керівництва майстернями на В. С. Кнаббе покла-
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далося навчання студентів І курсу механічного відділення практичним ро-

ботам. Під час виконання студенти набували навиків у галузі металооброб-

ки, працюючи на металорізальних та деревообробних верстатах. Одночасно 

він читав лекції з механічної технології і керував проектуванням чавуноли-

варних і машинобудівних заводів на V курсі (рис. 2.4) [3, ф. Р-1682, оп. 2, 

спр. 146, арк.12, 48, 67, 77–79].  

 

Рисунок 2.4 – Професор В. С. Кнаббе з випускниками механічного  

відділення, випуск 1896 р.  

Обладнання навчальних майстерень (рис. 2.5) стало основою для про-

ведення наукових досліджень в галузі обробки матеріалів різанням у ХПТІ. 

Тут, зокрема знаходились радіально-свердлильний та розточувальний верс-

тати; два механічних відділення з токарними, довбальними, стругальними і 

фрезерними верстатами, точилом і механічними ножицями; ливарна майсте-

рня, кузня з ковальськими та модельними горнами і паровим молотом (рис. 

2.5). Крім того, в майстерні розміщувались легкі металорізальні верстати, 

слюсарне відділення на 75 робочих місць, креслярський зал. Майстерню об-

слуговували 25 робітників і 3 майстри, які готували зразки для студентських 

робіт і виконували замовлення інституту [43, c. 58–59]. Про добре налаго-
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джену наукову базу свідчить подяка, яку висловив К. О. Зворикін у своїй мо-

нографії В. С. Кнаббе за допомогу при виконанні досліджень [60, с. 307]. 

 

Рисунок 2.5 – Обладнання механічних майстерень 

У 1889 р. В. С. Кнаббе узагальнив свій виробничий досвід у довіднику 

«Спутник ремесленника» і опублікував курс лекцій з механічної технології, 

які були прочитані ним у 1888–1889 навчальному році вперше у ХПТІ і вза-

галі в Україні [3, ф. Р-1682,, оп. 2, спр. 146, арк. 69]. 

У 1892 р. він видав фундаментальну монографію «Фреза и ея роль в 

современном машиностроении» (рис. 2.6), де узагальнив досвід кількох де-

сятків передових європейських підприємств із нової на той час технології 

фрезерування, а також визначив напрямки розвитку цієї технології і власне 

фрези [60]. Наше дослідження показує, що велика заслуга В. С. Кнаббе по-

лягає в тому, що він уперше вивчив і узагальнив величезний матеріал щодо 

використання фрези у виробництві. 

Ним показані початкові хибні тенденції у розвитку фрези як різально-

го інструменту, які полягали у наданні їй максимально можливого за склад-

ністю профілю і великої кількості дрібних «ножовочних» зубців. Перше 

призводило до дорожнечі фрез та низької технологічності їх виготовлення, 
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Рисунок 2.6 – Монографія і курс лекцій В.С. Кнаббе 

а друге – до зниження продуктивності фрезерування, оскільки процес пот-

рібно було часто зупиняти для очистки міжзубового простору від запакето-

ваної стружки, а також до проблем з переточками затупленого інструменту. 

Вченим підкреслено, що успіх фрези (шарошки) у виробництві залежить від 

неодмінного застосування крупних зубців, які менше забиваються струж-

кою порівняно з дрібними; від винайдення способу заточувати затуплені 

фрези і від здешевлення виготовлення самих фрез. У рецензії на книгу 

В. С. Кнаббе К. О. Зворикін відзначив, що предмет, на який автор звернув 

увагу, не дивлячись на велике його сучасне значення у сфері обробки мета-

лів, не мав спеціального трактату [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 146, арк. 5]. Важ-

ливим результатом досліджень В. С. Кнаббе є науково обґрунтоване визна-

чення тієї області обробки матеріалів різанням, де застосування фрезеру-

вання є найбільш вигідним. З позицій загальних принципів обробки дета-

лей, що вимагали копіювання, В. С. Кнаббе науково обґрунтував переваги 

фрезерування перед іншими технологічними операціями обробки металів. 

Ним зроблено висновок про доцільність закладання в проекти нових маши-

нобудівних заводів саме фрезерних верстатів для зниження собівартості 

продукції [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 146, арк. 8]. У Західній Європі книга ста-

ла відомою у 1893 р. завдяки авторському перекладу німецькою мовою і 
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отримала схвальні відгуки авторитетних науковців та інженерів [61, с. 49–54]. 

Після видання праці автора у 1893 р. удостоєно звання ад’юнкт-

професора по кафедрі механічної технології, з 1904 р. він професор по цій 

же кафедрі [62, с. 3; 63, с. 4]. 

Ознайомившись у 1909 р. під час відрядження з крупними заводами 

Німеччини, Австрії, Франції і Бельгії, В. С. Кнаббе узагальнив і проаналізу-

вав зібрані матеріали у книзі «Современные машиностроительные заводы и 

применяемые ими новые способы холодной обработки металлов» (рис. 2.7) 

[3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 146, арк. 136 об.]. 

 

Рисунок 2.7 – Книга В.С. Кнаббе 

У книзі автор детально досліджує історію створення швидкорізальної 

сталі, починаючи з винайдення у 1861 р. самогартівної сталі Р. Мушета, яка 

першою з інструментальних сталей була легована вольфрамом, кількість яко-

го доходила до 5,5% [64, c. 4–6]. Досліди з вольфрамвміщуючою сталлю, що 

були проведені у 1900 р. у США у заводських умовах, показали переваги 

сталі Тейлора-Уайта над сталлю Мушета по стійкості інструменту в 11–30 

разів. У праці В.С. Кнаббе розкрито суть патенту Тейлора, яка полягає в осо-

бливості способу нагрівання і гартування, що призвело до перевороту у 

справі термообробки стальних інструментів [65, c. 55]. Компетентне дослі-

дження історії створення швидкорізальної сталі, яке було викладено 
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В. С. Кнаббе вперше, супроводжувалось також глибоким аналізом причин, 

які перешкоджали широкому впровадженню цієї сталі у виробництво. Проте, 

заради справедливості, слід вказати на одне явно помилкове судження уче-

ного стосовно механіки різання швидкорізальним інструментом. 

В. С. Кнаббе вважав, що під час обробки різці із сталі Тейлора-Уайта не зрі-

зали стружку, а відгинали і відламували її від оброблюваного матеріалу. На 

думку вченого, треба було поліпшити властивості сталі для того, щоб вона 

могла витримувати також великі напруження і тертя [64, c. 12–16]. На Всес-

вітній Паризький виставці 1900 р., де демонструвалися можливості різців із 

сталі Тейлора, В. С. Кнаббе був вражений тим, що передня поверхня швид-

корізального різця після тривалої роботи залишалась абсолютно неспрацьо-

ваною, при цьому навіть слід від абразиву при заточці був незайманими. 

Природа цих незвичних явищ стала зрозумілою завдяки дослідженням 

Я. Г. Усачова. Пояснення лежало не в площині властивостей нового інстру-

ментального матеріалу, а в зміні характеру контактних явищ при різкому пі-

двищенні швидкостей різання, яке викликається, зокрема, наростоутворен-

ням [66, с. 41]. 

Оцінюючи наукову спадщину В. С. Кнаббе, слід відзначити, що його 

здобутки стали фундаментом для подальших наукових робіт у галузі теорії і 

практики обробки матеріалів різанням. Проте, вивчення цих процесів було 

загальмовано в Росії першою світовою війною. 

Так, усе обладнання механічних майстерень ХТІ у цей час працювало 

на виконання військових замовлень, з урахуванням результатів робіт 

К. О. Зворикіна і В.С. Кнаббе, але наукові дослідження процесів різання ні-

хто не продовжував [3, ф. Р-1682, оп .2, спр. 321, арк. 183]. 

Після закінчення громадянської війни економічне становище в Україні 

було надзвичайно складним і тяжким. Загальні збитки в народному госпо-

дарстві складали близько 10 млрд. золотих карбованців. Руйнація вразила 

машинну індустрію, залізорудну, вугледобувну промисловість, металургію. 

Зокрема, обсяг продукції останньої на кінець громадянської війни становив 

5% довоєнної, виробництво сталі – 1,7%. За роки війни занепав транспорт, 

галузі легкої та харчової промисловості, сільське господарство [67, с. 224]. 

Щоб вивести країну із глибокої соціально-економічної кризи на поча-

тку 20-х років було введено нову економічну політику (неп). Принцип госп-

розрахунку, запроваджений у промисловості, значно розширював самостій-

ність підприємств, головним показником ефективності їх роботи був рівень 
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прибутку, який став джерелом розширення і поліпшення виробництва. Ви-

користовуючи потенціал непу, промисловість України вже в першій поло-

вині 20-х років змогла подолати труднощі відродження. У республіці інтен-

сивно розвивалося машинобудування, особливо сільськогосподарське. 

Що стосується науки і освіти, то під час громадянської війни в вищих 

навчальних закладах не вистачало викладачів, лекції майже не читалися, а 

студенти і викладачі займалися підробітками.  

Щодо досліджень у галузі обробки матеріалів різанням під час першої 

світової війни, то сучасники, зокрема професор Київського політехнічного 

інституту С. С. Рудник (додаток А.6), відзначають, що це, головним чином, 

був період застою. З ним погоджується і професор Н. Й. Рєзніков (див. до-

датки А.4, А.6), який у 1915–1917 рр. був студентом механічного відділення 

ХТІ. Він відзначав, що 1915–1930 рр. не дали у нас, в Росії і СРСР, скільки-

небудь значного розвитку науки про різання, і тільки з 1930 р. починається 

її відродження [68, с. 7]. 

Але, навіть в цей надзвичайно не-

сприятливий для науково-педагогічної 

роботи період першої світової та грома-

дянської войн і початку 20-х років, 

окремі вчені вищих навчальних  

закладів України намагалися проводити  

дослідження. Так, у ХТІ веде конструк-

торсько-пошукові розробки і впрова-

джує їх у промислове виробництво  

Вадим Ерастович Тір (рис. 2.8, додаток 

А.3). Він після закінчення у 1893 р. ХТІ 

до кінця свого життя працював у інсти-

туті, поєднуючи науково-педагогічну 

діяльність з роботою проектанта, конс-

труктора, організатора виробництва.  

 
Рисунок 2.8 – Професор В. Е. Тір 

Відомі його проект верстата для шліфування параболічних дзеркал, 

проект лабораторії деталей машин, численні розробки для промисловості [3, 

ф. Р-1682, оп. 2, спр. 321, арк. 156–158]. 

З метою пожвавлення науково-дослідної роботи В. Е. Тір у травні 

1917 р. виходить до навчального комітету ХТІ з пропозицією створити ла-

бораторію з механічної технології за рахунок амортизаційних коштів від 
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виконання учбовими майстернями військових замовлень. Така лабораторія 

зробила б викладання одного з основних курсів технології металів живим і 

таким, що відповідав би вимогам часу. Це надало б стимули майбутнім спе-

ціалістам до наукової роботи в галузі обробки металів, створення таких за-

собів і режимів обробки, які дозволили б найбільш вигідно використовува-

ли наявне обладнання. В. Е. Тір також наводить перелік найбільш необхід-

ного для цього обладнання, приладів та установок [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 

321, арк. 181–183]. 

Аналізуючи доповідну записку В. Е. Тіра, можна дійти висновку, що 

вона фактично стала програмою створення комплексної науково-дослідної 

лабораторії нового типу з належними можливостями для теоретичної і екс-

периментальної роботи з обробки матеріалів різанням. Такі лабораторії 

з’явились на початку 20-х років у складі незалежних від ВНЗ науково-

дослідних кафедр [69, с. 95]. 

Розвиток промисловості вимагав інтенсифікації наукових досліджень. 

Розвитку науки на Україні сприяла заснована восени 1918 р. Всеукраїнська 

академія наук. На неї покладалося завдання координувати й організовувати 

діяльність наукових установ республіки та окремих вчених, вивчати досяг-

нення науки за кордоном, спрямовувати розвиток науки і техніки відповід-

но до потреб народного господарства. 

З цією ж метою, починаючи з серпня-вересня 1921 р. була реорганізо-

вана наукова робота у вищих навчальних закладах. Замість інститутських 

кафедр центрами цієї роботи стали позаінститутські науково-дослідні кафе-

дри, які було підпорядковано науковому комітету Укрголовпрофосвіти. Ре-

організація була закріплена постановою Раднаркому УРСР від 2 грудня 

1921 р. «Про застосування науково-дослідних кафедр та забезпечення вче-

них працівників науково-дослідних кафедр». На Україні було створено 20 

кафедр технічного профілю, із них майже половина при ХТІ, серед яких – 

кафедри механічної технології, загального машинобудування, опору  

матеріалів та ін [79, с. 10]. 

Нові кафедри практично повністю були укомплектовані за рахунок 

викладачів інституту. Реорганізація наукової роботи мала на меті захистити 

кадри учених вищих навчальних закладів від надмірного перевантаження 

навчально-методичною роботою, зробити наукову роботу більш цілеспря-

мованою. Науково-дослідну кафедру механічної технології очолив профе-

сор В. Е. Тір, до її складу увійшли В. Д. Долгов – дійсний член, Д. С. Катков 
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– науковий співробітник і В. І. Хохуля – аспірант. Кафедра складалась з 

трьох секцій: ливарної справи, обробки металів тиском і холодної обробки 

металів [3, ф. Р-1682, оп.1, спр.155, арк.7, 183]. У лабораторіях теоретична 

робота поєднувалася з впровадженням наукових розробок у виробництво. 

Так, професором В. Е. Тіром виконано роботу по нормалізації інструментів 

для обробки зубчастих коліс, яка була застосована Харківським паровозо-

будівним заводом при виробництві тракторів [69, с. 95; 70, с. 11]. 

У 20-і роки вітчизняні дослідження в галузі обробки матеріалів різан-

ням були спрямовані, головним чином, не на пошук нових, а на застосуван-

ня вже відомих наукових результатів для практичних потреб виробництва. 

Треба було якнайшвидше підвести наукову базу під технічне нормування 

робіт, розробити методи паспортизації наявних металорізальних верстатів і 

розрахунків раціональних режимів різання. Д. С. Катков у 1922–1930 рр., 

базуючись на результатах дослідів та формулах Тейлора, розробив систему 

паспортизації металорізальних верстатів, запропонував рекомендації щодо 

їх оптимального використання у промисловості. Ним було створено кілька 

варіантів спеціальних логарифмічних лінійок, призначених для швидкого 

визначення раціональних режимів різання та нормування робіт для основ-

них видів холодної обробки металів безпосередньо у виробництві [71]. 

Проблема, яку вдалось вирішити Д. С. Каткову, полягала у наступному. Ек-

спериментальні дані Ф. Тейлора стосовно законів різання були узагальнені 

інженером Бартом у вигляді рівнянь логарифмічного типу. На їх основі 

Барт побудував спеціальну лінійку, за допомогою якої працівник заводу без 

будь-якої математичної підготовки міг швидко вирішувати рівняння Тейло-

ра безпосередньо в умовах виробництва. Проте, в Європі довго не вдавалось 

розгадати «таємницю» математичного обґрунтування тейлорівських лінійок 

і їх відтворити. Базуючись на дослідах Тейлора, Д. С. Катков вивів закони 

різання і склав рівняння для лічильної лінійки, тобто самостійно розгадав 

«таємницю» Барта. Нова лічильна лінійка виявилась набагато зручнішою 

ніж тейлорівська, оскільки мала всього одинадцять шкал і надавала можли-

вість знаходити окремо сили різання і стійкість інструменту, а отже – отри-

мувати вичерпні початкові дані для проектування верстата, інструмента і 

технологічного процесу [71]. Одночасно з Д. С. Катковим на основі власних 

формул та залежностей Ф. Тейлора спеціальні логарифмічні лінійки ство-

рив А. М. Челюсткін. Його лінійки водночас були призначені для визначен-

ня діапазону економічного використання токарних верстатів і різців, а та-

кож для розрахунків машинного часу [72, с. 64]. 
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2.1.2. Створення твердого сплаву, як нового інструментального 

матеріалу та інтенсифікація наукових досліджень у міжвоєнний період 

Наприкінці 1920-х років відбулась визначна подія в інструментально-

му виробництві, обробці матеріалів різанням, верстатобудуванні і машино-

будуванні в цілому, порошковій металургії, геологорозвідці, розробці кори-

сних копалин, виробництві синтетичних алмазів і боєприпасів та багатьох 

інших галузях: в Німеччині та в СРСР створено принципово новий інстру-

ментальний та конструкційний матеріал – металокерамічний твердий сплав 

на основі карбіду вольфраму як наповнювача та кобальту як зв’язуючої ре-

човини. Такий сплав можна отримати лише методами порошкової металур-

гії. Його винайдення стало справжньою революційною подією. Тверді спла-

ви стали сьогодні основним поряд зі швидкорізальною сталлю і ПНТМ  

лезовим інструментальним матеріалом у машинобудівному комплексі та 

інших галузях промисловості [73]. 

Основні науково-технічні розробки, що безпосередньо передували 

винайденню твердих сплавів, виконані французьким ученим Генрі Муасса-

ном. У 1893–1897 рр., експериментуючи з винайденою ним електричною 

піччю, він відкрив ряд сполук, зокрема надзвичайно твердий, але дуже кри-

хкий карбід вольфраму [73, с. 6]. 

Німецький вчений Карл Шрьотер, працюючи в берлінських лаборато-

ріях фірми Osram, намагався створити методом лиття твердосплавний ін-

струмент на основі карбіду вольфраму для волочіння дроту. Проте цей ін-

струмент виявився непрацездатним через високу крихкість. Тому у 1921–

1922 рр. дослідник вперше висунув ідею і запатентував спосіб зв’язувати 

тверді частки металом, температура плавлення якого значно нижча від тем-

ператури плавлення карбіду вольфраму. Сутність виготовлення такого ін-

струментального матеріалу полягала в тому, що порошок карбіду вольфра-

му, отриманий шляхом насичення металічного вольфраму вуглецем (близь-

ко 7%), змішують з тонко розмеленим металом (залізом, кобальтом або ні-

келем), спресовують і спікають при температурі 1500–1600°С у безкисневій 

атмосфері у виріб з мінімальною пористістю. Це була одна з нових на той 

час технологій порошкової металургії. У 1925 р. фірма Osram продала свої 

права на цю технологію компанії Krupp, котра за два роки освоїла складну 

прецизійну технологію. На традиційній Лейпцігській ярмарці 1927 р. Krupp 

демонстрував різання чавуну та деяких марок сталі новим інструментом 

марки Widia («Wie Diamant» – «як алмаз») на швидкостях різання, що у 2–3 



41 

рази перевищували загальноприйняті на той час швидкості обробки швид-

корізальним інструментом на тих самих подачах. Новий твердий сплав 

«Hartmetall» компанії Fried. Krupp A.G., Essen, перших комерційних інстру-

ментів «Widia» мав у своєму складі для зв’язки 6% кобальту [75, с. 24]. 

В СРСР твердий сплав вперше отримано у 1929 р. на Московському 

електроламповому заводі. Згодом було налагоджено дослідний випуск пер-

шого вітчизняного твердого сплаву «Победит», який складався з 90% карбі-

ду вольфраму (WC) і 10% кобальту (Co). Через декілька років цей сплав ви-

тіснено більш досконалим марки РЭ8 з вмістом 8% кобальту. Його винахід-

никами є колектив авторів з московського заводу рідкісних елементів «Ре-

делем» [76]. Завдяки вдалому поєднанню міцності та зносостійкості цей 

сплав випускається і сьогодні за удосконаленою технологією під маркою 

ВК8 [77]. 

У 1930–1931 рр. дослідженнями компаній Німеччини Krupp та Osram 

визначена роль карбідів танталу та титану, як домішок, що значно поліп-

шують властивості базового сплаву карбід вольфраму–кoбальт. Виявилось, 

що карбід танталу (TaC) пригнічує зростання зерен сплаву при спіканні і 

обмежує їх розмір величиною 0,5–2 мкм, що перешкоджає зростанню крих-

кості, а карбід титану (TiC) суттєво зменшує адгезійне спрацювання (кра-

тер-зношування) інструмента при різанні сталі. Так було створено перший 

двокарбідний твердий сплав «Widia X», до складу якого увійшли: 84% WC, 

10% TiC, 6% Co. У це же час у США вперше винайдено двокарбідний твер-

дий сплав «Carboloy 77B». Його склад – 60% WC, 27 % TaC, 13% Co. У 

1932 р. була запропонована перша марка твердого сплаву FIRTHITE фірми 

Firth–Sterling Street Co, який вміщував більше двох карбідів (WC–TiC–TaC) 

і не мав на той час рівних собі при обробці сталі на високих швидкостях рі-

зання. У 1933 р. в Америці фірмою Fansteel запатентовано кілька марок пе-

рших безвольфрамових твердих сплавів на основі карбіду танталу, 

зв’язаного металічним нікелем. У 1935–1938 рр. компанією Krupp було 

створено три нові марки двокарбідних сплавів для різання сталі таких скла-

дів: 16% TiC, 78% WC, 6% Co; 14% TiC, 78% WC, 8% Co і 5% TiC, 79% 

WC, 7% Co. Ці марки згодом було стандартизовано як S1, S2 і S3. Це був 

значний крок вперед у культурі використання нового інструментального 

матеріалу, оскільки вперше розмежовувались вимоги до його марок в зале-

жності від режимів різання і виду оброблюваного матеріалу [74, с.8–9]. 

Промислове виробництво твердих сплавів у Радянському Союзі нала-
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годжено на крупних спеціалізованих підприємствах. Першим з них став 

Московський комбінат твердих сплавів (МКТС), що розпочав роботу в 

1936 р. У перші роки Великої Вітчизняної війни в м. Кіровограді Свердлов-

ської області на Уралі почав працювати новий завод, а у 1946–1947 рр. в 

м. Владикавказі – ще один завод, що отримав назву «побєдіт». З 1959 р.  

функціонує цех твердих сплавів в місті Чирчик на комбінаті тугоплавких та 

жароміцних сплавів [76, с.17]. 

Становлення галузі виробництва твердих сплавів та твердосплавного 

інструменту в Україні пов’язано з іменами видатних вчених та організаторів 

науки і виробництва В. М. Бакуля і М. М. Бабича [78; 79]. 

Працюючи керівником гірничого сектору Експериментального заводу 

№ 3 Комбінату твердих сплавів, що розпочав роботу в Харкові у січні 

1933 р., Валентин Миколайович Бакуль (рис. 2.9) досліджував працезда-

тність твердих сплавів для зубків врубових машин та бурів для перфоратор-

ного буріння. Внаслідок цих робіт він дійшов висновку, що міцність  

 

Рисунок 2.9 – В.М. Бакуль 

перший директор Інституту 

надтвердих матеріалів 

НАН України 

відомих на той час вітчизняних марок спла-

вів «побєдіт» і РЭ8 є недостатньою для бу-

ріння міцних порід. На основі результатів 

дослідження було створено шість нових ма-

рок твердих сплавів підвищеної динамічної 

міцності, які у 1936 р. було виготовлено на 

МКТС. 

Найбільш ефективні із цих сплавів РЭ12 

та РЭ15 виготовляються і тепер за удоскона-

леною технологією під марками ВК12 і ВК15 

відповідно. В подальшому на основі багатолі-

тніх досліджень В. М. Бакуль сформулював 

основний принцип найбільш ефективної  

роботи твердих сплавів в інструменті: твердо-

сплавний робочий елемент – пластинка,  

кільце, зубець тощо – повинні бути наванта-

жені з усіх боків стискуючими напруженнями. 

Особливо дієвим такий принцип виявився при розробці апаратів високого 

тиску для синтезу алмазів, якими В. М. Бакуль займався, починаючи з 

1960 р. [80, с. 4]. 
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Рисунок 2.10 – М.М. Бабич 

директор твердосплавного 

 заводу «Побєдит» 

Максим Максимович Бабич  є одним 

із фундаторів виробництва твердих сплавів в 

Україні і в Радянському Союзі (рис. 2.10). 

Він вдало поєднував у собі риси науковця-

дослідника, інженера-виробничника і вина-

хідника. Після виконання у 1934–1940 рр. 

класичних металознавчих досліджень пот-

рійних діаграм твердих сплавів в лабораторії 

Московського комбінату твердих сплавів  

дослідник у воєнні роки працює на Уралі на 

заводі у Кіровограді, а після війни – голов-

ним інженером заводу «Побєдіт». Значимість 

його наукових досліджень полягає у встано-

вленні та усуненні причин неоднорідності 

твердих сплавів,    розробки методів зварю-  

вання твердих сплавів, гідростатичного та вібраційного пресування з них 

крупних виробів, створення нового обладнання для спікання твердих спла-

вів [81]. 

Інтенсифікація досліджень в галузі обробки матеріалів різанням твер-

дими сплавами помітно зросла тоді, коли у 30-і роки набула високих темпів 

мілітаризація машинобудівного комплексу в Німеччині і Радянському Сою-

зі. В СРСР у цей час розпочато виробництво танків з дизельним двигуном, 

літаків-винищувачів та штурмовиків з бензиновим двигуном, реактивних 

гвардійських мінометів типу «Катюша». Активно велись дослідження про-

блем реактивного руху. Налагоджувався масовий випуск гармат, гаубиць, 

мінометів, стрілецької зброї. У зв’язку з цим В. І. Третьяковим було розроб-

лено твердий сплав на основі карбіду вольфраму і нікелю марки «Ренікс», 

який призначався для виготовлення сердечників бронебійних куль і снаря-

дів. Цей сплав широко використовувався у роки війни у 1941–1945 рр. [76, 

с. 15]. 

Численні локальні воєнні конфлікти у 30-і роки та початок Другої сві-

тової війни ще більше сприяли розвитку військово-промислового комплек-

су розвинутих країн. У Німеччині створено бронебійний снаряд з литим ка-

рбідом вольфраму, а у США та Англії – з порошковим карбідом, зв’язаним 

12 % кобальту. В Англії тверді сплави для бронебійних снарядів було стан-

дартизовано [74, с. 9]. Військових фахівців приваблювала маса вольфрамв-
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міщуючих твердих сплавів, яка удвічі перевищувала масу стальних снарядів 

однакових калібрів. Завдяки винятково високій твердості твердосплавний 

сердечник легко пробивав броню танків. Проте використання дефіцитних 

вольфраму і кобальту для воєнних потреб зумовило інтенсифікувати пошук 

і розробку безвольфрамових замінників традиційних твердих сплавів для 

потреб обробки матеріалів різанням. У 1941–1944 рр. в Німеччині у зв’язку 

з дефіцитом вольфраму виготовлені марки безвольфрамових твердих спла-

вів для різання сталі і для пар тертя машин. Як приклад можна навести 

склад такого сплаву, який отримували методом гарячого пресування: 44 % 

карбіду титану, 47 % карбіду ванадію, 3 % заліза, 3 % нікелю і 3 % карбіду 

хрому. У роки війни велись також певні, чисто «цивільні», дослідження 

твердих сплавів. Так, у 1943 р. в Німеччині була опублікована теорія скеле-

ту цих сплавів, яка грунтовалась на експериментах з видаленням кобальту 

соляною кислотою. Дещо раніше, у 1942 р., було запропоновано теорію мі-

цності твердих сплавів, яка пов’язувалась із процентним вмістом в них ко-

бальту і повнотою того ж скелету із спечених зерен карбіду вольфраму [83]. 

У роки Другої світової війни у Німеччині стандартизовано марки твердих 

сплавів за класифікацією Krupp. У Радянському Союзі перший державний 

стандарт 1947 р. включав вісім марок вітчизняних твердих сплавів, а у 

1974 р. охоплював уже тридцять одну марку одно-, дво- та трикарбідних 

твердих сплавів [77, с. 2–3]. 

У 1935 р. в СРСР розпочався стаханівський рух. Його наслідком став 

перегляд існуючих нормативів, що гальмували подальший розвиток техні-

ки. В галузі обробки матеріалів різанням цей рух стимулювався винайден-

ням металокерамічних твердих сплавів, використання яких відіграло вели-

чезну роль і послужило поштовхом не тільки для докорінних змін у практи-

ці обробки металів різанням, але і для перегляду багатьох теоретичних уяв-

лень [82]. 

Представники стаханівського руху в металообробці токарі-

швидкісники В. К. Семінський, П. Б. Биков, Г. С. Борткевич, В. А. Колесов 

раніше деяких науковців побачили переваги твердосплавного інструменту. 

На основі руху передовиків виробництва у 1935 р. переглянуті старі норма-

тиви і технічні матеріали, на яких базувались показники праці. У наступно-

му році для керівництва усіма науково-дослідними роботами в області рі-

зання металів створена Комісія по різанню металів під головуванням 

Є. П. Надеїнської у складі А. І. Каширина, А. В. Кривоухова, І. М. Беспроз-
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ванного і С. Д. Тишина. Комісія спочатку діяла при технічній раді Народно-

го комісаріату важкої промисловості, а потім – при Міністерстві верстато-

будування СРСР [83]. Протягом п’яти років комісія була всесоюзним 

центром, що здійснював планування і координацію усіх науково-дослідних 

робіт по різанню металів у Радянському Союзі. Вона залучила широке коло 

науковців, визначних інженерів та виробничників, а також ряд науковців 

суміжних галузей науки. Таким чином, на десятках машинобудівних підп-

риємств спільними зусиллями виконувались експериментальні наукові дос-

лідження. При цьому досліджувались усі види металорізального інструмен-

ту при їх роботі по основних металах, що використовувались у машинобу-

дуванні. Експерименти проведені на інструментах із швидкорізальної сталі, 

сталей-замінників і твердих сплавів. На основі проведення понад 120 тис. 

експериментів були установлені силові та стійкісні залежності для всіх ос-

новних видів різальних інструментів і оброблюваних матеріалів. Розробле-

но метод різання твердосплавними різцями з негативними передніми кута-

ми, що згодом отримав назву «швидкісного різання». Запропоновано мето-

ди експлуатації різального інструменту і верстатів при високих швидкостях 

різання. Важливим результатом діяльності Комісії по різанню металів стала 

розробка єдиної методики експериментального дослідження основних стій-

кісних і силових залежностей з такою повнотою, щоб результати всіх екс-

периментальних робіт могли бути узагальненими і закладеними в основу 

нормативів з режимів різання. Науково-дослідні роботи, що проведені під 

керівництвом Комісії по різанню металів, не мають аналогів у світі за своєю 

широкомасштабністю, можливістю співставлення результатів, а також про-

стотою та оригінальністю методик [84 с. 9–10] (див. додаток А.7). 

Творча співпраця науковців і практиків у галузі обробки матеріалів 

різанням дала виняткові результати. Внаслідок організованого залучення 

кращих робітників до дослідницької експериментальної роботи виросла кі-

лькість раціоналізаторів і винахідників. Створено десятки тисяч оригіналь-

них пристроїв для металорізальних верстатів та удосконалених конструкцій 

інструментів. Наприкінці тридцятих років не тільки в лабораторних, а і у 

виробничих умовах різання чорних металів здійснювалось зі швидкостями 

порядку 500 м/хв. Успішно оброблялись загартовані до твердості HRC 62–

65 сталі, широка номенклатура важкооброблюваних металів [85, с. 9]. Роз-

роблені у 1936–1941 рр. під керівництвом Комісії по різанню металів керів-

ні нормативи з режимів різання, а також результати численних теоретичних 
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і експериментальних досліджень передвоєнного десятиліття знайшли ши-

роке застосування в оборонній промисловості у роки Великої Вітчизняної 

війни [86; 87]. 

Науково-дослідна робота в галузі обробки матеріалів різанням у ХТІ 

значно пожвавилась у зв’язку із запрошенням на роботу в інститут відомого 

в Україні науковця і викладача Наума Йосиповича Рєзнікова (рис. 2.11, 

див. додаток А.4), якого у 1928 р. обрано на посаду штатного професора по 

кафедрі загальної механічної технології металів. Одночасно йому було до-

ручено створити лабораторію холодної обробки металів різанням, завідува-

чем якої він стає у тому ж році.  

 

Рисунок 2.11 – Професор,  

доктор технічних наук 

Н. Й. Рєзніков 

Кафедра «Холодна обробка металів 

різанням» з’явилася у результаті 

об’єднання відповідної предметної комісії і 

науково-дослідної лабораторії «Холодна 

обробка металів». 19 лютого 1930 р. 

Н. Й. Рєзнікова затверджено завідувачем 

цієї кафедри, яку він очолював до 20 вере-

сня 1941 року [1, ф. Р-1682, спр. 10135, арк. 

10–12]. У 1936 р. кафедра була поділена на 

дві нові – «Теорія різання і різальні інстру-

менти» та «Технологія машинобудування і 

металорізальні верстати», яку очолив учень 

Н. Й. Рєзнікова кандидат технічних наук 

Ф. К. Корольов. Залучивши до наукової 

роботи талановиту молодь, Н. Й. Рєзніков 

закладає основи науково-технічної школи 

фізики процесів різання [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 222, арк. 114–116].  

У 1930-ті роки в лабораторії холодної обробки металів кафедри досліджу-

вались процеси точіння, свердління, фрезерування, розвертання, зенкеру-

вання, протягування і геометрії інструментів. Основні результати наукової 

діяльності кафедри та лабораторії холодної обробки металів у 1930–1941 рр. 

було опубліковано в працях [68; 86–90]. Тематика досліджень диктувалася 

тим, що на підприємствах були відсутні технічно обґрунтовані нормативи 

по визначенню режимів різання і заточуванню інструменту і, як наслідок, 

нераціонально використовувалось обладнання [1, ф. Р-1682, спр. 10135, 

арк. 13]. 
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Н. Й. Рєзніковим у статті «Заводські нормативи режимів різання» бу-

ла висловлена думка про необхідність розробки відповідних загальнодер-

жавних нормативів [91, с.  21]. Вказана публікація стала основою доповіді 

Н. Й. Рєзнікова на пленарному засіданні Всеукраїнської конференції з рі-

зання металів, що відбулася 29 січня – 1 лютого 1935 р. у Харкові, організа-

тором якої була кафедра. Конференція об’єднала представників науки і ви-

робництва. З доповідями виступили професор Київського політехнічного 

інституту С. С. Рудник, професор І. М. Беспрозванний (Москва), інші нау-

ковці, а також представники провідних промислових підприємств: ХТЗ, 

ХЕМЗ, ХПЗ, Луганського паровозобудівного, Горлівського машинобудів-

ного, Краматорського машинобудівного заводів, Московського тресту твер-

дих сплавів. На конференції працювала виставка, що висвітлювала стан на-

уково-дослідної роботи з різання матеріалів в Україні [92, с. 62–64]. 

Характерною ознакою діяльності кафедри у 30-і роки був тісний 

зв’язок з підприємствами Харкова та регіону. Дослідні роботи виконували-

ся на замовлення виробництва на основі договорів про співпрацю. Так, у 

1931 р. укладено договір між кафедрою та Харківським електромеханічним 

заводом, метою якого було визначення режимів різання при обробці різця-

ми з пластинами із «побєдіту». Дослідження проведено за участю інженер-

них працівників заводу, що дало можливість останнім набути досвіду само-

стійної наукової роботи. В результаті такої співпраці у 1932 р. на підприєм-

стві створено власну заводську лабораторію різання. Спільні дослідження 

науковців ХММІ та інженерних працівників ХЕМЗ щодо оброблюваності 

чавунів та хромонікелевої сталі за допомогою різців із нового інструмента-

льного матеріалу продовжувались по 1935 р. включно. В результаті було 

доведено, що новий інструментальний матеріал надійно працює на швидко-

стях різання у 2,25 рази вищих, ніж ті, що допускають швидкорізальні сталі 

[93].  

На кафедрі було розроблено експрес-метод стійкісних досліджень 

швидкорізальних токарних різців на принципі Райхеля про температуру рі-

зання, як єдиний показник стійкості різця, а також метод природної термо-

пари «різець–оброблюваний матеріал» [94]. Н. Й. Рєзніков відзначає, що 

згідно з даними його досліджень, для знаходження годинної швидкості рі-

зання за експрес-методом достатньо 15 хвилин і у 4 рази менше матеріалу, 

ніж за методом повних стійкісних випробувань [95]. Співдружність науков-

ців і виробничників дала й інші наслідки: ХЕМЗ став заводом-піонером в 
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області впровадження твердих сплавів у промисловості СРСР, а ХММІ 

включено до тридцяти базових організацій, які отримали право виконати 

наукові дослідження процесів різання в межах завдань, поставлених Комісі-

єю по різанню металів [1, ф. Р-1682, cпр. 10135, арк. 12об–13].  

При розробці методик розрахунків режимів різання враховувався ряд 

факторів, серед яких тягове зусилля верстата, міцність механізму подачі, 

шорсткість обробки і стійкість інструменту. Так, для їх розрахунків 

Г. В. Шабаліна,   працюючи  на  кафедрі  над кандидатською   дисертацією, 

розробила докладні таблиці для визначення коефіцієнта 
zPC    і   показників  

ступеня 
zPx  і 

zPy  при товщині зрізу t і подачі S у формулі P Pz z

z

x y

z PP C t S   ,  

яку отримала дослідниця для розрахунків головної складової сили різання 

при точінні литої та відпаленої аустенітної нержавіючої кислотостійкої  

сталі [7, оп. 1, спр. 210, арк. 18]. На замовлення ХТЗ викладачі кафедри 

В. Ф. Казаков та Ю. М. Левенберг вивчали механіку та фізику процесів све-

рдління і протягування. Зокрема, вперше відзначається домінуючий вплив 

вміщуваності канавок спіральних свердел на працездатність та стійкість 

останніх. При визначенні допустимої подачі при свердлінні по міцності 

свердла застосовувалися розроблені кафедрою стенди на базі свердлильного 

стола Шлезінгера з гідравлічними месдозами фірми «Мор і Федерграф». 

Що стосується процесу стружкоутворення при протягуванні, виконаного 

Ю. М. Левенбергом, то воно було піонерським [4, ф. Р-3993, оп. 1, спр. 210, 

арк. 16]. Справа в тому, що найбільш ефективний різновид протягування – 

внутрішнє протягування, на той час був одним із «наймолодших» і най-

складніших для вивчення процесів різання. Тим не менше дослідникові 

вдалося за допомогою оригінальної методики зафіксувати зону стружкоут-

ворення і вивчити її, застосувавши металографію та оптичний мікроскоп. 

При цьому було виявлено відмінності протягування від процесів різання з 

вільним стружкоутворенням, які полягали у набагато більших деформаціях, 

коли коефіцієнт усадки стружки сягав значень 3,7–4, а також у наклепуван-

ні обробленої поверхні на глибину в кілька десятих міліметра і у значному 

пластичному зсуві перліту вуглецевих сталей, який у звичайних умовах по-

гано деформується. Вперше було визначено критерії затуплення протяжок, 

який дорівнює 0,3–0,6 мм спрацювання задньої поверхні зубців інструмен-

ту. Об’єктивним критерієм затуплення протяжок було запропоновано також 

вважати момент з’явлення на першому калібруючому зубі «волосяної» су-

цільної стружки. Для експериментальних досліджень протягування була 
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сконструйована у лабораторії ХММІ і виготовлена Навчально-

експериментальним заводом інституту спеціальна гідравлічна месдоза. В 

цілому ця дисертаційна робота могла б стати основою першої вітчизняної 

оригінальної монографії з проблем протягування. Проте результати дослі-

джень Ю. М. Левенберга з протягування були використані в нормативних 

матеріалах Комісії по різанню металів [105]. У післявоєнні роки монографії 

та підручники з протягування написали А. В. Щоголєв, Д. К. Маргуліс, 

Г. І. Грановський [84, с. 405, 414]. 

До цього періоду належить також дослідження науковців та механіків 

кафедри, які були пов’язані зі стаханівським рухом і полягали в удоскона-

ленні геометрії інструментів, оснащених новим інструментальним матеріа-

лом «Побєдіт» (твердий сплав РЭ-8). Впровадження на Новокраматорсько-

му машинобудівному заводі цих розробок сприяло підвищенню продуктив-

ності праці при фрезеруванні на 70–100%, а при струганні і свердлінні – на 

150–200% [88]. 

В результаті численних досліджень, проведених науковцями кафед-

ри, встановлено, що на стійкісні характеристики в першу чергу впливає вид 

та якість інструментального матеріалу, потім геометричні параметри ін-

струменту, властивості оброблюваного матеріалу, режими різання та охо-

лодження. На цій підставі зроблено висновок про те, що закони спрацюван-

ня інструменту лежать в основі законів швидкості різання [97].  

Кафедрою холодної обробки металів ХММІ разом з Харківським ін-

ститутом охорони праці було проведено спеціальне дослідження, метою 

якого була розробка гігієнічних охолоджуючих рідин. В результаті було за-

пропоновано нешкідливі для здоров’я людини водні розчини поверхнево 

активних та антикорозійних речовин, зокрема триетаноламіна (не більше 

1,5% по масі), які дозволи отримати такий самий охолоджуючий ефект, як і 

традиційні, але більш шкідливі і агресивні рідини – содові розчини та ему-

льсоли [68, с. 222–223]. 

Важливим результатом діяльності кафедри і лабораторії холодної об-

робки металів ХММІ у 30-ті роки стала підготовка колективу високо-

кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, серед яких крім названих  

вище М. Ф. Семка, Г.В. Шабаліної, В. Ф. Казакова, С. Г. Редька та 

Ю. М. Левенберга, були Ф. К. Корольов – майбутній завідуючий кафедрою 

«Технологія машинобудування і металорізальні верстати» ХММІ, кандидат 

технічних наук доцент; А. Н. Рєзніков – майбутній ректор Тольятинського 
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політехнічного інституту, доктор технічних наук професор; інженер 

А. М. Александров – майбутній радник Міністерства закордонних справ 

СРСР та ін. [4, ф. Р-3993, оп. 1, спр. 209, арк. 10; спр. 210, арк. 16–18, 48]. 

Доцільно зауважити, що початок наукової кар’єри А.Н. Рєзнікова, ві-

домого фахівця з теплофізики різання, автора монографії у даному напрям-

ку [107], пов’язаний з кафедрою холодної обробки металів ХММІ. У листо-

паді 1939 р. він став аспірантом і розпочав роботу над держбюджетною те-

мою «Дослідження режимів різання при зенкеруванні і розвертанні хромо-

нікелевої сталі типу Е-10». Цю роботу він отримав «у спадок» від аспіранта 

А. М. Александрова, який, не завершивши власної дисертації, перейшов на 

роботу в Наркомат закордонних справ у Москву [4, ф. Р-3993, оп. 1, спр. 

181, арк. 4а]. Результати свого дослідження А. Н. Рєзніков доповідав на зга-

даному вище засіданні Комісії по різанню металів 3 лютого 1941 р., яка по-

становила просити ХММІ продовжити роботи в даному напрямку і надісла-

ти до Комісії докладні дані дослідів. На початку 40-х років усі викладачі 

кафедри мали науковий ступінь кандидата наук, а завідувач – вчене звання 

професора [1, ф. Р-1682, спр. 10135, арк. 13, 27, 36]. 

Таким чином: 

– аналіз наукової діяльності професорів ХТІ К. О. Зворикіна і 

В. С. Кнаббе показав, що вони виконали дослідження високого рівня, ре-

зультати яких стали фундаментом наукової школи фізики процесів різання 

матеріалів; 

– у 30-і роки в ХММІ на кафедрі холодної обробки металів під керів-

ництвом Н. Й. Рєзнікова вивчались проблеми стійкості та спрацювання но-

вого інструментального матеріалу «побєдіт» і нових марок швидкорізаль-

них сталей, а також процеси стружкоутворення та шорсткості обробленої 

поверхні; досліджувались теплові явища у зоні різання в контексті стійкості 

інструменту і нові мастильно-охолоджуючі речовини; удосконалювались 

відомі та розроблялись нові методи і методики дослідження; була створена 

база приладів, стендів та обладнання для досліджень. За результатами дос-

ліджень захищені кандидатські дисертації у 1934 р. – Ф. К. Корольовим, у 

1935 р. – М. Ф. Семком, у 1939 р. – В. Ф. Казаковим, у 1940 р. – 

Г. В. Шабаліною, Ю. М. Левенбергом і С. Г. Редьком. Співробітниками ка-

федри і лабораторії було опубліковано ряд наукових праць, серед яких най-

визначнішими були монографії Н. Й. Рєзнікова та М. Ф. Семка. Пізніше 

професор Н. Й. Рєзніков узагальнив результати досліджень процесу різання 
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металів, виконаних на кафедрі, і виклав їх у докторській дисертації, яку бу-

ло захищено в евакуації у 1943 р. в Ташкенті; 

– ознаками науково-технічної школи фізики процесів різання матеріа-

лів початкового періоду були: наявність бази експериментальних і теорети-

чних досліджень і творчого колективу кафедри чисельністю біля 10 осіб під 

керівництвом відомого вченого професор Н. Й. Рєзнікова; гостра суспільна 

потреба в кінцевих практичних результатах досліджень процесів різання і їх 

соціальна спрямованість; міцні зв’язки з виробництвом; набуття авторитету 

та визнання спільнотою вчених та виробничників усіх рівнів. 

 

2.2. Становлення електротехнічних досліджень як провідного на-

укового напряму ХТІ 

 

2.2.1. Передумови розвитку наукових досліджень в галузі електро-

техніки: О. К. Погорєлко, М. Д. Пильчиков, М. П. Клобуков 
 

Професор О. К. Погорєлко 

Передумовою становлення електро-

технічних досліджень у ХПТІ (далі ХТІ) 

стала організація в складі інституту фізич-

ного кабінету. 5 серпня 1885 р. за пропози-

цією В. Л. Кирпичова Міністерством на-

родної освіти на посаду ад’юнкт-професора 

фізики призначено доцента Харківського 

університету Олександра Костянтиновича 

Погорєлка (рис. 2.12). В інституті він роз-

почав викладання фізики з навантаженням 

три години на тиждень на механічному від-

діленні, завідував фізичним кабінетом і був 

обраний до складу господарчого та будіве-

льного комітетів [2, ф. 770, оп. 1, спр. 242, 

арк. 15]. 

 

Рисунок 2.12 – професор 

О. К. Погорєлко 

Наукові дослідження в царині теоретичної фізики О. К. Погорєлко 

почав проводити під керівництвом професора А. П. Шимкова, який мав ве-

ликий вплив на формування особистості майбутнього викладача. Власне за 

його пропозицією для підвищення наукового рівня в 1878 р. 

О. К. Погорєлко поїхав у відрядження до Німеччини, де працював під кері-
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вництвом Г. Гельмгольца, а також німецького вченого–лікаря Г. Квінке над 

питаннями деформації твердого тіла під впливом електричних тисків. Його 

наукові розробки були надруковані у відомому виданні з фізики та хімії, за-

початкованому німецьким фізиком І. К. Поггендорфом, «Аннали» і викли-

кали значний інтерес науковців Європи [11, ф. 2047, оп. 1, спр. 59, арк. 1; 

99, с. 66]. 

Створення навчальних лабораторій і обладнання їх сучасними прила-

дами стимулює проведення наукових досліджень в інституті. Це добре усві-

домлює О. К. Погорєлко. Оглянувши під час відрядження 1885 р. електрич-

ні виставки в Москві та Санкт-Петербурзі, О. К. Погорєлко проводить уко-

мплектування фізичного кабінету, закуповує нове обладнання і вимірюва-

льну апаратуру за кордоном, а також ініціює створення майстерні, де під 

його керівництвом були виготовлені фізичні прилади, необхідні для навча-

льного процесу. Обладнанням фізичного кабінету і електротехнічної лабо-

раторії сучасними приладами О. К. Погорєлко займався постійно [2, ф. 770, 

оп. 1, спр. 17, арк. 6]. 

Викладаючи курс фізики, професор О. К. Погорєлко передбачив про-

відну роль електротехніки і тому значне місце відводив розділам фізики, 

пов’язаним із застосуванням електрики. Усвідомлюючи необхідність роз-

ширення курсу загальної фізики, він запропонував ввести до навчальної 

програми додатково нові дисципліни, спрямовані на підготовку фахівців 

для промисловості за спеціалізацією «електрика». На засіданні навчального 

комітету ХТІ його підтримали професори хімічного відділення 

І. М. Пономарьов і В. О. Геміліан. У результаті було розроблено програму 

організації викладання електротехніки в інституті, яка складалася з трьох 

блоків:  

 розширення курсу загальної фізики за рахунок розділу теорії світла 

та теорії електрики;  

 введення електротехнічних дисциплін: електричне освітлення, пе-

редавання електроенергії на відстань, розподіл електроенергії, електромета-

лургія, телеграфія і телефонія;  

 введення практичних занять з електротехніки [2, ф. 770, оп. 1,  

спр. 97, арк. 7, 16]. 

1889 р. О. К. Погорєлко знаходиться в тривалому науковому відря-

дженні за кордоном. Він відвідує вищі електротехнічні навчальні заклади та 

електротехнічні заводи Німеччини, Франції, Бельгії. Його увагу привернуло 
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обладнання фізичних та електротехнічних лабораторій, організація і прове-

дення лабораторних робіт, а також напрямки наукових досліджень, зокрема 

методики викладання електротехнічних дисциплін. О. К. Погорєлко домо-

вився про придбання електричного обладнання, вимірювальних приладів, 

електричних машин для розширення фізичного кабінету та створення елек-

тротехнічної лабораторії в ХТІ. Разом з ректором інституту В. Л. Кирпичо-

вим професор О. К. Погорєлко виступив ініціатором створення метеороло-

гічної обсерваторії в інституті. Результати вимірювань щодня передавались 

до Санкт-Петербурга і Парижа [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 240, арк. 80; спр. 

242, арк. 43].  

Ознайомлення з досвідом організації вищої електротехнічної освіти в 

Європі, а також узагальнення зібраного матеріалу дали можливість ученому 

розпочати викладання нових дисциплін. О. К. Погорєлко подав директору 

інституту пропозицію про необхідність введення до навчальному плану но-

вої дисципліни «Теорія електромашин». Ним була розроблена докладна 

програма курсу, де було узагальнено матеріал головних типів електричних 

машин Грама, Сименса, Едісона, динамо-машини для електричного освіт-

лення, їх характеристики, креслення. З 1890 р. професор розпочав читати 

курс з теорії динамомашин і теорії електрики, а з 1892 р. – курс електротех-

ніки на четвертому курсі механічного відділення (дві години на тиждень). 

Власне з 1892 р. за ініціативою О. К. Погорєлка електротехніку було запро-

ваджено до навчального плану ХТІ [2, ф. 770, оп. 1, спр. 103, арк. 27–29; 

оп. 2, спр. 1533, арк. 14].  

Важливе місце в діяльності вченого займала робота в товаристві дос-

лідних наук при Харківському університеті. Протягом дванадцяти років він 

був віце-головою цього товариства і брав активну участь у ряді з’їздів ро-

сійських природознавців. Особливу увагу науковець приділяв ознайомлен-

ню наукової громадськості із здобутками фізичної науки Західної Європи. 

Свої доповіді О. К. Погорєлко присвячував науковому доробку У. Крукса, 

П. С. Лапласа, Г. Р. Герца, М. Фарадея тощо [105, с.11].  

Тривалий час учений працював з «незнайомими» променями ще до 

офіційного їх відкриття Рентгеном. Читаючи лекції в ХТІ, О. К. Погорєлко 

проводив демонстрації цього явища для студентів. Учений виступив з допо-

віддю у Харківському медичному товаристві, де вперше довів прикладне 

значення нового явища для медицини, тобто застосування рентгенівського 

випромінювання для діагностики захворювань. Ця доповідь мала значний 
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резонанс в місті. До вченого стали привозити хворих з метою отримати рен-

тгенівські знімки [100].  

Отже, плідну діяльність О. К Погорєлка в роботі товариства, публічні 

лекції, участь у з’їздах варто вважати важливим кроком до популяризації 

наукових знань, до створення бази для формування в подальші роки науко-

вої школи харківських фізиків.  

Оцінюючи науковий доро-

бок О. К. Погорєлка, слід відзна-

чити високий науковий рівень йо-

го праць. Визначною ознакою на-

укової спадщини вченого є її ак-

туальність. Насамперед це стосу-

ється питань муніципального го-

сподарства. Аналізуючи науковий 

доробок професора О. К. Погорє-

лка можна поділити його праці на 

такі групи (рис. 2.13, 2.14).  

Перша група – це теоретич-

ні праці вченого з різних проблем 

міського самоврядування і госпо-

дарства міста. Вона включає 

дев’ять основних робіт і ряд пуб-

лікацій під псевдонімом [102, 

с. 40].  

 

Рисунок 2.13 – Праця О. К. Погорєлка 

з питань господарства м. Харкова 

Роботи вченого з окремих питань міського благоустрою розроблені, 

спираючись на досвід міст Західної Європи. Головну увагу автор приділяв 

охороні здоров’я населення, організації ринкової торгівлі, асенізації відходів. 

Вчений підготував доповідь обсягом 113 друкованих сторінок «По вопросу 

об удалении из города отбросов, обезвреживания и уничтожения их», де на-

віть провів класифікацію міських відходів. Він дав ґрунтовний аналіз світо-

вого досвіду видалення з міста відходів. Аналізуючи досвід господарства за-

хідноєвропейських міст, О. К. Погорєлко переконливо довів необхідність 

упровадження в Харкові таких важливих проектів, як будівництво лікарень, 

електроосвітлення, трамваїв, водопроводу, каналізації, критих ринків тощо 

[103].  
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До цієї групи варто віднести започаткований О. К. Погорєлком часо-

пис «Відомості Харківської Міської Думи», який мав важливе значення для 

роботи самоврядування. На сторінках часопису розміщувалися протоколи 

засідань Думи, щомісячний звіт діяльності самоврядування, проекти допо-

відей і рішень, поточна інформація, офіційні документи Думи, аналітичні 

статті спеціалістів і громадських діячів з проблем міського господарства. 

Існування цього видання сприяло детальний розробці програми міських ре-

форм, контролю за її реалізацією [104, с. 102]. 

Безперечно, ці праці мають не лише теоретичне, але й практичне та 

історичне значення для розвитку муніципального господарства.  

Друга група – роботи вченого на здобуття наукового ступеня і понад 

десять праць і публікацій, присвячених питанням розвитку електрики й оп-

тики, а також 27 наукових доповідей і рефератів для фізико-хімічного това-

риства дослідних наук при Харківському університеті [100].  

До третьої групи можна віднести підручники з теорії електрики, елек-

тротехніки, загальної фізики. Велику увагу приділяв О. К. Погорєлко мето-

дичній літературі, якої на той час не вистачало, і в 1899 р. підготував до 

друку курс лекцій з розділу фізики «Теория электричества» [11, ф. 1680, оп. 

1, спр. 24, арк. 22]. У 1902 р. О. К. Погорєлко узагальнив свій лекційний до-

свід у авторському підручнику «Электротехника», який відрізнявся просто-

тою, чіткістю та послідовністю викладеного матеріалу. На той час вже існу-

вали підручники з електротехніки М. П. Клобукова (1893–1894 рр.) і 

П. П. Копняєва (1900 р.), але навчальної літератури для студентів було за-

мало, тому поява книги О. К. Погорєлка була вчасною [106].  

Багато уваги О. К. Погорєлко приділяв справі народної освіти. У лип-

ні 1897 р. його обрано головою педагогічної ради Харківської жіночої гім-

назії Д. Д. Оболенської, де він викладав курс лекцій із загальної фізики. А в 

1899 р. професор О. К. Погорєлко став головою ради Харківського міського 

ремісничого училища [2, ф. 770, оп. 2, спр. 1533, арк. 7–22]. 

Міське самоврядування сприяло розвитку професійних училищ, але за-

гальноосвітні школи залишалися без уваги громадських діячів. З появою у мі-

ській думі О. К. Погорєлка робота з цього питання активізувалась. Завдяки зу-

силлям міського самоврядування вдалося досягти певних зрушень у розши-

ренні муніципальної мережі початкової освіти. Протягом 1894–1913 рр. кіль-

кість початкових училищ зросла з восьми до тридцяти шести. Завдяки рішучо-

сті і наполегливості вченого з 1910 р. почала здійснюватись масштабна про-
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грама початкової освіти дітей, розрахована на десять років [107, с. 15].  

Науково-педагогічна робота професора О. К. Погорєлка була тісно 

пов’язана з громадською діяльністю. У 1900 р. науковця обрано Харківським 

головою. На цій посаді він пробув дванадцять років. За цей час за ініціативою 

професора О. К. Погорєлка було реалізовано значну кількість проектів з удо-

сконалення міського господарства. Можна перелічити деякі з них: відкриття 

художнього училища, Миколаївської лікарні, очної лікарні, вищих жіночих 

курсів, початкових училищ; 1879 р. у м. Харкові почалося будівництво водоп-

роводу, але лише завдяки наполегливості О. К. Погорєлко перші водозбірні 

будки почали працювати в 1904 р.; будівництво споруд, які мали важливе зна-

чення для міського господарства, а саме: приміщення банку, ломбарду, худо-

жнього училища, критого ринку; і, що найважливіше, в місті було відкрито 

трамвайний рух; був розроблений проект міської каналізації [108, с. 35]. 

Відомий науковій громадськості як фізик-теоретик О. К. Погорєлко 

важливе місце відводив застосуванню прикладних досягнень електротехні-

ки, особливо для розвитку господарства міста. Привернувши до себе увагу 

як до досвідченого фахівця в новій галузі – електротехніці, О. К. Погорєлко 

був призначений головою комісії з електричного освітлення міста.  

Він працював на цій посаді три роки і зробив значний внесок у появу 

електричного освітлення вулиць міста та будівництво електростанції. Елек-

тричне освітлення почало функціонувати в 1895 р., а Харків був одним з 

перших міст Російської імперії, де ним почали користуватися. 1897 р. поча-

ла працювати міська електростанція – один з перших проектів науковця. У 

1902 р. професор О. К. Погорєлко звільнився з ХТІ, але підтримував тісний 

зв’язок з колегами, запрошуючи викладачів інституту до участі в міських 

проектах. Уже на початку ХХ ст. виникає необхідність корінного удоскона-

лення електропостачання Харкова. Поява трамвая, зростання промислових 

підприємств потребували перебудови центральної електростанції міста. Бу-

дівництво аналогічних станцій у Москві, Санкт-Петербурзі та Києві було 

передано закордонним фірмам. Харківська міська Дума за пропозицією 

О. К. Погорєлка приймає рішення про будівництво міської електричної ста-

нції без залучення іноземних концесіонерів. Автором проекту став профе-

сор КПІ М. А. Артем'єв. Для консультацій було запрошено професора 

П. П. Копняєва, у якого вже був досвід проектування та будівництва елект-

ростанції інституту. Він спільно з професором СПЕІ П. Д. Войнаровським 

провів експертизу і технічне обґрунтування проекту. 1910 р. загальна поту-
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Рисунок 2.15  – О. К. Погорєлко на 

будівництві трамвайної лінії  

жність станції становила 1750 КВт. Електрична станція стала одним з при-

буткових муніципальних заходів і сприяла вирішенню проблеми міського 

транспорту (рис. 2.15) [109; 110; 111]. 

Важливим проектом для  Хар-

кова стала поява першої лінії трам-

вая, спрямованої в заводські райони. 

Враховуючи зростаючу промисло-

вість і торгівлю, проблема транспо-

рту мала першорядне значення. У 

місті на той час була конка, яка мала 

підтримку з боку Бельгійського то-

вариства міських кінних залізнич-

них шляхів. Цей контракт мав нега-

тивний вплив на поширення трам-

вайного транспорту в місті. Міське 

самоврядування, очолюване профе-

сором О. К. Погорєлком, розглянуло 

питання викупу конки. Але умови 

контракту не задовольнили самов-

рядування, і за пропозицією вченого 

будівництво трамвая в Харкові було 

віддано вітчизняним фахівцям. 

1906 р. в Харкові відкрився трамвайний рух від Павловської площі до Пе-

тинської вулиці біля Балашовського вокзалу. О. К. Погорєлко відстоював 

необхідність подальшого розвитку трамвайної мережі в місті. Протягом 

1909–1912 рр. в Харкові було відкрито шість трамвайних маршрутів:  

3 червня 1906 р. – Петинська лінія; 

17 грудня 1909 р. – Клочківська лінія; 

23 грудня 1909 р. – Панасівська лінія; 

20 грудня 1910 р. – Пушкінська лінія; 

17 липня 1911 р. – Грековсько-Заіковська лінія; 

2 лютого 1912 р. – Цвинтарна лінія.  

Для реалізації цього проекту О. К. Погорєлко запросив професора 

П. П. Копняєва, який розпочав наукові дослідження в цьому напряму в ХТІ 

[112, с. 101]. 

Аналізуючи громадську, наукову та педагогічну діяльність професора 
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О. К. Погорєлка, варто зробити висновки: О. К. Погорєлко – один з організа-

торів вищої технічної освіти в Україні; викладацька робота науковця в ХТІ 

створила базу для подальшого розвитку електротехнічної освіти в Україні і 

сприяла становленню в ХТІ електротехніки як науково-технічної дисципліни; 

він зробив значний внесок у становлення матеріально-технічної бази ХТІ, 

працюючи багато років у складі будівельного комітету інституту; досвід уче-

ного, робота у складі господарчого комітету і робота на посаді завідувача фі-

зичного кабінету сприяли розвитку матеріально-технічної бази і становленню 

нового типу навчальних закладів – ХТІ; плідна діяльність ученого в науково-

му товаристві, безумовно, мала вплив на створення фундаменту для форму-

вання наукової школи харківських фізиків у пізніші роки; громадська діяль-

ність професора О. К. Погорєлка на посаді голови міської думи мала велике 

значення для розвитку господарства міста і впровадження досягнень електро-

технічної науки в міські проекти (рис. 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Науково-педагогічна і громадська діяльність  

професора О. К. Погорєлка 

Професор О. К. Погорєлко 

Науково-педагогічна  
діяльність 

Громадська діяльність на посаді го-
лови міської Думи Харкова (дванад-

цять років) 

За ініціативою професора  
О. К. Погорєлка були реалізовані  

проекти з удосконалення міського гос-
подарства: 
Відкриття 

1. Очної лікарні 
2.  Миколаївської лікарні  
3. Початкових училищ 
4. Вищих жіночих курсів 
5. Почав працювати водопровід міста 
6. Розроблено проект міської каналі-

зації 
Будівництво 

1.  Приміщення міського банку 
2. Ломбарду  
3. Художнього училища 
4. Критого ринку 
5.  Пам’ятників О.С. Пушкіну і  

М.В. Гоголю  
Відкриття трамвайного руху 

1. Один з організаторів вищої 
технічної освіти в Україні 

2. Засновник електротехніки як 
науково-технічної дисципліни 
в ХТІ 

3. Діяльність ученого в складі 
господарчого комітету і на 
посаді завідувача фізичного 
кабінету сприяли розвитку 
матеріально-технічної бази 
ХТІ 

4. Діяльність ученого в науко-
вому товаристві мала вплив 
на формування наукової шко-
ли харківських фізиків 

5. Упровадження досягнень 
електротехнічної науки в мі-
ські проекти 

6. Наукова спадщина стано-
вить понад сорока праць 
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Рисунок 2.17 – Професор 

М. Д. Пильчиков 

Професор М. Д. Пильчиков  

Наукова діяльність М. Д. Пильчикова в ХТІ становить шість років. 

Між тим особистість науковця-новатора і результати, отримані ним за ці 

роки, зобов’язують висвітлити його роль у становленні в інституті наукових 

електротехнічних досліджень і базових напрямів, зокрема радіотехніки, і 

досліджень у галузі атмосферної електрики.  

Микола Дмитрович Пильчиков 

(21.05.1857–19.05.1908) (рис. 2.17) народи-

вся у Полтаві. Освіту отримав у Полтавсь-

кій гімназії і на фізико-математичному від-

діленні Харківського університету. Після 

закінчення університету за пропозицією 

професора А. П. Шимкова його залишили 

на кафедрі фізики займатися науковою ро-

ботою. 1888 р. він захистив дисертаційну 

роботу присвячену аномальним явищам зе-

много магнетизму, і отримав ступінь магіс-

тра фізики і фізичної географії. З 1902 р. 

професор фізики ХТІ [11, ф. 2047, оп. 1, 

арк. 3].  

Після звільнення з ХТІ О. К. Погорє-

лка посаду ординарного професора фізики 

займає відомий досвідчений вчений М. Д. Пильчиков. Продовжуючи справу 

О. К. Погорєлка, він займався обладнанням метеорологічної лабораторії і 

розширенням фізичного кабінету, придбавши сучасне устаткування, вимі-

рювальні прилади, електричний трансформатор, а також сконструював ряд 

оригінальних приладів для проведення наукових досліджень. У праці про-

фесора Е. А. Роговського знаходимо підтвердження, що М. Д. Пильчиков 

створив у ХТІ фізичну лабораторію, яка стала однією з найкращих серед 

лабораторій вищих навчальних закладів Росії «…в Харьковском техноло-

гическом институте особенные усилия он употребил на возможно пол-

ное оборудование лаборатории и устройство научных работ по физике, 

и усилия его в этом отношении остались не бесплодными: институт 

теперь обладает хорошо обставленным физическим кабинетом и лабо-

раторией…» [11, ф. 2047, оп. 1, спр. 335 арк. 1, спр. 336 арк. 1, спр. 341 арк. 

1, спр. 343, арк. 1]. 
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Користуючись досвідом постійного співробітника журналу «Метеоро-

логічний вісник», М. Д. Пильчиков ініціював створення у 1903 р. в ХТІ нау-

кового видання «Вісник Харківського технологічного інституту», де він про-

тягом п’яти років був відповідальним редактором. У журналі публікуються 

матеріали досліджень самого вченого й інших науковців інституту і Харків-

ського університету [2, ф. 770, оп.1, спр. 98, арк. 94; 113, с. 8]. 

Наявність в ХТІ метеорологічної обсерваторії сприяла тому, що вче-

ний продовжував плідно працювати над різними питаннями радіозв’язку і 

радіокерування. Ці дослідження були розпочаті М. Д. Пильчиковим на межі 

1880–1890 рр. Експерименти, що проводилися у лабораторії Харківського 

університету і у створеній ним спеціальній вимірювальній лабораторії Но-

воросійського університету, мали позитивні результати. Вирішуючи про-

блеми бездротового телеграфу, вчений шукав нові шляхи використання ра-

діо. Він зробив порівняльний аналіз методів для пересилання сигналів на 

відстань і визначив найкращий з них, сконструював ряд нових приладів, на-

приклад радіоприймач літерних та цифрових сигналів [114, с. 103; 115, с. 3].  

За дорученням Морського міністерства влітку 1903 р. він займався 

практичними дослідженнями бездротової телеграфії поблизу Севастополя. 

На Херсонському маяку було встановлено нерухому бездротову станцію, а 

рухому – на військовому кораблі. Одержані результати довели, що була 

можливість збільшити дистанцію пересилання утричі. Для продовження 

цих досліджень у ХТІ на свої кошти вчений збудував спеціальну телеграфі-

чну нерухому станцію при метеорологічній обсерваторії та рухому станцію 

в автомобілі [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 240, арк. 1].  

Протягом 1904–1908 рр. М. Д. Пильчиков продовжував займатися до-

слідами з питань бездротової телеграфії і протимінного захисту. Для цих 

дослідів за власними кресленнями він сконструював реле, яке відрізнялося 

від існуючих на той час приладів. В електротехнічній лабораторії він виго-

товив модель нової конструкції протимінного захисту для панцерників і 

крейсерів. Учений багаторазово від’їжджав у відрядження до Франції і Ні-

меччини, де вивчав нові відкриття в галузі радіозв’язку і продовжував спо-

стереження над спектральною поляризацією, іонізацією, електропровідніс-

тю атмосфери. Для оброблення результатів спостережень М. Д. Пильчиков 

придбав ряд нових приладів для фізичної і електротехнічної лабораторій 

ХТІ: прилад для лекційних демонстрацій законів заломлення світла в ріди-

ні, прилад для швидкого визначення іонізації повітря, електрометри тощо 

[3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 516, арк. 29–32].  
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Паралельно з цими експериментами вчений досліджував вплив атмо-

сферних завад на радіозв’язок, тобто проблему захисту роботи радіоприла-

дів від шкідливого впливу атмосферної електрики. У лабораторії ХТІ був 

збудований павільйон для автоматичної реєстрації гроз у Харкові та облас-

ті, де було встановлено двадцятиметрову щоглу. 1906 р. вчений, враховую-

чи практичні потреби метеорології, установив у цьому павільйоні автореєс-

труючий відмітник електричних атмосферних розрядів [3, ф. Р-1682, оп. 2, 

спр. 484, арк. 85].  

Активну участь брав М. Д. Пильчиков у навчальному процесі ХТІ і в 

становленні та реорганізації вищої технічної освіти в Україні. На початку 

ХХ ст. почалася реформа вищої освіти. У ХТІ реформування підтримав ди-

ректор інституту Д. С. Зернов. Студентське товариство виступило з клопо-

танням щодо запровадження принципу спеціалізації технічної освіти для 

підвищення якості підготовки фахівців відповідно до потреб промисловості. 

Усвідомлюючи важливість цих пропозицій, М. Д. Пильчиков став організа-

тором відряджень студентів п’ятого курсу до м. Курська на електричну ста-

нцію, де він був технічним експертом, і в трамвайне депо з метою придбан-

ня практичного досвіду і розширення тем дипломного проектування [2, 

ф. 770, оп. 1, спр. 517-а, арк. 28; спр. 516, арк. 32].  

1903 р. науковець бере участь у роботі ІІ з’їзду російських діячів з те-

хнічної і професійної освіти, у нараді представників вищих навчальних за-

кладів з питань реформи вищої освіти, де обговорювалися питання правил 

прийому до інститутів, організації наукової діяльності у ВНЗ, проекту пре-

дметної системи, а також формувався статут навчальних закладів [2, ф. 770, 

оп. 1, спр. 469, арк. 16; од. зберг. 517, арк. 57].  

Важливе місце в громадській діяльності М. Д. Пильчиков відводить 

проведенню публічних лекцій у Харкові, Одесі, Севастополі, Херсоні, Мико-

лаєві. Лекції науковця присвячені новим відкриттям у царині фізики, питан-

ням радіо, бездротового телеграфування, найновітнішим успіхам електротех-

ніки за кордоном, історії електрики тощо. Проведення цих лекцій сприяло по-

ширенню інтересу до молодої галузі техніки, привертало увагу до нової спеці-

альності абітурієнтів і студентів інших ВНЗ, що відігравало важливу роль у 

становленні вищої технічної освіти в Україні [11, ф. 2047, спр. 206, арк. 1]. 

Власне завдяки зусиллям М. Д. Пильчикова на початку ХХ ст. фізич-

на лабораторія ХТІ була забезпечена сучасним устаткуванням, стала пер-

шим центром у Харкові, де проводились наукові дослідження з радіофізики. 

Дослідження, які проводилися у лабораторії, привернули увагу науковців 
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Харкова і співробітників інституту. Справу вченого підтримав 

Д. А. Рожанський, який пізніше став засновником Харківської школи ра-

діофізики [116, с. 163]. 

Працюючи завідувачем кафедри фізики Харківського університету, 

до досліджень у галузі фізики Д. А. Рожанський залучив студентів і співро-

бітників кафедри. Серед них був і А. О. Слуцкін, який продовжив справу 

Д. А. Рожанського після його від’їзду до Нижнього Новгороду. У подальші 

роки А. О. Слуцкін підтримував тісний зв'язок з науковцями ХТІ і ХЕТІ [5, 

ф. Р-5404, спр. 110, арк. 1; 118]. 

У ХТІ послідовником М. Д. Пильчикова став О. Х. Хінкулов. Практи-

чний досвід О. Х. Хінкулов отримав у Нижегородській лабораторії, під ке-

рівництвом Д. А. Рожанського, де він протягом 1922–1923 рр. вивчав мето-

ди радіовимірювань, знайомився з обладнанням лабораторії [3, ф. Р-1682, 

спр. 120, арк. 63]. 

Отже, започатковані професором М. Д. Пильчиковим наукові дослі-

дження в галузі радіокерування і атмосферної електрики і створена ним ма-

теріально-технічна база стали фундаментом для розвитку наукового напря-

мку радіофізики в Харкові, радіотехнічної спеціальності в ХТІ, фундамен-

тальних і прикладних наукових досліджень учених ХЕТІ в галузі техніки 

високих напруг. 

Професор М. П. Клобуков 

Микола Петрович Клобуков (рис. 

2.18) народився на Чернігівщині. Освіту 

отримав у Мюнхенському вищому техніч-

ному училищі на хіміко-механічному відді-

ленні. Уривок з автобіографії вченого 

«…поступив из четвертого класса Нетин-

ской классической гимназии в Высшее тех-

ническое училище в Москве, я пробыл там 

до третього общего курса, в 1882 г. посту-

пил в Мюнхенское высшее техническое учи-

лище, которое окончил в 1886 г. с дипломом 

2-го разряда, заручившись за год до оконча-

ния степенью доктора философии при Эр-

лангенском университете в Баварии…» [3, 

ф. Р-1682, оп. 2, спр. 145, арк. 112].  

Рисунок 2.18 – Професор 

М. П. Клобуков 
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З 1891 р. наукова діяльність М. П. Клобукова пов’язана з ХТІ. Ситуа-

ція з викладанням електротехніки в той час виглядає таким чином: практи-

чних занять з електротехніки не проводиться взагалі, а лекції в кількості 

двох годин на тиждень були необов’язковими та однаковими для студентів 

як механічного, так і хімічного відділень. Також було відсутнє і дипломне 

проектування з цієї важливої дисципліни. Для вирішення цих проблем рек-

тор ХТІ В. Л. Кирпичов запрошує на посаду лаборанта при фізичному кабі-

неті талановитого дослідника в галузі фізичної хімії та електрохімії 

М. П. Клобукова [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 145, арк. 10, 14].  

М. П. Клобуков був вже досвідченим ученим, який плідно займався нау-

ково-дослідною, практичною і викладацькою роботою. Закінчивши 1886 р. 

Мюнхенське вище технічне училище, він був залишений там працювати і брав 

участь у створенні першої електрохімічної лабораторії в Німеччині. В училищі 

науковець працював лаборантом електрохімічної лабораторії і займався викла-

дацькою діяльністю: читав лекції з електрохімії та проводив практичні заняття. 

У ці роки вчений розробив практично перші апарати для автоматичної реєстра-

ції змінення складу речовин під дією іскри; впровадив нові прилади для елект-

рохімічних досліджень. Результати наукових досліджень М. П. Клобукова дру-

кувалися у відомих німецьких журналах [118, с. 19].  

За підрахунками автора на 1891 р. М. П. Клобуков мав сорок шість 

надрукованих наукових праць та публікацій, присвячених питанням елект-

рохімії, електрометалургії, електротехніки [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 145, 

арк. 20].  

Перелік наукових напрямів, якими займався М. П. Клобуков, працю-

ючи в ХТІ, досить широкий, і вся його наукова робота мала прикладний ха-

рактер. Це дослідження різних електрохімічних систем, у тому числі палив-

них елементів, наукові досліди в галузі електрометалургії, вивчення питан-

ня стійкості металевих предметів під впливом атмосфери, розробка прила-

дів для передавання даних електричних вимірювань на відстань, створення 

приладів для демонстрування законів електричних кіл і визначення магніт-

ного проникнення.  

Коло наукових питань ученого відобразилося на формуванні навчаль-

них програм ХТІ. Величезною є заслуга М. П. Клобукова в становленні та-

ких навчальних дисциплін як електротехніка і електрохімія. З 1892 р. він 

почав викладати лекційний курс загальної електротехніки, теорії електрики, 

а з 1894 р. приступив до практичних занять за цими дисциплінами. Досвід 
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викладацької і наукової робо-

ти був узагальнений у нових 

підручниках, які опублікова-

но літографічним способом 

протягом 1893–1895 рр. Пе-

рша частина роботи відводи-

лася теоретичним питанням 

електрики і магнетизму. Дру-

га була присвячена генерато-

рам струму, принципу роботи 

електродвигунів, застосуван-

ню електричних машин. Дані 

праці є першими в Україні 

підручниками з питань елек-

тротехніки (рис. 2.19) [119; 

120].  

Попит на інженерів-

електриків, особливо вузько-

спеціалізованих фахівців, у 

той період продовжує підви-

щуватися. Розвиток промис-

лового застосування електрики в хімічних і металургійних виробництвах 

відокремлює нові галузі застосування прикладної електротехніки. Металур-

гійні підприємства Донецького басейну, що виникли протягом 90-х рр. ХІХ 

ст., за своїм технічним рівнем перевищували металургійні заводи інших 

промислових центрів Росії. Після прокладення залізниці почали виникати 

нові підприємства, що створили ще один центр металургії – групу заводів 

Придніпров’я [121, с. 23, 28].  

Упродовж 1897–1898 рр. на засіданнях учбового комітету ХТІ у складі: 

О. К. Погорєлко, В. А. Стєклов, К. А. Андрєєв, В. А. Геміліан та ін., були 

розглянуті питання щодо розширення електротехнічної спеціальності. До 

цих пропозицій входили такі пункти: організація кафедри електротехніки і 

окремого електротехнічного відділення; розширення викладання електроте-

хніки; впровадження лабораторних робіт і дипломного проектування; під-

вищення матеріально-технічної бази електротехнічного кабінету. Також не-

обхідним стало впровадження електротехнічних дисциплін на хімічному 

Рисунок 2.19 – Перший в Україні підручник 
з електротехніки, «Курс электротехники», 

М. П. Клобуков, 1893–1894 рр. 
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відділенні і організації нового електротехнічного напряму [2, ф. 707, оп. 1, 

спр. 277, арк. 22, 49]. 

Розроблення навчальних програм теоретичної частини нового курсу і 

лабораторного практикуму було доручено М. П. Клобукову як найбільш дос-

відченому в цьому питанні. Уже, починаючи з 1898 р., до навчального плану 

інституту вперше в Україні була введена нова дисципліна – прикладна елект-

рохімія для студентів хімічного відділення. М. П. Клобуков проводив викла-

дання в спеціальній лабораторії в обсязі двох лекційних годин і чотирьох го-

дин занять на тиждень. Досвід, отриманий науковцем у попередні роки, дав 

можливість уже в перший рік зробити випуск фахівців-електрохіміків. Визна-

чальним чинником у підготовці інженерів М. П. Клобуков вважав практичну 

підготовку. Під його керівництвом студенти старших курсів набували практи-

чних навичок на підприємствах Катеринославської губернії [2, ф. 707, оп. 1, 

спр. 305, арк. 45; спр. 372, арк. 39]. 

У 1893 р. М. П. Клобуков ініціював створення електротехнічної лабо-

раторії і багато зробив для організації матеріально-технічної бази ХТІ. За 

його рекомендаціями технологічний інститут придбав нову вимірювальну 

апаратуру, електричні машини постійного і змінного струму, колекцію еле-

ктричних опорів, трансформатори, регулятори напруги і струмів тощо. Для 

проведення лабораторних робіт з електротехніки в механічних майстернях 

інституту виготовили «апарат Клобукова» для демонстрації законів магніт-

ного кола і визначення магнітної проникності тіла [2, ф. 770, оп. 1, спр. 156, 

арк. 18; спр. 184, арк. 3]. 

Електротехнічну, а надалі і спеціальну лабораторію для електрохіміч-

них досліджень М. П. Клобуков влаштував, користуючись власним досві-

дом. Досвід, накопичений у численних відрядженнях на металургійні і еле-

ктрохімічні виробництва Уралу, Поволжя, Півдня Росії; відвідування про-

мислових виставок за кордоном, зокрема Всесвітньої промислової виставки 

в Парижі; детальне вивчення різних спеціалізованих електричних установок 

дозволили М. П. Клобукову обладнати лабораторію на дуже високому рівні, 

що сприяло продовженню наукових досліджень, розпочатих ним у Німеч-

чині [2, ф. 770, оп. 1, спр. 328, арк. 34; спр. 359, арк. 4]. 

В електротехнічній лабораторії ХТІ М. П. Клобуков проводив чис-

ленні наукові дослідження. Наприклад, учений продовжує власні досліди дії 

альтернативних струмів на електроліти в застосуванні їх до нового методу 

визначення  коефіцієнтів. З допомогою фабриканта А. П. Простова на його 
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виробництві він провів упровадження своїх результатів у промисловість і 

отримав позитивні результати [2, ф. 770, оп. 1, спр. 180, арк. 9].  

Науковець проводив дослідження електропровідності для дугових 

ламп і ініціював роботи щодо освітлення фізичного корпусу. Пізніше у 1896 

р. учений провів технічну експертизу проекту з електричного освітлення 

Харкова [2, ф. 770, оп. 1, спр. 242, арк. 15; спр. 287, арк. 44]. 

Активну участь брав М. П. Клобуков у роботі Південноросійського 

товариства технологів і Харківського відділення Російського технічного то-

вариства. Численні доповіді, присвячені актуальним питанням сучасної на-

уки і виробництва, свідчать про широкий науковий світогляд ученого. 

1899 р. М. П. Клобуков від’їжджає у наукове відрядження на промислові 

підприємства Півдня Росії. Після повернення він робить доповідь на засі-

данні Харківського відділення Російського технічного товариства, де ви-

словлює думку про те, що продукти електрохімічного виробництва є найви-

гіднішим засобом для акумулювання запасів кінетичної енергії природи, а 

також для зберігання і передавання її на відстані. Також М. П. Клобуков 

відзначив, що для широкого розвитку електрохімічних виробництв необ-

хідно всебічно використовувати гідроресурси і низькосортне паливо, які 

дають дешеву електроенергію. Аналізуючи матеріали доповіді та звіт нау-

кового відрядження, можна вважати, що М. П. Клобуков одним з перших 

українських електротехніків показав можливість використання для промис-

ловості нових видів енергоресурсів. [122].  

Увагу науковця також привертали питання передавання електричних 

сигналів без дротів. 1894 р. на засіданні Харківського відділення технічного 

товариства він зробив доповідь про телеграфування без дротів і привернув 

увагу науковців ХТІ до цього питання. Відвідавши 1900 р. Всесвітню ви-

ставку у Парижі, він придбав обладнання для електротехнічної лабораторії 

ХТІ, необхідне для започаткування наукових досліджень в цьому напряму 

[2, ф. 770, оп. 1, спр. 219, арк. 17].  

Аналізуючи проведені М. П. Клобуковим дослідження і ознайомив-

шись з надрукованими результатами, можна стверджувати, що власне ним 

були розпочаті перші системні дослідження в галузі електротехніки в ХТІ. 

Отже, діяльністю професорів О. К. Погорєлка, М. Д. Пильчикова і 

М. П. Клобукова були закладені передумови для зародження електротехні-

чного напряму в ХТІ. Їхні оригінальні підходи до викладання наукових  

досягнень мали велике значення у становленні електротехніки як окремої 
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навчальної дисципліни, створенні умов для розвитку науково-дослідної  

роботи шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, виникненні нових 

напрямів в ХТІ.  

 

2.2.2. Діяльність професора П. П. Копняєва у створенні електро-

технічної спеціальності в ХТІ (1899–1920 рр.) 

Одним з видатних електротехніків 

ХХ ст. можна вважати Павла Петровича 

Копняєва (рис. 2.20). Він народився 27 

лютого 1867 р. у місті Уральськ в козачій 

родині. Після закінчення кадетського ко-

рпусу і Михайлівського артилерійського 

училища вирішив залишити військову 

службу, бо прагнув здобути технічну 

освіту. Переїхавши до Петербурга, успі-

шно пройшов випробування і відразу 

вступив на другий курс технологічного 

інституту. Великий вплив на формування 

особистості вченого мав фахівець у галузі 

електричних машин професор А. А. Во-

ронов, завідувач кафедри електротехніки 

технологічного інституту Санкт-Петербурга. Закінчивши 1896 р. інститут, 

Павло Петрович остаточно вирішує спеціалізуватися в галузі електротехні-

ки. Для здобуття вищої спеціальної освіти він їде до Німеччини, в Дармш-

тадтський політехнікум, де навчається на електротехнічному відділенні. Під 

керівництвом професора Е. Кіттлера, який надавав перевагу практичним 

методам навчання, П. П. Копняєв виконав декілька самостійних проектів 

електричних машин і установок в лабораторіях електротехнічного інституту 

Дармштадту і на заводах Німеччини [123; 124; 125].  

Результати перших наукових досліджень були сформульовані 

П. П. Копняєвим у дипломній роботі на звання інженера-електрика «Індук-

ційні двигуни» і в першій науковій публікації, яка була присвячена графіч-

ному методу для паралельного визначення ККД двигунів і генераторів. У 

роботі він проаналізував графічний метод, що активно використовувався 

німецькими науковцями. Також учений довів, що поряд з аналітичними ме-

тодами вирішення різних питань необхідно частіше застосовувати власне 

Рисунок 2.20 – Професор 

П. П. Копняєв 
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графічні засоби, бо вони давали можливість наочно оцінити окремі фактори 

у їх взаємодії. Надалі у своїх дослідженнях учений активно використовував 

власне графічний метод для визначення ККД [126]. 

У цьому ж році була опублікована 

ще одна робота молодого вченого, яка при-

вернула до себе увагу науковців Європи. У 

ній науковець теоретично обґрунтовував 

запропонований метод аналогії, підкреслив 

єдність законів, які є основними для тієї чи 

іншої групи явищ, і довів, що, в зв'язку з 

цим закони мають тотожне математичне 

формулювання. На жаль, запропонована 

модель не знайшла гідного застосування. 

Між тим робота П. П. Копняєва в умовах 

того часу мала велике значення. Він пер-

шим з російських учених, ще 1898 р. заклав 

наукові основи методу аналогії в електро-

техніці. Цей метод отримав широке розпо-

всюдження в сучасних умовах, дав можли-

вість для вирішення складних дослідних 

завдань [127]. 

Закінчивши 1898 р. навчання, П. П. Копняєв за рекомендацією профе-

сора А. А. Воронова був запрошений на роботу до ХТІ. У той період вна-

слідок реформування і розширення вищої технічної освіти відбувалася рео-

рганізація інституту. На засіданні учбового комітету висловлювалися пи-

тання щодо розширення викладання електротехніки, зокрема, щодо необ-

хідності створення кафедри електротехніки, удосконалення електротехніч-

ної лабораторії і організації окремого електротехнічного відділення. Викла-

дав електротехніку наприкінці 1890 р. професор М. П. Клобуков. За дору-

ченням учбового комітету ХТІ Микола Петрович розпочав упровадження 

нової спеціалізації – електрохімії. Загальна електротехніка в обсязі двох го-

дин викладалася студентам механічного відділення, але дипломні проекти 

за електротехнічним напрямком не виконувалися [2, ф. 770, оп. 1, спр. 277, 

арк. 49].  

Для виправлення ситуації, за ініціативою професора В. Л. Кирпичова, 

з 01.02.1899 р. штатним викладачем був зарахований інженер-технолог 

Рисунок 2.21 – П. П. Копняєв – 

студент Санкт-Петербурзького  

технологічного інституту 
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П. П. Копняєв, який відразу розпочав реорганізаційні заходи по викладанню 

дисциплін електротехнічного профілю та розширенню матеріально-

технічної бази інституту. За його ініціативою було збільшено кількість лек-

ційних годин з електротехніки до трьох на тиждень, упроваджені додаткові 

факультативні курси на механічному відділенні з теорії електрики. Уперше 

до навчальної програми факультету було включено спецкурс, що охоплю-

вав різні розділи електротехніки, і, головне, відводилися години для дипло-

много проектування. Усе це створило сприятливі умови для першого випу-

ску, що складався з п’яти фахівців, які спеціалізувались у галузі електроте-

хніки, уже в 1900 р. [2, ф. 770, оп. 1, спр. 337, арк. 10; спр. 344, арк. 2]. 

Архівні матеріали ДАХО свідчать, що протягом перших двох десяти-

річ роботи в ХТІ  П. П. Копняєв був у закордонних відрядженнях майже 

двадцять разів. Метою поїздок було накопичення наукових знань у галузі 

електротехніки, запозичення досвіду в організації електротехнічних лабора-

торій, ознайомлення з новітніми винаходами, вивчення методик викладання 

електротехнічних дисциплін у Вищих електротехнічних школах Європи. 

Визначальним для першого періоду становлення електротехніки в ХТІ ста-

ло відвідування Франції 1900 р. Разом з професорами і викладачами прик-

ладних технічних наук П. П. Копняєв від’їжджає на Всесвітню виставку в 

Парижі. На виставці блискуче була представлена російська наукова думка, 

зокрема проводилася демонстрація таких експонатів, як диференціальна 

електрична лампа В. М. Чикольова, динамо-машини, трансформатори і дви-

гуни, починаючи з першого двигуна Б. С. Якобі, радіо, винаходи з електри-

чної телеграфії, транспорту, зв’язку тощо. На показі стенди європейських 

країн були представлені не лише експериментальними експонатами, а й се-

рійними виробами електротехнічних підприємств. На відміну від цих країн, 

доробок російських учених обмежувався одиничними експериментальними 

зразками. На цей недолік звернув увагу П. П. Копняєв. Він оглянув елект-

ротехнічні лабораторії Вищої школи електрики в Парижі, а також електро-

технічні підприємства різного профілю. Як показали подальші події, відві-

дування Франції П. П. Копняєвим мало велике значення для становлення і 

розвитку в ХТІ наукових досліджень та навчального процесу [2, ф. 770, оп. 

1, спр. 359, арк. 1; 128, с. 390].  

Після повернення з виставки П. П. Копняєва за його проектом замість 

електричних установок у фізичному кабінеті і механічних майстернях в ХТІ 

розпочали будувати електричну станцію, яка стала базою для розвитку  
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електротехнічної лабораторії. В аудиторіях і лабораторіях фізичного і  

хімічного корпусів було проведено освітлення, у механічних майстернях 

замість парової машини встановили електропривод [2, ф. 770, оп. 1, 

спр. 402, арк. 52].  

На засіданні навчального комітету ХТІ від 21.04.1901 р. розглядалося 

питання запровадження політехнічного типу освіти. У зв’язку з цим були 

запропоновані нові форми наукової роботи та навчального процесу, зокрема 

організація нових кафедр. Упродовж трьох років у ХТІ було створено вісім 

кафедр: математики, фізики, механіки, хімії, хімічних технологій, машино-

будування, прикладної механіки, електротехніки [2, ф. 770, оп. 1, спр. 390, 

арк. 30].  

Розширення викладання електротехнічних дисциплін, запровадження 

нових електротехнічних напрямів, використання нових методик, формуван-

ня самостійних електротехнічних наукових дисциплін вимагало створення 

підручників, навчальних посібників, методичної літератури. Виданий у 

1893–1894 рр. літографічним методом підручник із загальної електротехні-

ки М. П. Клобукова був єдиним підручником в Україні, мав невеликий на-

клад і ряд недоліків. Узагальнюючи накопичений матеріал, протягом 1900–

1902 рр. П. П. Копняєв підготував до видання підручник у двох частинах, 

який містить повний курс загальної електротехніки. Вони стали першими в 

Україні підручниками з основ електротехніки, в яких узагальнено матеріал з 

усіх напрямків електротехніки. Посібники П. П. Копняєва відзначалися по-

слідовністю викладання, супроводжувалися прикладами, що давало можли-

вість застосовувати теоретичні засади для практичної діяльності в галузі 

електротехніки [129; 130]. 

Створення кафедри електротехніки сприяло розширенню тематики 

дипломних проектів з електротехнічної спеціалізації і збільшенню кількості 

лекцій до трьох годин на першому курсі і двох – на другому. Наприклад, у 

1904/1905 навч. рр. було відпрацьовано двадцять п’ять тем. Стало 

обов’язковим відвідування лабораторних та практичних занять. Термін ви-

вчення курсу з електротехніки завершувався складанням іспиту. 

П. П. Копняєв виступає ініціатором впровадження нових методів викладан-

ня. Він подав прохання до учбового комітету інституту дозволити студен-

там паралельно з прослухуванням лекцій виконувати лабораторні роботи і 

самостійні проекти. До цих нововведень студенти спочатку слухали курс 

лекцій, екзаменувалися і лише потім ставали практичної роботи. Після декі-
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лькох засідань новатору-науковцю дозволили запровадження нової системи 

навчання (рис. 2.22) [20, ф. 770, оп. 1, спр. 663, арк. 252]. 

 

 
Рисунок 2.22 – Професор П.П. Копняєв зі студентами 

(четвертий справа у нижньому ряду) 
 

Першою спеціалізацією, яка поступово почала виокремлюватися в 

навчальну дисципліну, став курс «Електричні машини». Машини постійно-

го струму переважали в установках того часу. Становлення нового курсу 

потребувало навчальної літератури для студентів і для підготовки наукових 

кадрів. Проведений автором аналіз дозволяє стверджувати, що існуючі на 

той час наукові праці з теорії електричних машин російських і зарубіжних 

вчених, зокрема таких фахівців як В. Я. Флоренсов, Л. С. Свенторжецький, 

П. Д. Войнаровський, Е. Арнольд, а також розділи, присвячені електричним 

машинам у підручниках з загальної електротехніки М. П. Клобукова, не ві-

дповідали основним вимогам до змісту дисципліни. Викладений матеріал 

мав істотні недоліки, зокрема, відсутність загальної термінології та класи-

фікації, нелогічне компонування розділів, відсутність розділів, присвячених 

розрахункам і конструкції електромашин, не було відокремлено питання 

виготовлення електричних машин та їх застосування. Послідовність викла-
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деного матеріалу не давала можливості з’ясувати цілісність дисципліни. 

Окреме місце серед переліку літератури з цього питання посідала праця 

В. Томсона у чотирьох томах, де найбільш повно було представлено питан-

ня електричних машин постійного струму, дві глави були присвячені проек-

туванню динамо-машин. Базовою літературою для вивчення дисципліни на 

той час, були підручники вчених німецької наукової школи, які вважалися 

найбільш досвідченими фахівцями в галузі електричних машин. На жаль, їх 

роботи почали перекладатися лише після 1908 р. [131; 132]. 

1904 р. за матеріалами власних досліджень П. П. Копняєвим було ви-

дано працю, присвячену питанням теорії, проектування, дослідження елект-

ричних машин постійного струму [133]. У підручнику було систематизова-

но експериментальний матеріал, накопичений автором за роки роботи у 

СПТІ і під час стажування в закордонних електротехнічних вищих школах. 

Визначальним чинником цієї праці було те, що вчений розробив нові мето-

дологічні та методичні підходи до викладання матеріалу. Це дозволило 

створити навчальні програми дисципліни «Теорія електричних машин», 

з’ясувати мету і завдання курсу. Без перебільшення варто відзначити, що 

праця П. П. Копняєва стала основою для підготовки інженерів-електриків. 

Підручник складався з трьох основних частин, присвячених теорії, дослі-

дженню і проектуванню електричних машин постійного струму. Матеріал 

досить вдало було поділено на десять розділів, які охоплювали теоретичний 

лекційний курс і матеріали лабораторних досліджень. У першому розділі 

автор надав теоретичне обґрунтування цього курсу, спираючись на класичні 

методологічні підходи, зокрема, він відзначив, що магнітний потік – найва-

жливіша величина в електричній машині, а індукція і магнітне поле є вихід-

ними поняттями для всього курсу. У другому розділі, присвяченому обмот-

кам якоря, П. П. Копняєв підкреслив, що одна й та сама машина може бути 

виготовлена з послідовною чи паралельною обмоткою, тому що тип обмот-

ки не впливає на потужність машини. Узагальнення властивостей двигунів 

постійного струму вчений проводить у шостому розділі. Принципи викла-

дення матеріалу у цьому розділі відрізнялися від інших авторів. 

П. П. Копняєв розглянув властивості різних типів електродвигунів і склав 

повну класифікацію їхніх загальних властивостей. Характерною ознакою 

цієї класифікації було, з одного боку, виявлення загальних рис, а з іншого – 

встановлення особливості кожного типу двигуна. Підсумком цього дослі-

дження стали виведені автором загальні рівняння для всіх типів двигунів, 

що давали можливість визначити струм, споживаний двигуном, і кількість 
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обертів при конкретному навантаженні. Дані рівняння мали важливе зна-

чення при дослідженні двигунів, бо висвітлювали головні режими їхньої 

роботи. У дев’ятій главі автор подає розрахунки динамомашин і пропонує 

низку емпіричних формул, наприклад, для попередніх розрахунків діаметра 

і довжини якоря при проектуванні машин, для перших розрахунків кількос-

ті полюсів машини. 

Цю працю було доповнено і перероблено 1926 р. У новому виданні 

професором П. П. Копняєвим додатково були надані матеріали наукових 

досліджень, які проводилися в лабораторіях ХТІ і були впроваджені у виро-

бництво на Харківському електромеханічному заводі (ХЕМЗ). Ці праці ста-

ли першими вітчизняними підручниками з теорії машин постійного струму і 

були високо оцінені відомими фахівцями. Зокрема, професор А. А. Воронов 

підкреслював, що ці праці мають цінність у науковому і методологічному 

плані, і кваліфікував професора П. П. Копняєва як грамотного фахівця [134, 

с. 66–67; 135] 

Політична ситуація початку ХХ ст. змусила П. П. Копняєва звільни-

тися з ХТІ. Вчений переїхав до Санкт-Петербурга, де в технологічному ін-

ституті йому було доручено викладання нової дисципліни «Розрахунки ме-

реж». Також він влаштувався на роботу в акціонерне товариство «Вестінга-

уз», яке займалося проектуванням електричних трамваїв, і брав участь у ро-

зробці проекту Санкт-Петербурзького трамвая [136]. 

Накопичений досвід дозволив П. П. Копняєву після повернення в ХТІ 

з 1907 р. розпочати перебудову, обладнання існуючих лабораторій і ство-

рення нових. Кафедра електротехніки отримала два додаткових приміщен-

ня, було придбано сучасне устаткування, зокрема акумуляторну батарею. 

Також учений як завідувач електричної станції інституту продовжував ро-

боту для збільшення її потужності, враховуючи зростання навантаження в 

майбутньому. Тим самим він створив умови для подальшого розширення 

електростанції. Зокрема 1910 р. почали працювати машинний і вимірюва-

льний кабінет електротехнічної лабораторії (рис. 2.23, рис. 2.24). Завдяки 

авторитету та організаційним здібностям ученого нові лабораторії були  об-

ладнані  новітніми  для  того  часу  вимірювальними  приладами: ватметра-

ми, амперметрами, вольтметрами тощо. Найбільша кількість обладнання – 

особистий подарунок П. П. Копняєву від товариств «Сименс і Гальске», 

«Вестінгауз», Загальної електричної компанії [2, ф. 770, оп. 1, спр. 598, арк. 

16, 39; спр. 484, арк. 43; спр. 650, арк. 52].  
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Рисунок 2.23 – Вимірювальний зал електротехнічної лабораторії 

 

Рисунок 2.24 – Машинний зал електротехнічної лабораторії 
 

Для організації навчального процесу в нових лабораторіях 

П. П. Копняєвим були розроблені методичні вказівки для лабораторних занять 

з курсу «Електричні вимірювання» і посібник, де були узагальнені теоретичні 

та практичні питання електричних і магнітних вимірювань: система одиниць, 

класифікація вимірювальних приладів, методи вимірювань різних величин. 

Провідним у цій роботі був розділ, присвячений теорії похибок. 
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У цей період П. П. Копняєв розпочав систематизацію власних навча-

льних посібників для всебічної підготовки інженерів-електротехніків. Пев-

на група наукових робіт була об'єднана автором за спільністю тематики і 

становила цикл з п’яти фундаментальних томів: основи електротехніки, 

електричні вимірювання, динамо-машини постійного струму, машини змін-

ного струму і трансформатори, електричні установки.  

Останній том охоплював матеріали дисциплін, які вчений викладав у 

ХТІ і СПТІ, – електричні мережі й електричні станції. Автор подає класифі-

кацію і методику розрахунку проводів з урахуванням економічних чинни-

ків, власний оригінальний метод розрахунку освітленості. Він запропонував 

декілька формул для розрахунків сили світла (освітленості). Цей метод мав 

перевагу порівняно з роботами німецьких учених, які отримували резуль-

тат, спираючись на емпіричні дані чи пропонували досить громіздкі розра-

хунки. Пізніше німецький учений О. Блох створив методику, схожу на ме-

тод П. П. Копняєва. У другому розділі автор представив розробку питання 

про ймовірне зростання навантаження електростанцій для найближчого де-

сятиліття. Це було ще не розроблене і дуже важливе питання експлуатації 

електростанцій. Як показав подальший розвиток енергетики, своїм дороб-

ком учений випередив час. В останньому розділі П. П. Копняєв наводить 

методи розрахунків складних електричних мереж. Узагальнюючи відомі на 

той час методики, він детально аналізує кожну з них, підкреслює недоліки і 

переваги.  

Авторитет П. П. Копняєва, як досвідченого фахівця з питань прикла-

дної електротехніки, поступово зростав. Його постійно запрошують для 

проведення консультацій з практичних питань електротехніки. Наприклад, 

він був експертом з електричного обладнання Губернської земської лікарні, 

консультантом з наслідків трамвайної аварії у м. Кременчук, консультантом 

проекту будівництва електростанції в м. Харків. Протягом 1905–1907 рр. 

П. П. Копняєв розробив комутацію трамвайних підстанцій в Петербурзі і 

Лубенської підстанції в Москві [2, ф. 770, оп. 1, од. збер 446, арк. 24; 

спр. 484, арк. 57].  

Практична робота дає можливість ученому відвідувати підприємства і 

міста України. Аналіз даних про розвиток електричних установок на підп-

риємствах Придніпров’я, Криворіжжя, Донецького регіону, будівництво по-

тужних електричних станцій в містах дозволив ученому зробити висновки 

щодо зростання потреби у кваліфікованих інженерах-електриках. Особливо 
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збільшувався попит на фахівців з експлуатації електричних станцій, вироб-

ництва електричних машин. Ці питання привернули до себе увагу відомих 

електротехніків і обговорювалися на шостому Всеросійському електротех-

нічному з’їзді 1911 р. Активну участь у роботі з’їзду брав П. П. Копняєв [2, 

ф. 770, оп. 1, спр. 666, арк. 4, 6].  

Після повернення він ініціював розширення викладання електротех-

ніки з метою забезпечення фахівцями підприємств країни. До навчального 

комітету ХТІ науковець подав доповідну записку, де висловив пропозиції: 

упровадити до навчального плану нові дисципліни, а саме, електричні вимі-

рювання, машини постійного струму, техніку змінного струму, електричні 

станції, електричні мережі; розширити викладання електротехніки до оди-

надцяти годин на тиждень; збільшити кількість лабораторних занять; зміц-

нити матеріально-технічну і лабораторну базу. Пропозиції вченого отрима-

ли підтримку провідних вчених інституту, і за рахунок скорочення загаль-

них курсів навчальну програму електротехніки з 1912 р. було розширено [3, 

ф. Р-1682, оп. 1, од. збер 676, арк. 89; 137]. 

Вагомий внесок зробив професор П. П. Копняєв у розвиток напряму 

електричної тяги в Україні своїми працями з цих питань. У 1911 р. він,  

користуючись власним досвідом роботи у Санкт-Петербурзі, розробив  

технічний проект міського електричного трамвая в Маріуполі. Базуючись 

на роботах з тягової механіки А. І. Липеця і Д. М. Лебедєва, вчений запро-

понував графічний метод визначення витрат енергії залежно від профілю 

шляху і аналітичне рівняння руху трамвайного вагону. На відміну від попе-

редників, графічний метод П. П. Копняєва, що базувався на основі матема-

тичного обґрунтування, визначав характеристики швидкості, струму, часу і 

споживання енергії (тобто будувалися відповідні графіки). Таким чином, 

з’являвся повний набір характеристик руху вагону, за допомогою якого ви-

значалися швидкість, час пробігу, величина сили струму і кількість елект-

ричної енергії, яку витрачав вагон залежно від профілю шляху. Подальша 

робота була спрямована на удосконалення методики визначення розрахун-

ків трамвайної тяги без графічних побудов. Результатом стала розробка 

аналітичного методу, який не залежав від графічного. Цю методику, запро-

поновану П. П. Копняєвим, потрібно було застосовувати власне в сукупнос-

ті двох методів для отримання точних результатів обчислень. Технічна пе-

ревага методів розрахунків трамвайної тяги П. П. Копняєва одержала повне 

підтвердження при проведені випробувань на діючих трамваях [138, с. 6].  
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Дані роботи були опубліковані і привернули увагу науковців і студен-

тів. Розрахунки П. П. Копняєва стали основою дипломних проектів для сту-

дентів ХТІ, наприклад «Трамвайна установка змінного струму з підстанція-

ми», що сприяло виокремленню нової спеціалізації. 

На початку 1920-х рр. професор П.П. Копняєв очолив науково-

дослідну кафедру електротехніки та відділ аспірантури. Разом з викладаць-

кою і науковою роботою П. П. Копняєв вміло поєднував громадську діяль-

ність. Упродовж 1907–1908 рр. його обрано керівником комісії з організації 

в Харкові першої Південноросійської електротехнічної виставки. Метою 

виставки була популяризація досягнень електротехніки і впровадження еле-

ктротехнічних здобутків у промисловість, зокрема гірничодобувну і сільсь-

когосподарську. Він, постійний учасник Всеросійських електротехнічних 

з’їздів, протягом двадцяти років працював у керівництві Південноросійсь-

кого товариства технологів і редагував «Відомості», які видавалися товари-

ством; виконував обов’язки голови електротехнічної секції Всеукраїнської 

асоціації інженерів у Харкові; був членом Міжнародної електротехнічної 

комісії. Діяльність ученого в цьому напрямку мала велике значення для 

становлення системи підготовки інженерних кадрів і наукових робітників в 

Україні, розвитку електричного господарства м. Харкова. 1916 р. його об-

рали деканом механічного факультету. Протягом 1919–1920 рр. він викону-

вав обов’язки ректора ХТІ (рис. 2.25) [20, ф. 770, оп. 1, спр. 630, арк. 61; 3, 

ф. Р-1682, оп. 1, спр. 35, арк. 11].  

Таким чином, уже на початку ХХ ст. професором П. П. Копняєвим в 

ХТІ була організована електротехнічна спеціальність. Становлення елект-

ротехніки як науково-технічної дисципліни в ХТІ можна простежити на 

рис. 2.26. Викладання електротехніки було розпочато 1892 р. в обсязі двох 

годин на тиждень, а вже на початку ХХ ст. воно зросло до шести годин. 

Було впроваджено дипломне проектування. Викладання проводилосяь за 

такими дисциплінами: загальна електротехніка, електрохімія, електричні 

мережі, теорія електромашин. Усі курси були забезпечені навчальною літе-

ратурою і лабораторіями для практичних занять; тематика дипломних прое-

ктів охоплювала практичні питання різних галузей електротехніки; кіль-

кість студентів, які отримували диплом інженера-електрика в Україні, збі-

льшувалася щорічно; розширилася матеріально-технічна база інституту.  

На основі проведеного дослідження діяльності професора 

П. П. Копняєва встановлено, що на початку ХХ ст. він був єдиним лектором 
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Рисунок 2.25 – Науково-педагогічна та організаційна діяльність  

професора П. П. Копняєва  
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Рисунок 2.26 – Динаміка викладання дисциплін з електротехніки в ХТІ  

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

в Україні, який підготував матеріали і викладав вісім електротехнічних ди-

сциплін за своєю авторською системою: загальну електротехніку, теоретич-

ні основи електротехніки, електричні машини постійного та змінного стру-

му, електричні вимірювання, електричні установки, розрахунки електрич-

них мереж, дипломне проектування.  

Наукова спадщина вченого становить понад п’ятдесят праць і охоп-

лює основні напрями розвитку електротехнічної галузі на початку ХХ ст. в 

Україні. Для всього наукового доробку вченого характерна надзвичайно 

важлива ознака: всі свої теоретичні дослідження він висловлював у форму-

лах, придатних безпосередньо для практичних інженерних розрахунків. До-

робок П. П. Копняєва можна класифікувати за шістьма основними групами. 

До першої групи можна віднести праці із загальної електротехніки, які три-

валий час були базовим матеріалом для підготовки фахівців. Другу групу 

складають фундаментальні роботи з теорії електричних машин постійного і 

змінного струму. Дослідження з питань метрології і електричних вимірю-

вань охоплюють третю групу наукових праць. До четвертої групи можна ві-

днести праці вченого з проблем електричної тяги. Роботи з розрахунків еле-

ктричних мереж варто виокремити в п’яту групу. І останню групу склада-

ють праці з питань електричних установок (рис. 2.27). Одержані 

П. П. Копняєвим результати наукових досліджень започаткували нові на-

прями розвитку науково-дослідної роботи в галузі електротехніки в ХТІ.  
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Рисунок 2.27 – Наукова спадщина професора П. П. Копняєва  
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постоянного тока, 
1905 г. 

4. Векторна диаг-
рамма альтерна-
тора, 1917 г. 

5. Описание полюс-
ного башмака эле-
ктрических машин 
постоянного и пе-
ременного тока, 
1922 г. 

6. Динамо-машины 
постоянного тока, 
1924 г. 

7. Динамо-машины 
переменного тока, 
1925 г. 

8. Электрические 
машины постоян-
ного тока, 1926 г. 

9. Электрические 
машины перемен-
ного тока, 1927 г. 

10. Основи елект-
ротехніки. Реак-
тивні котушки і 
трансформатори, 
1930 р.  

11. Электрические 
машины перемен-
ного тока, 1933 г. 

Загальна  
електротехніка 

1. Курс электротехни-
ки, 1900 г.  

2. Электротехника, ч. 
1 и 2, 1902 г. 

3. Начало электротех-
ники, 1904 г. 

4. Курс электротехни-
ки.   Переменный ток, 
1909 г. 

5. Курс электротехни-
ки. Основы электри-
чества и магнетизма,  
1912 г. 

6. Курс электротехни-
ки. Основы электри-
чества и магнетизма, 
1913 г. 

7. Дополнение к пере-
менному току, 1916 г. 

9. Начальный курс эле-
ктротехники. Посо-
бие для рабочих, 
1922 г. 

10. Основы электро-
техники. Конспект 
по переменному току, 
1926 г. 

11. Основы электро-
техники. Символич-
ный метод, 1926 г. 

12. Основы электро-
техники. Конспект 
по переменному току, 
1927 г. 

13. Основы электро-
техники. Ч 2. Пере-
менный ток, 1930 г. 

14. Основы электро-
техники. Коло прос-
того струму, 1931 г. 

Розрахун-
ки елек-
тричних 
мереж 

1. Расчеты сетей эле-
ктрической канали-
зации, 1903 р. 

2. Электротехника. 
Расчеты сетей, 
1904 г. 

1. Курс электротехни-
ки, ч. 4.  Электричес-
кие установки, 
1911 г. 

2. Электрические 
установки, 1912 г. 

Електри-
чні уста-

новки 

Електри-
чна тяга 

1. Графический рас-
чет трамвайной тя-
ги, 1914 г. 

2. Аналитический рас-
чет трамвайной тя-
ги, 1915 г. 

Електри-
чні вимі-
рювання і 
метроло-

гія 

1. Электрические из-
мерения, 1903 г. 

2. Электрические из-
мерения. Пособие для 
лабораторних работ, 
1910 г. 

3. Дополнение к курсу 
измерительных при-
боров, 1915 г. 

4. В поисках совершен-
ной абсолютной сис-
теми единиц, 1927 г 

5. Электрические из-
мерения, 1928 г.  
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Організація П. П. Копняєвим електротехнічного факультету 

Ще на початку своєї педагогічної діяльності в технологічному інсти-

туті П. П. Копняєв розробив проект організації самостійного електротехні-

чного факультету (ЕФ). У 1907 р., 1912 р., 1914 р. вчений здійснив нові 

спроби з його організації. 26.11.1920 р. на підставі рішення наради Народ-

ного комітету професійної освіти України було створено комісію під керів-

ництвом П. П. Копняєва. До складу комісії входили: викладачі ХТІ 

В. О. Із’юров, секретар комісії В.М. Кияниця, відповідальний за будівницт-

во лабораторій інженер В. А. Радциг і представник Ради студентів 

Ф. А. Ступель. Метою комісії була організація самостійного електротехніч-

ного факультету, створення нових навчальних планів, поставка нового су-

часного обладнання. Електротехнічний факультет відкрили 21.01.1921 р. 

Деканом призначили професора П. П. Копняєва [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 80, 

арк. 13; спр. 93, арк. 14].  

Варто відзначити, що перший в Україні електротехнічний факультет 

було відкрито в КПІ 1918 р. Але фактично випуск фахівців-електротехніків 

проводився лише за однією спеціалізацією. Дипломні проекти з електроте-

хніки виконували п’ять–шість студентів на рік [139]. 

Відкриття електротехнічного факультету в ХТІ мало велике значення 

для розвитку промисловості Півдня Росії. При створення плану «ГОЭЛРО» 

було виявлено, що на початок 1920 рр. енергетичне господарство Донбасу 

прийшло в занепад. Потужність електростанцій не задовольняла потребу 

промисловості в енерговитратах. Найбільша електростанція мала потуж-

ність 12,85 МВт. Для забезпечення промислового регіону необхідними ене-

ргоресурсами в 1922 р. було розроблено план загальної електрифікації, який 

передбачав об’єднання потужних електричних станцій у єдині комплекси за 

допомогою ліній електропередавання. З цим було пов’язано вирішення ці-

лої низки технічних і економічних проблем, зокрема об’єднання енергетич-

ної системи Донбасу з Дніпропетровською енергосистемою. П. П. Копняєв 

при створенні факультету, прогнозуючи величезний попит на фахівців но-

вих електротехнічних спеціалізацій, запропонував прискорені випуски – на-

вчання за чотири роки за окремими навчальними програмами [140]. 

До складу факультету входили чотири навчальні кафедри: «Електри-
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чні машини», «Електричне устаткування», «Загальна електротехніка», 

«Електрична тяга». На факультеті читалися курси з електроустаткування 

фабрик і заводів, електрифікації гірничої промисловості, електричних ме-

реж і ліній, електричних станцій і міських трамваїв. Термін навчання стано-

вив п'ять років, виробнича практика стала обов'язковим елементом навчан-

ня, до викладання провідних дисциплін залучалися заводські інженери. За-

лучення відомих учених і інженерів стало важливою передумовою для фо-

рмування на факультеті наукового центру. Вивчення спеціальних курсів 

проводилося у вимірювальній та електромашинній лабораторіях. За пропо-

зицією професора П. П. Копняєва розпочалось облаштування лабораторії 

високої напруги. За проектом ученого метою нової лабораторії були не 

тільки навчальний процес, а й наукова робота. В лабораторії планувалося 

проводити технічні випробування високовольтних ізоляторів та інших ізо-

ляційних матеріалів, дослідження ліній високої напруги. Накопичений 

П. П. Копняєвим упродовж попередніх років досвід підготовки фахівців 

сприяв тому, що вже в перший рік існування факультету відбувся випуск 

висококваліфікованих спеціалістів. Дипломні проекти виконувалися за та-

кими темами: міський електричний трамвай; електрозабезпечення міст, ра-

йонні станції, електричні установки для копалин, обладнання електромеха-

нічного заводу [3, Р-1682, оп. 1, спр. 83, арк. 14; спр. 120, арк. 63; спр. 107, 

арк. 22–23]. 

До професорсько-викладацького складу факультету входило чотири 

професори: О. О. Потебня, В. М. Хрущов, С. О.  Тейс та П. П. Копняєв і де-

сять викладачів, серед яких О. Б. Брон, В. М. Кияниця, О. Я. Бергер, 

М. Ф. Перевозський. Узагальнення архівних матеріалів ДАХО дозволяє 

стверджувати, що основу колективу факультету становили випускники ме-

ханічного факультету ХТІ, учні П. П. Копняєва (табл. 2.1) [3, ф. Р-1682, спр. 

295, арк. 1–27; 82, ф. 5404, спр. 21, арк. 24]. 

П. П. Копняєв дуже вимогливо ставився до відбору нових викладачів. 

Зі спогадів профессора, д.т.н. О. Я. Бергера «...будучи деканом він приймав 

на роботу нових лекторів після двох пробних лекцій студентам в присутно-

сті всієї ради факультету і слухачів – студентів, причому одна тема за 

вибором лектора, друга – за вибором Копняєва…» [141]. 
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Таблиця 2.1 – Викладацький склад електротехнічного факультету ХТІ 

(1921–1930 рр.)  

ПІБ З якого року в ХТІ Дисципліни, які викладали 

О. Я. Бергер 
1924 р., асистент каф. «Еле-

ктричні установки» 

Вступ до електротехніки, електричні 

установки 

О. Б. Брон 

1924 р., асистент каф. «Еле-

ктричні машини» 

1930 р. професор ХЕТІ 

Теоретична і прикладна механіка, ос-

нови електротехніки, технологія еле-

ктротехнічних матеріалів, техніка ви-

соких напруг, ізоляційні матеріали, 

основи електроапаратобудування 

Л. Б. Гейлер 
1921 р., доцент каф. «Елект-

ричне устаткування» 

Дипломне проектування з високово-

льтного передавання 

В. О. Із’юров 
1916 р., доцент каф.  

«Електрична тяга» 

Міські трамваї, моторні вагони, спе-

ціальне проектування трамвайних 

установок 

В. М. Кияниця 

1913 р., асистент каф. «Еле-

ктричні машини», зав. гос-

подарчої частини 

Електричне освітлення фабрик, заво-

дів, копалин, енциклопедія електри-

ки, електричні вимірювання 

П. П. Копняєв 

1899 р., професор, декан ЕФ, 

зав. каф. «Електричні  

машини» 

Загальний курс електротехніки, елек-

тричні машини, основи електротехні-

ки, проектування електричних мереж 

і машин 

А. М. Кузнєцов 
1920 р., доцент каф. «Елект-

ричне устаткування» 

Районні електричні станції, електри-

чне обладнання фабрик і заводів, 

спеціальне проектування електрич-

них установок 

Г. П. Леві 
1921 р. доцент каф. «Елект-

ричне устаткування» 

Електрифікація гірничої промислово-

сті, спеціальне проектування елект-

ричних установок 

М. Ф. Перевоз-

ський 

1921 р., доцент каф. «Зага-

льна електротехніка» 

Спеціальне проектування електрич-

них установок, конструювання елект-

ричних машин і апаратів 

О. О. Потебня 
1923 р., професор, зав. каф. 

«Електрична тяга» 

Електричні вимірювання,  

електрична тяга 

С. О. Тейс 
1922 р., професор каф. «Еле-

ктричне устаткування» 
Перехідні явища 

О. Х. Хінкулов 
1921 р., асистент каф. «Еле-

ктричне устаткування» 

Телеграфія, телефонія, радіотелегра-

фія, електричні вимірювання 

В. М. Хрущов 

1923 р., професор,  

зав. каф. «Передавання елек-

тричної енергії» 

Колекторні двигуни, теорія електри-

чних і магнітних явищ, високовольтні 

лінії, загальний курс електротехніки, 

проектування електричних машин 
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Під керівництвом П. П. Копняєва одним з перших виконав диплом з 

електротехніки О. О. Потебня (рис. 2.28), син відомого українського вчено-

го-філолога О. А. Потебні. 1892 р. він з відзнакою закінчив фізико-

математичний факультет Харківсь-

кого університету. Далі працював 

помічником начальника московсь-

кої дільниці служби тяги Москов-

сько-Курської залізниці. Виявив за-

цікавленість до практичного засто-

сування електротехніки, 1894 р. 

прослухав лекції професорів ХТІ 

К. О. Зворикіна, В. С. Кнаббе, 

А. В. Гречанінова, В. І. Альбіцько-

го, П. П. Копняєва і подав прохання 

про складання іспитів на звання ін-

женера-технолога.  

1900 р. О. О. Потебня закін-

чив механічне відділення ХТІ, під 

керівництвом П. П. Копняєва виконав дипломний проект, присвячений тео-

ретичним питанням електричної тяги, і одним з перших отримав звання ін-

женера-технолога за спеціалізацією в галузі електротехніки. Два роки ста-

жувався за кордоном, набуваючи практичного досвіду в електротехнічних 

лабораторіях Європи. 1902 р. його було запрошено на посаду ординарного 

професора кафедри електротехніки Томського технологічного інституту 

(ТТІ), де він став організатором електротехнічної лабораторії і керівником 

електротехнічної спеціальності. З 21.12. 1923 р. О. О. Потебня – професор і 

завідувач кафедри «Елекрична тяга» в ХТІ [2, ф. 770, оп. 2, спр. 1607, арк. 1, 

9; оп. 3, спр. 2423, арк. 1, 16; 3, Р-1682, оп. 2, спр. 260, арк. 7; 142]. 

В. М. Кияниця закінчив з відзнакою 1912 р. механічне відділення ХТІ. 

Дипломний проект «Електричне освітлення» він виконував під керівництвом 

професора П. П. Копняєва. На прохання наукового керівника його залишили 

на посаді лаборанта електротехнічної лабораторії ХТІ, а з 1913 р. призначили 

на посаду лаборанта електротехнічної лабораторії. Початкова діяльність уче-

Рисунок 2.28 – Професор О. О. Потебня 
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ного полягала у становленні лабораторій і нових навчальних дисциплін, зок-

рема, за його пропозицією до навчального плану були запроваджені такі нові 

дисципліни: «Історія електротехніки», «Освітлення фабрик і заводів». У від-

рядженнях на заводи Єкатеринбурга, Пермі з метою ознайомлення з елект-

ричними установками, електричними станціями великих міст він набував до-

свіду для будування лабораторій [2, ф. 770, оп. 2, спр. 932, арк. 12; 3, ф. Р-

1682, оп. 2, спр. 143, арк. 26, 32; спр. 151, арк. 8]. 

Серед перших викладачів електротехнічного факультету – О. Я. Бер-

гер, відомий фахівець у галузі електричних машин і турбогенераторобуду-

вання. 1920 р. він закінчив механічний факультет ХТІ і був зарахований до 

аспірантури (науковий керівник – П. П. Копняєв). О. Я. Бергер брав активну 

участь у становленні електротехнічного факультету. За пропозицією профе-

сора П. П. Копняєва з 1924 р. – асистент кафедри «Електричні установки». 

У 1927 р. його запросили до ХЕМЗу, де вчений став ініціатором створення і 

керівником першого на території Радянського Союзу заводського бюро до-

сліджень синхронних машин. Разом з П. П. Копняєвим він виступив ініціа-

тором створення школи майстрів для поліпшення електротехнічної освіти 

робітників, а з 1930 р. очолив бюро досліджень Харківського турбогенера-

торного заводу (ХГТЗ). Інженерну роботу О. Я. Бергер поєднував з викла-

дацькою і науковою роботою в ХТІ. У подальші роки він виконував 

обов’язки завідувача кафедри турбогенераторобудування ХТІ, кафедри еле-

ктричних машин Московського інституту сталі і ЛЕТІ [3, ф. Р-1682, оп. 1, 

спр. 151, арк. 15; 143].  

З 1923 р. у ХТІ починає працювати за сумісництвом викладачем тео-

ретичної механіки професор О. Б. Брон, випускник електротехнічного фа-

культету (див. дод. В). У цьому ж році він вступає до аспірантури (науковий 

керівник П. П. Копняєв). 1924 р. він очолив лабораторію високої напруги в 

інституті та ізоляційну й електроапаратну лабораторії ХЕМЗу. Численні до-

слідження електроапаратної лабораторії заводу були використані при конс-

труюванні нових електроапаратів. У 1950-ті рр. діяльність О. Б. Брона 

пов’язана з Ленінградським інститутом авіаційного приладобудування, де 

він очолив кафедру електричних машин [3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 39, арк. 2; 

5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 21, арк. 24; 144].  



87 

З електротехнічним факультетом пов’язана науково-педагогічна дія-

льність ще одного учня професора П. П. Копняєва – М. Ф. Перевозського 

(див. дод. В.6). Закінчивши з відзнакою 1916 р. механічне відділення ХТІ, 

він виконав дипломну роботу «Проект міської освітлювальної установки і 

силової установки постійного струму для м. Полтава» (керівник 

П. П. Копняєв). Це був один з перших дипломних проектів, який мав прак-

тичне значення [2, ф. 770, оп. 2, спр. 1507, арк. 7–9]. 

Для підвищення рівня викладання 

1923 р. Укрголовпрофос затвердив клопотан-

ня декана електротехнічного факультету ХТІ 

П. П. Копняєва про обрання В. М. Хрущова 

професором інституту (рис. 2.29). Відзначи-

мо, що в ТТІ загальний курс електротехніки 

на старших курсах, де навчався 

В. М. Хрущов, викладав О. О. Потебня. Вла-

сне під його впливом формувалась особис-

тість та визначалися наукові інтереси і на-

прямки подальшої дослідної діяльності мо-

лодого вченого. Після закінчення інституту 

В. М. Хрущова залишили на посаді лаборан-

та електротехнічної лабораторії для прове-

дення практичних занять. Досвід, набутий ним у дворічному відрядженні до 

Дрезденської Вищої технічної школи, дозволив після повернення захистити 

дисертаційну роботу «Теорія репульсійних моторів». Отримавши звання 

приват-доцента, він працює на кафедрі електротехніки ТТІ. З 1923 р. – про-

фесор ХТІ [12, ф. 251-м, оп. 1, спр. 38, арк. 15; 3, ф. Р-1682, оп. 2, спр. 352, 

арк. 5, 7].  

З перших днів роботи в інституті В. М. Хрущов бере активну участь у 

розгортанні робіт електротехнічного факультету. Учений викладає такі кур-

си: «Загальний курс електротехніки», «Електричні системи», «Теорія елект-

ричних і магнітних явищ», «Надструми», «Перехідні явища в електричних 

колах», «Електричні лінії пересилання», «Регулювання напруги в районних 

мережах», «Колекторні двигуни змінного струму», «Електричні районні ме-

Рисунок 2.29 – професор 
В.М Хрущов 
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режі». П’ять останніх дисциплін було вперше запроваджено до навчального 

плану інституту, а курс «Перехідні явища в електричних колах» став 

обов’язковим для всіх спеціальних електротехнічних інститутів [3, ф. Р-

1682, оп. 1, спр. 133, арк. 20]. 

За пропозицією П. П. Копняєва асистент О. Х. Хінкулов розпочав пе-

рспективні дослідження за новим напрямом – радіотехніки. Закінчивши 

1921 р. прискорений курс механічного факультету, він був зарахований до 

штату електротехнічного факультету асистентом, де викладав загальний 

курс електротехніки. Виявивши зацікавленість до нового напрямку – радіо-

техніка, О. Х. Хінкулов ініціював створення в інституті радіолабораторії і 

викладання лекцій з радіотехніки. 1922 р. він поїхав у відрядження до Мос-

кви, де відвідав радіотелефонну станцію, Шаболовську дугову радіостан-

цію, лабораторії інституту зв’язку, електротехнічні лабораторії МВТУ. На-

бутий досвід він надалі використовуватиме для розвитку нової спеціалізації 

і становлення нового факультету в ХТІ. За результатами відрядження 

О. Х. Хінкулов зробив доповіді в електровідділі факультету щодо питань 

основних елементів радіотехніки, роботи радіостанцій. Враховуючи новий 

напрям розвитку електротехніки в ХТІ, він започаткував шість нових лабо-

раторних робіт в електровимірювальній лабораторії, розробив лекційний 

курс – радіотелеграфія й ініціював будівництво радіолабораторії. Пізніше 

радіолабораторія стала базою для створення радіотехнічного факультету в 

ХЕТІ [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 120, арк. 63]. 

Відзначимо, що завдяки зусиллям П. П. Копняєва впродовж  

1924–1926 рр. відбулося посилення кадрового потенціалу електротехнічно-

го факультету. Це дозволило поглибити наукові дослідження і визначити 

основні напрями подальшої науково-дослідної роботи факультету і НДК 

електротехніки.  

Уже 1924 р. на засіданні завідувачів НДК ХТІ були переглянуті пи-

тання щодо встановленої системи підготовки наукових робітників через ас-

пірантуру і місце НДК у цій системі. Першочергове завдання аспірантури – 

це підготовка наукових дослідників. З цією метою було розроблено низку 

пропозицій, які стали основою для всебічної підготовки аспірантів, зокрема 

встановлено план роботи аспіранта, згідно з яким аспіранти звітують кафе-
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дрі про хід роботи і термін захисту дисертаційної роботи. Велика увага 

приділялася програмі підготовки наукових співробітників, до якої входили 

теоретична і лабораторна підготовка, обов’язкова практична робота на про-

мислових підприємствах, відрядження аспірантів на підприємства країни і 

за кордон, самостійна праця над обраною темою [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 

155, арк. 188]. 

Перелічені заходи сприяли пожвавленню наукової роботи і впродовж 

1924–1929 рр. колектив НДК електротехніки проводить низку важливих на-

укових робіт з дослідження явищ, що відбуваються в лініях високовольтних 

передавань, випробування ізоляторів для струму високої напруги, вивчення 

генераторів змінного струму. На завдання електротресту П. П. Копняєв ви-

конав роботу з всебічного вивчення електричних ламп, метою якої було 

проведення порівняльного аналізу їх із закордонними зразками і впрова-

дження у виробництво. Результати досліджень показали перевагу ламп еле-

ктротресту, що було повідомлено на засіданні завідувачів НДК [3,  

ф. Р-1682, оп. 1, спр. 155, арк. 226].  

У цей період професором В. М. Хрущовим були розпочаті комплексні 

дослідження в галузі техніки високих напруг. Він розглядав проблеми ство-

рення потужних систем, проблеми стійкості паралельної роботи станцій, 

надструмів у цих системах, автоматизації керування захистом перенапруги, 

техніко-економічні показники проектування і роботи енергосистем. Прове-

денню досліджень сприяла наявність потужної експериментальної бази. Ра-

зом з В. М. Хрущовим проводив дослідження високовольтних мереж Дон-

басу професор С. О. Тейс. Результатом стали публікації посібників, необ-

хідних для навчання студентів і аспірантів: «Економічне обґрунтування ро-

біт з кільцювання Донбасу», «Теорія електромагнітних коливань і перехідні 

явища» [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 120, арк. 99]. 

Прогнозуючи майбутній попит енергетичної промисловості на фахів-

ців нових спеціалізацій, В. М. Хрущов розробив кілька нових важливих ку-

рсів і забезпечив їх навчальною літературою. Основні розділи деяких кур-

сів, таких, як районні мережі, міські електричні мережі, були результатами 

його досліджень. Запропоновані ним методи розрахунку використовувалися 

студентами під час роботи над дипломними проектами. Наприклад, підруч-

ники з питань електричних мереж і високовольтних ліній були побудовані 

на основі лекційного матеріалу. В них висвітлювалися переважно питання 
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практичного характеру і залишалися поза увагою складні методики розра-

хунків електричних мереж. Автор обмежився точною і більш простою ме-

тодикою, якою можна було користуватися на практиці [12, ф. 252-м, оп. 1, 

спр. 38, арк. 16]. 

В. М. Кияниця в лабораторіях НДК електротехніки, під керівництвом 

П. П. Копняєва проводив дослідження потужності електричного обладнання 

Луганської фабрики приводних пасів, електроустаткування заводу Нової 

Баварії. В електровимірювальній лабораторії він займався повіркою і ви-

пробуванням вимірювальних приладів для виробництв Донбаського, Кри-

ворізького, Придніпровського регіонів. На той час це була єдина лаборато-

рія щодо проведення заходів прикладної метрології, яка мала як навчальне, 

так і наукове значення для розвитку метрологічного забезпечення в Україні 

[3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 120, арк. 33]. 

Доцент науково-дослідної кафедри електротехніки М. Ф. Перевозсь-

кий вивчав умови охолодження і розрахунки нагріву електричних машин. 

На замову заводу Загальної компанії електрики він досліджував питання 

збільшення пускового моменту синхронних двигунів. За результатами цих 

досліджень був збудований дослідний синхронний двигун, який успішно 

пройшов випробування [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 155, арк. 72]. 

П. П. Копняєв паралельно з викладацькою діяльністю продовжував 

плідно займатися науковою роботою, здебільшого проблемами, які висува-

ла практика. Учений продовжив теоретичні дослідження в галузі машин 

змінного та постійного струму, зокрема дослідження питань магнітного по-

ля в міжзалізному просторі машин. Ця проблема мала важливе значення для 

розвитку техніки. Формою магнітного поля в машинах постійного струму 

вирішувалося питання безіскрової комутації, а в машинах змінного струму 

досягалася форма електрорушійної сили близька до синусоїди. Метод Ар-

нольда і Лемана, яким користувались на той час, не вирішував технічних 

завдань, бо потребував громіздких обчислень. В основі методу лежало 

розв’язання системи з п’ятнадцяти–двадцяти рівнянь. Запропонований 

П. П. Копняєвим спосіб визначення характеристик магнітного поля виявив-

ся більш простим. Базуючись на методиці німецьких авторів, П. П. Копняєв 

пропонує власний спосіб, результатом якого стала формула для визначення 

питомої провідності. 

Цей метод був застосований при вирішенні важливої на той час про-

блеми – визначення коефіцієнтів зубчастого якоря. Подальші дослідження 
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надали можливість рішення зворотної проблеми: визначення рівняння лінії, 

яку повторює полюсний наконечник за умов синусоїдного розподілу магні-

тного потоку на поверхні якоря. Автор запропонував рівняння для форми 

полюсного башмака. 

Знайдене професором П. П. Копняєвим вдале рішення цієї проблеми 

зробило можливим застосування його методу в промисловості. Результатом 

дослідження стало отримання 1922 р. патенту на форму наконечника полю-

сів машин змінного і постійного струму. За його розрахунками на ХЕМЗі 

розпочали виготовляти синхронні генератори із запропонованою формою 

полюсного наконечника. Сьогодні форму полюсного наконечника удоско-

налено, але сама ідея, розроблена вченим, залишилася [3, ф. Р-1682, 

спр. 120, арк. 60–63]. 

Окремим напрямом наукової діяльності П. П. Копняєва стали дослі-

дження в галузі метрології. Підсумком теоретичних робіт у цьому напрямку 

були його дослідження 1927 р. Він запропонував нову оригінальну систему 

одиниць, більш зручну при вимірюваннях, у якій одиниця ваги і одиниця 

сили мали кількісно однакові значення. Це давало можливість усунути дві 

існуючі системи механічних одиниць: метр, кілограм, секунда і метр, кіло-

грам-сила, секунда і систематизувати зв'язок між основними одиницями. 

Але практична реалізація даної системи на той час виявилася неможливою. 

Про результати цієї роботи П. П. Копняєв зробив доповідь на електротехні-

чній секції Загальноукраїнської асоціації інженерів у 1927 р. Дослідження 

науковця з питань створення досконалої системи одиниць позначили на-

прям досліджень для послідовників і дозволили встановити пріоритет віт-

чизняної метрології в постановці такого завдання [146]. 

Головну увагу Павло Петрович приділяв упровадженню в практику 

методів і засобів електричних вимірювань. До революції електровимірюва-

льна лабораторія технологічного інституту проводила повірку електровимі-

рювальних приладів для всієї України. Оцінюючи необхідність наукової ос-

нови метрологічних закладів, П. П. Копняєв бере участь у роботах з проек-

тування і будівництва Української головної палати мір та ваги (УГП), яка 

згодом стане базою для першого в Україні науково-дослідного інституту 

метрології. За проектом П. П. Копняєва в УГП було створено електровимі-

рювальну лабораторію для повірки приладів постійного і змінного струму. 

Під керівництвом ученого в лабораторії проводилися наукові дослідження в 

галузі вимірювальної техніки і методик вимірювань.  
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Нажаль, роль П. П. Копняєва в розвитку вітчизняної метрології досі 

не знайшла відображення в науковій літературі, навіть у праці колективу 

авторів, яка була присвячена сторіччю ННЦ «Інститут метрології», ім’я 

цього видатного науковця не згадується. 

П. П. Копняєв був новатором у галузі методики викладання. 1924 р. 

відбулися спроби реорганізації навчального процесу. Згідно з указом «Про 

систему обліку знань у ВНЗ» розпочався перехід до нових «активних» форм 

перевірки знань і навчання (лабораторно-бригадний і груповий методи), які 

базувалися на самостійній роботі студентів, і збільшення кількості годин 

лабораторних робіт за рахунок лекцій. Разом з професорсько-викладацьким 

складом П. П. Копняєв виступив проти усунення з навчального процесу іс-

питів. Учений звернув увагу на відновлення структури лекційного матеріа-

лу, важливість демонстрацій дослідів на лекціях і роль лабораторних робіт і 

практичних занять. Тільки поєднанням теорії і практики можна забезпечити 

зв'язок фундаментальних дисциплін з їх практичним впровадженням. Архі-

вні матеріали свідчать, що лабораторні роботи на електротехнічному факу-

льтеті відвідували 95 % студентів, лекції – 20%, практичні заняття – 40 %. 

Тому не випадково професор П. П. Копняєв запропонував збільшити кіль-

кість практичних і лабораторних занять до трьох годин на тиждень [3,  

ф. Р-1682, оп. 1, спр. 107, арк. 12; спр. 145,арк. 1].  

Цінним матеріалом для характеристики цього аспекту діяльності 

П. П. Копняєва стали свідчення його учнів і колег. Зі спогадів доцента 

С. М. Фертіка «…вперше я почув лекції П. П. Копняєва в 1926 р., він був ви-

датним методистом. Павло Петрович був переконаний, що для глибокого, 

«інженерного» засвоєння електротехнічних дисциплін «слово» лектора не-

обхідно відразу ж підкріпити лекційним експериментом. Він справедливо 

вважав, що навіть прекрасно поставлений лабораторний практикум не 

може замінити лекційного демонстрування, що мало свою специфіку і інші 

шляхи психологічного впливу на студентів. Яке велике значення він надавав 

лекційному експерименту, можна судити з того, що його первісним проек-

том до великого високовольтного залу ХТІ повинна була примикати ауди-

торія, відділена від залу розсувною стіною, так, щоб лекції з техніки висо-

ких напруг могли супроводжуватися цікавими демонстраціями явищ при 

таких напругах…» [141]. 

Свідченням прагнень П. П. Копняєва щодо поліпшення якості підго-

товки фахівців була його ініціатива відвідування МВТУ в 1925 р. Метою 
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цього відрядження стало вивчення методів викладання, нових форм зв’язку 

з виробничниками, удосконалення навчальних планів, розширення електро-

технічної спеціалізації в ХТІ. У МВТУ зв'язок інституту і виробництва про-

водився паралельно за трьома напрямами: обов’язкова виробнича практика, 

залучення інженерів заводів для обслуговування лабораторій (навчальна 

практика) і виробничий напрямок дипломних робіт (переддипломна прак-

тика). Це давало можливість впроваджувати спеціальні дисципліни і розпо-

діляти за спеціалізацією майбутніх фахівців, розпочинаючи вже з третього 

або четвертого курсу, а також збільшувати кількість напрямів підготовки 

фахівців з електротехніки. У ХТІ на той час було п’ять спеціалізацій. Ви-

значалися вони тематикою дипломного проекту лише на останньому курсі. 

Результатом відрядження П. П. Копняєва стало створення спеціальної комі-

сії з розробки нових навчальних програм [3, ф. Р-1682, оп. 1,спр. 191, 

арк. 14–16].  

Нові навчальні програми були впроваджені на електротехнічному фа-

культеті протягом 1927/1928 навч. рр. Зміст програми складався з п'ятнад-

цяти базових дисципліни, які забезпечували основні профілі підготовки, зо-

крема, вступ до спеціальності, електричні вимірювання, електричні маши-

ни, основи електротехніки, електричні мережі та лінії, радіотехніка, елект-

ромоторні приводи. Лабораторний практикум було розширено, наприклад, в 

електромашинній лабораторії було впроваджено двадцять лабораторних 

робіт. В електровимірювальній лабораторії започатковано тридцять п’ять 

робіт, зокрема, повірку і градуювання ватметрів, амперметрів, вольтметрів, 

вимірювання опору ізоляції кабелю, визначення опору за струмом і напру-

гою. Робоча програма дисциплін складалася з лекцій, лабораторних або 

практичних занять, семінарів, обов’язкового для спеціальних дисциплін 

проектування і виробничої практики [3, ф. Р-1682, оп.1, спр. 233, арк. 1, 12, 

32–35, 60].  

Робочі програми деяких курсів були перероблені з урахуванням пот-

реби промислової галузі. Так, було розширено дисципліну «Електростанції і 

підстанції», спрямовану на вивчення питань станцій промислових підпри-

ємств. До неї увійшли питання, пов’язані з розподілом потужностей при ни-

зькій напрузі в цехах заводів, безперервної подачі електроенергії у вироб-

ництво, необхідність обліку нестабільних навантажень у металургійній 

промисловості. У зв’язку з цим відбулося коригування тематики дипломних 

проектів, наприклад, нова програма складалася з таких тем: машини постій-
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ного і змінного струму, проектування електричних мереж, проектування пі-

дстанцій тощо [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 288, арк. 9, 23]. 

У цей період були проведені реорганізаційні заходи НДК з метою на-

ближення тематики кафедр до потреб промисловості. Одним із заходів ста-

ло складання річного тематичного плану НДР, який став першим досвідом 

організації наукової роботи. Метою проведення заходів стало наближення 

тематики НДР до промисловості, розширення аспірантури, посилення під-

готовки аспірантів, створення зв’язків між науковцями різних профілів для 

роботи над суміжними темами, обмін досвідом роботи і отриманими ре-

зультатами, ознайомлення інженерів з напрямами роботи наукових установ 

тощо. Це додало НДР комплексності і сприяло збільшенню кількості аспі-

рантів. Якщо 1923 р. в аспірантурі ХТІ налічувалося понад тридцять осіб, то 

в 1929/1930 навч. рр. було зараховано сорок сім аспірантів. Г. І. Штурман, 

аспірант П. П. Копняєва, проводив дослідну роботу на електромашинному 

заводі [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 258, арк. 1, 94, 98]. 

Як свідчить аналіз архівних документів, план прийому 1922–1924 рр. 

на електротехнічний факультет підтверджував, що кількість студентів, ба-

жаючих на ньому навчатися, збільшується. Зростання контингенту студен-

тів відбувається за рахунок бажаючих отримати нову спеціальність саме на 

електротехнічному факультеті (табл. 2.2) [3, Р-1682, оп. 2, спр. 120, арк. 1; 

60–63; спр. 145, арк. 19]. 

Ці показники підтверджують думку П. П. Копняєва про розширення 

факультету і переміщення його у окремий корпус. Ще однією з головних 

причин будівництва нового корпусу став швидкий розвиток нових галузей 

електропромисловості в Україні. 

Таблиця 2.2 – Контингент електротехнічного факультету 1921–1930 рр. 

Навчальні роки Прийнято на 1 курс Всього навчалось Закінчило 

1921/22 рр. 71 276 30 

1922/23 рр. 97 281 15 

1925/26 рр. 130 344 43 

1927/28 рр. 130 387 49 

1929/30 рр. 130 402 56 
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У доповідній записці в Народний комітет промисловості 

П. П. Копняєв на підставі проведених досліджень стану електропромисло-

вості країни, зокрема, ХЕТЗ у цей період впроваджував високовольтні тран-

сформатори, у м. Слов’янськ було розпочато виробництво високовольтних 

ізоляторів, відбувалася електрифікація цукрових заводів, довів необхідність 

створення потужної експериментальної бази для проведення комплексних 

наукових досліджень [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 141, арк. 2, 12]. 

Все це потребувало проведення випробувань і теоретичних дослі-

джень ізоляційних матеріалів, високовольтних установок у різних умовах 

роботи. В Україні спеціальних дослідних лабораторій на той час не існува-

ло. Пропозиції вченого були підтримані професорсько-викладацьким скла-

дом електротехнічного факультету. Керівник високовольтної лабораторії 

ХТІ О. Б. Брон підготував матеріали публікації, де провів детальне дослі-

дження стану цієї лабораторії, обґрунтував необхідність її розширення і на-

креслив перспективи розвитку. Пропозиції П. П. Копняєва щодо будівницт-

ва нового корпусу для розширення електротехнічного факультету і науко-

вих досліджень були підтримані [147]. 

Для організації цієї роботи впродовж 1923–1929 рр. П. П. Копняєв 

тричі їздив до Німеччини з метою ознайомлення з лабораторіями ВНЗ 

(рис. 2.30).  

 

 
Рисунок 2.30 – П. П. Копняєв у відрядженні до Німеччини 1929 р. 



96 

План нового корпусу був ним детально розроблений і відданий на до-

робку академіку архітектури О. М. Бекетову 1924 р., але тільки через п’ять 

років розпочалася його реалізація. П. П. Копняєв особисто проектував деякі 

лабораторії: вимірювальну, електромашинну, високовольтну, радіотехнічну 

тощо. Обладнання для лабораторій виготовлялося на електромеханічному і 

електротехнічному заводах. За пропозицією вченого в плані нового корпусу 

велике місце відводилося під майстерні. 

Основні наукові досягнення вищої школи – це насамперед підручни-

ки, навчальні посібники, які стали значним внеском у науку не тільки як чі-

тка констатація змісту накопиченого знання, а й узагальнення цього знання, 

визначення досягнень і невирішених проблем.  

Крім наукової і педагогічної діяльності важливою складовою станов-

лення електротехнічного факультету стала розробка нових підручників і 

посібників для підготовки інженерних і наукових кадрів. За матеріалами 

ДАХО можна підрахувати, що впродовж 1921–1930 рр. викладачами елект-

ротехнічного факультету було опубліковано понад п’ятдесят найменувань 

навчальної літератури, переважна частина яких стала базовою для станов-

лення нових електротехнічних дисциплін. Статистику видавницької діяль-

ності науковців факультету можна простежити на рис. 2.31.  

 

Рисунок 2.31 – Наукові публікації професорсько-викладацького складу  

електротехнічного факультету (1921–1930 рр.) 

електротехніка 
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На початку існування факультету загальний фонд навчальних посіб-

ників і базових підручників складався з публікацій вчених-лідерів, зокрема 

П. П. Копняєва і В. М. Хрущова. Уже в другій половині 1920-х рр. ситуація 

змінюється, з’явилися перші спільні роботи. Визначальною ознакою 1930–

1940-х рр. стало збільшення колективної складової праці у науці, зокрема у 

формі співавторства [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 120, арк. 99]. 

Отже, основні напрями електротехнічної науки, започатковані профе-

сором П. П. Копняєвим у 1920-ті рр., поступово трансформувалися в окремі 

спеціальності. Становлення електротехніки як самостійної науково-

технічної дисципліни отримало наукового характеру. З’явилася низка моно-

графій, де на високому теоретичному рівні були проведені узагальнення, 

перші підручники із загальної електротехніки, електричних машин, теоре-

тичних основ електротехніки тощо. У першій чверті ХХ ст. у ХТІ склалася 

творча група дослідників, очолювана професором П. П. Копняєвим. 

Основні напрями досліджень, започатковані вченим у попередній пе-

ріод, були підтримані учнями і колегами, які приєдналися до наукового ко-

лективу електротехнічного факультету. Учені, які досліджували актуальні 

теоретичні проблеми в електротехніці і реалізовували наукові розробки на 

практиці, дістали всесвітнє визнання (рис. 2.32).  

 

Рисунок 2.32 – Становлення магістральних напрямів досліджень 

науково-технічної  школи електротехніки ХЕТІ 
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Аналіз наукової спадщини і висвітлення досягнень професора 

П. П. Копняєва дозволяє вважати, що йому притаманні риси наукового лі-

дера. Він – лідер, талановитий науковець, педагог, організатор. Для порів-

няння відзначимо, що у той же період викладання електротехніки було роз-

почато у КПІ відомим ученим-електротехніком М. А. Артем’євим. Але він 

не зумів досягти на електротехнічному факультеті КПІ відповідного рівня 

наукових досліджень. Отже, у 1920-ті рр. в ХТІ П. П. Копняєвим було ство-

рено підґрунтя для розвитку науково-технічної школи електротехніки Хар-

ківського електротехнічного інституту. 

1928 р. до ХТІ відбувся визит відомого французького фізика 

П. Ланжевена. Він ознайомився з досвідом П. П. Копняєва та інших учених-

електротехніків з організації НДР і навчання на електротехнічному факуль-

теті (рис. 2.33). 

 

Рисунок 2.33 – Н. Ю. Помазанов, М. І. Сахаров, Поль Ланжевен, 

 Я. М. Майер, П. П. Копняєв, М. І. Некріч, А. Н. Щукарев, 1928 р.  
 

Поль Ланжевен – «На память о чудесном приёме,  

который был мне оказан в ХТИ» 
 

У висновку хочеться додати кілька слів про подальшу долю родини 

Копняєвих. Павло Петрович Копняєв помер у червні 1932 р., побачивши  
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відбудований електротехнічний корпус. Споруда окремої будівлі для елект-

ротехнічного факультету була мрією його життя. Хворіти він почав задовго 

до цієї події, але був настільки поглинений будівництвом і обладнанням ла-

бораторій, що забув про себе: «…когда поставлю на ноги свое детище,  то-

гда присяду». Взимку 1932 р. йому була зроблена операція на очі, Павло 

Петрович застудився і зліг. Діти Павла Петровича продовжили розпочату 

ним справу. Старший син вченого, В’ячеслав Павлович Копняєв, після сме-

рті матері в 1938 р. навчався в Москві й став першим деканом (1946–1949 

рр.) Обліково-економічного факультету Московського Фінансового інсти-

туту (зараз це факультет «Фінанси і аудит» Фінансового університету при 

уряді Російської Федерації). Єдиний син В'ячеслава Павловича загинув у 

роки Великої Вітчизняної війни. Другий син П.П. Копняєва – Дмитро Пав-

лович – закінчив Харківський електротехнічний інститут, здобув освіту ін-

женера-електрика. З 1930 р. він працював молодшим науковим співробітни-

ком Всесоюзного електротехнічного інституту (м. Москва), далі – провід-

ним інженером наукового автотранспортного інституту, мав наукові роботи 

і винаходи. Дочка, Олена Павлівна Копняєва, одна з перших випускниць 

електротехнічного факультету, після закінчення інституту в 1930 р. працю-

вала асистентом вимірювальної лабораторії ХЕТІ. Ще студенткою вона з 

батьком відвідувала закордонні електротехнічні лабораторії Німеччини і 

багато в чому допомагала йому в роботі під час будівництва електротехніч-

ного корпусу. У довоєнні роки Олена Павлівна також працювала в Україн-

ській Головній палаті мір і ваг та на кафедрі електричних машин ХЕТІ. Во-

єнні часи Олена Павлівна пережила важко. Залишившись в окупації (спів-

робітники ХЕТІ не були евакуйовані) і маючи на руках хвору дитини п'яти 

років, вона була змушена працювати з травня до грудня 1942 р. перекладач-

кою в селі Велика Писарівка. Німецьку мову Олена Павлівна знала доско-

нало. Під час лютневого звільнення виконувала роботи з відновлення ета-

лонної лабораторії інституту та будівництва барикад. Далі була повторна 

окупація, і Олена Павлівна з сином опинилися в с. Старо-Покровське, де 

вона працювала перекладачкою начальника місцевої німецької комендату-

ри. Все це негативно позначилося на подальшому житті О. П. Копняєвой. 

Після війни вона змогла працювати тільки лаборантом електровимірюваль-

ної лабораторії кафедри теоретичних основ електротехніки. Виховувала ма-

ленького сина (чоловік загинув в 1944 р.) на мізерну зарплату. Будь-яке 

прохання про перехід на іншу посаду закінчувався відмовою. Зі спогадів 
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Олени Павлівни: «…был набран новый штат ассистентов, зав. лаборато-

рией назначен студент-дипломник, а я выдавала проводники, инструмент и 

секундомеры. Посещение лекций по ТОЕ мне было запрещено, посещение 

библиотеки мне тоже было запрещено…». Лише в 1962 р. після призна-

чення нового керівництва Олена Павлівна стала старшим викладачем нової 

кафедри «Електровимірювальна техніка» (зараз кафедра «Інформаційно-

вимірювальних технологій і систем»), де вона працювала до 1992 р. 

 

2.3. Наукові дослідження в галузі хімічної технології неорганічних 

речовин 

 

2.3.1. Зародження наукових напрямів в галузі хімії  

Хімічній промисловості, як відомо, належить провідна роль у форму-

ванні галузевої і територіальної структури господарського комплексу Укра-

їни. Вона – одна з найбільших і багатотоннажних галузей країни. Спеціалі-

зація і розміщення підприємств хімічної промисловості залежить від наяв-

ності сировини і необхідності повної переробки відходів інших галузей гос-

подарства. Одним з головних секторів хімічної промисловості є основна хі-

мія, яка виробляє кислоти, луги, соду, мінеральні добрива, засоби захисту 

рослин. В свою чергу виробництво азотовмісних сполук та содова промис-

ловість є важливими складовими хімічної промисловості. Вони забезпечу-

ють азотовмісними сполуками і похідними соди всі галузі народного госпо-

дарства. Хімічна промисловість дореволюційної Росії, зокрема і України, 

значно відставала у своєму розвитку від хімічної промисловості розвинутих 

країн, незважаючи на високий рівень хімічної науки. 

Хоча в надрах Росії знаходилися мало не всі необхідні види сировини 

для хімічної промисловості, країна була у повній залежності від імпорту 

іноземної сировини. Особливо це стосувалося виробництва мінеральних 

добрив. Зокрема виробіток азотовмісних добрив на душу населення був у 

десятки разів нижче, ніж у будь-якій європейській державі. Наприклад, ви-

пуск туків на початку ХХ ст. сягав 14 тис. т на рік, що значно поступалося 

їх виробництву за кордоном [148]. 

Вчені Російської імперії неодноразово робили заяви про необхідність 

вирішення проблеми зв’язаного азоту саме на її території. Будівництво 

першого в Україні в Юзівці азотнокислотного заводу було розпочато у бе-

резні 1916 р., а у лютому 1917 р. вже отримали першу азотну кислоту і амі-
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ачну селітру. Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів від 15 сер-

пня 1918 р. була створена Комісія по зв’язаному азоту, до складу якої увій-

шли відомі вчені: В. М. Іпатьєв, В. Ф. Міткевич, І. І. Андрєєв, 

О. Е. Маковецький та інші. Комісія організовувала і проводила лабораторні 

дослідження, випустила низку друкованих праць, заслуховувала доповіді 

про стан виробництва азотних сполук за кордоном і в Росії, виконувала 

проекти майбутніх заводів. Головним її завданням по зв’язаному азоту було 

створення вітчизняної азотної промисловості. Юзівський завод став пер-

шою базою підготовки кадрів для майбутніх підприємств азотної промис-

ловості. Саме на досвіді роботи цього заводу була вихована ціла плеяда 

українських «азотчиків» [149, 150].  

Слід додати, що, навіть закуплені у Німеччині у 1926–1927 рр. уста-

новки з виробництва азотної кислоти методом Фримера, виявилися менш 

досконалими як з технології, так і з масштабів виробництва. Після десяти 

років експлуатації ці установки було демонтовано, як застарілі, малопроду-

ктивні і ненадійні в роботі, а перший завод, що було побудовано за проек-

том І. І. Андрєєва, М. М. Кулепетова і О. К. Колосова, з невеликими зміна-

ми успішно працює до теперішнього часу [151, с. 42]. 

Важкі післяжовтневі роки, іноземна інтервенція і громадянська війна 

в значній мірі зруйнували промисловість України, в тому числі й хімічну. 

Але вже наприкінці 1920-х років довоєнний рівень випуску хімічної проду-

кції був перевершений. На початку 1930-х років в Україні було збудовано 

хімічні підприємства: Горлівський і Дніпродзержинський азотно-тукові за-

води, Шосткінську фабрику кіноплівки, суперфосфатні цехи на Костянти-

нівському хімічному заводі, зазнали реконструкції суперфосфатні заводи 

Одеси і Вінниці [152, с. 61]. 

Слід зазначити, що 1930-ті роки ХХ ст., як вже згадувалось, стали ро-

ками становлення і бурхливого розвитку хімічної промисловості в Україні в 

цілому, і азотнокислотної зокрема. Темпи росту повсякчасно збільшували-

ся, випереджаючи розвиток промисловості в цілому у півтори рази і більше. 

Разом з цим зростав масштаб наукових досліджень у вищих навчальних за-

кладах, заводських лабораторіях. 

Важливою складовою основної хімічної промисловості є виробництво 

соди та її похідних, які широко використовуються у народному господарст-

ві. Наприкінці ХІХ ст. в Україні працювали лише два содових заводи: Ли-

сичанський та Слов’янський. Содові заводи на той час належали акціонер-
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ному товариству «Любімов, Сольвє і К
0
», яка мала монопольне право на ви-

робництво соди. Сутність технологічних процесів, конструкції апаратів, ме-

тоди управління і контроль виробництва утримувались у секреті [153, 

c. 246–250]. 

Перша світова війна, а потім громадянська призвели до руйнування 

содових підприємств в Україні. На початку 1920-х рр. почалась інтенсивна 

робота з відновлення Донецького содового заводу. Слов’янський завод зна-

чно довше знаходився у неробочому стані. Випуск продукції на ньому роз-

почався лише у 1927–1928 рр. Вік заводів (30–40 років) та довготривалий 

період господарської розрухи негативно позначилися на їх становищі. Після 

їх вводу до дії було розпочато роботи з обстеження і вивчення технологіч-

них процесів. Під керівництвом вченого ХТІ професора Є. І. Орлова брига-

да інженерів Українського Державного інституту прикладної хімії (УДІПХ) 

у складі: М. Е. Киріченка, М. Б. Сельмана, М. М. Вороніна, І. Б. Хвата, 

О. Б. Ляховича, С. В. Беньковського, М. М. Богуславського, протягом 1927–

1929 рр. зробила обстеження технологічних процесів виробництв кальцино-

ваної та каустичної соди, гідрокарбонату натрію на всіх содових заводах з 

метою встановлення оптимальних технологічних режимів. 

Однак, у зазначений період, содова промисловість не задовольняла 

зростаючі потреби країни у соді, тому виникло питання, щодо будівництва 

нових заводів. Ще у 1928 р. розпочали їх проектування, але ці роботи не бу-

ло завершено [154, 155].  

Отже, розвиток хімічної технології є одним з основних чинників, який 

впливає на інтенсифікацію промислового виробництва і значною мірою ви-

значає рівень соціально-економічних перетворень. Технологічні процеси ві-

діграють ключову роль насамперед у хімічній промисловості, металургії, 

енергетиці, обчислювальній техніці, транспортних системах, засобах 

зв’язку, екологічних процесах і в збереженні довкілля. Тому досліджування 

історії формування та розвитку цих галузей надає можливість зрозуміти й 

реконструювати механізми взаємодії науки і виробництва. Комплексне дос-

лідження досвіду діяльності вищої школи і наукових установ у цьому на-

пряму, вплив на підготовку фахівців і наукових кадрів для хімічної галузі 

викликають історичний і практичний інтерес. Починаючи з кінця ХІХ ст., 

постійно зростали потреби промисловості у науковому забезпеченні техно-

логічних процесів. Поступ хімічної промисловості потребував висококвалі-

фікованих інженерних і наукових кадрів. Якість підготовки інженерного 
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корпусу і науковців в Україні визначали наукові установи та вищі технічні 

навчальні заклади Києва, Харкова, Одеси, Дніпропетровська. Тому інститу-

ційне становлення галузі хімічної технології в Україні істотно впливало на 

розвиток хімічної промисловості.  

 

2.3.2. Наукова діяльність з хімічної технології у Харківському  

технологічному інституті: професори В. О. Гемеліан, Є. І. Орлов,  

І. Є. Ададуров 

Розвиток промисловості наприкінці ХІХ ст. в Україні набув особливо 

високих темпів після реформи 1861 р. Почали швидко будуватися шахти, 

рудники, залізниці, підприємства транспортного, металургійного, машино-

будівного, а також хімічного профілю. Формувалися нові промислові райо-

ни з центрами у Харкові, Катеринославі, Києві, Одесі, Донбасі. 

Слід зазначити, що у дореволюційні часи наукові дослідження в галу-

зі основної хімії і хімічної технології проводилися в лабораторіях вищих 

навчальних закладів (ВНЗ), головним чином в університетах і технологіч-

них інститутах. У країні не було жодної науково-дослідної установи. Ака-

демік В. І. Вернадський відзначав, що ніколи в Росії не обговорювалося пи-

тання про створення державної мережі дослідних інститутів, ніколи ця за-

дача не визнавалася державною. Тому царський уряд і промисловці надава-

ли перевагу працям закордонних вчених, які часто були повторенням робіт, 

що були виконані і не реалізовані у своїй країні.  

При створенні хімічної промисловості країни першим етапом була ро-

збудова підприємств з виробництва основних хімічних продуктів – кислот, 

лугів, соди, солей. Однак, значну частину таких підприємств очолювали 

іноземні фахівці. Лише в Україні на початку ХХ ст. налічувалося понад сто 

іноземних компаній. Тому виникла гостра необхідність підготовки вітчиз-

няних спеціалістів, в першу чергу, з неорганічної технології. У зв’язку з цим, 

дослідження з історії підготовки інженерних і наукових кадрів для хімічної 

промисловості співпадають з історією технічної освіти в нашій країні.  

Готувати спеціалістів з хімічної техніки і технології почали ще з часів 

М. В. Ломоносова. Термін «технологія» має дуже давнє походження. У пра-

ці П. М. Лук’янова, яка присвячена історії хімічних промислів в Росії, підк-

реслюється, що цей термін широко застосовувався ще у рукописних видан-

нях ХVІІІ ст. [157]. 
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Гасло М. В. Ломоносова «поставить химию на службу практике» мало 

велике значення щодо залучення молоді до занять з хімії. Значне місце в під-

готовці майбутніх вітчизняних фахівців мав створений ним курс фізичної хі-

мії. Ця дисципліна стала найважливішою у комплексі наук, що вивчалися сту-

дентами багатьох поколінь на хіміко-технологічних спеціальностях технічних 

інститутів та хімічних факультетів університетів. Під безпосереднім впливом 

М. В. Ломоносова після організації у 1755 р. Московського університету під-

готовка з хімії стала важливою складовою навчальної діяльності  університе-

тів Росії. Оскільки у навчальних планах були відсутні елементи інженерної хі-

мії, виникла потреба в організації вищих технічних навчальних закладів. Вра-

ховуючи ці обставини, в 1828 р. у Санкт-Петербурзі було відкрито Практич-

ний технологічний інститут (С-П ПТІ). Тривалий час цей інститут був єдиним 

вищим навчальним закладом, який спеціалізувався у підготовці інженерних 

кадрів і де здійснювалася спільна підготовка хіміків і механіків. Студенти хі-

мічного і механічного відділень разом вивчали цілу низку дисциплін – пред-

метів фізико-математичного та хімічного циклу. Цей факт свідчить про над-

звичайно глибоке розуміння керівництвом інституту, зокрема його першим 

ректором – відомим хіміком Г. Л. Гессом, значення організації навчального 

процесу. Завдяки активній діяльності колективу професорів і викладачів, осо-

бливо Д. І. Менделєєва, С-П ПТІ отримав загальне визнання не тільки в Росії, 

а й за кордоном, як ВНЗ нового типу, в якому було піднято на належний рі-

вень викладання не тільки хімічних дисциплін, але й інженерної хімії. 

В Україні підготовка  кадрів для хімічних виробництв спочатку здійс-

нювалась у класичних університетах Харкова, Києва і Одеси на кафедрах 

хімічного профілю. Тому потребу підприємств в інженерних кадрах було 

вирішено задовольняти шляхом створення низки вищих технічних навчаль-

них закладів. З їх появою у ХІХ ст. почалася не тільки підготовка спеціаліс-

тів для хімічних виробництв, але й помітно зріс рівень наукових досліджень 

у галузі хімічної технології. 

Потреба промисловості у кваліфікованих фахівцях постійно зростала. 

Наприкінці ХІХ ст. в Росії вже діяло біля тисячі хімічних заводів. В 

табл. 2.3. представлені дані про стан розвитку хімічної промисловості в Ро-

сії наприкінці ХІХ ст.  
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Таблиця 2.3 – Стан хімічної промисловості в Росії наприкінці ХІХ 

століття 

Назва виробництва 
Кількість  
заводів 

Виробництво, 
млн./т 

Хімічні речовини (кислоти, луги, солі) 259 23,2 

Добрива 131 4,9 

Порох і вибухові речовини 3 0,9 

Барви, екстракти та ін. 235 15,2 

Лісохімічні та парфумерні 352 112 

 

На початку ХХ ст. в Харкові підготовка інженерів-хіміків в ХТІ про-

водилася однією загальною хімічною кафедрою технічного профілю. Всебі-

чну підтримку в перші роки існування інститут отримував від професорів і 

викладачів Харківського університету, які викладали теоретичні курси за 

сумісництвом. Так, у 1886–1887 рр. курс хімії у кількості 3 лекції на тиж-

день і 4 години щотижневих репетицій проводив професор Харківського 

університету, Дійсний Статський Радник, доктор хімії М. М. Бекетов. Лабо-

раторні і практичні заняття також проводив колежський Радник, приват-

доцент університету М. О. Чернай. В організації навчального процесу на 

хімічному відділенні велику роль відіграли: ад’юнкт-професор хімічної те-

хнології, магістр хімії В. О. Геміліан (рис. 2.34), професор, доктор хімії 

І. М. Пономарьов, професор хімічної технології О. П. Лідов і професор 

Є. Л. Зубашев. В. О. Геміліан  спочатку читав курс технології мінеральних 

речовин, а згодом – технологію речовин та проектування по технології мі-

неральних речовин. І. М. Пономарьов викладав органічну хімію, 

О. П. Лідов – курс органічної хімії і технологію фарб, Є. Л. Зубашев  – тех-

нологію харчових речовин [2, Ф. 770, оп. 1, од.зб. 68, арк. 8–11]. 

У межах кафедри послідовно формувався свій особливий погляд на ме-

тодику викладання навчальних дисциплін у вищій технічній школі. Основу 

його складали в першу чергу лекції. Крім лекцій були широко розповсюджені 

лабораторні та практичні заняття, на яких під керівництвом професорів і ква-

ліфікованих лаборантів І. Д. Жукова, К. М. Соловйова, Д. П. Турбаби, студен-

ти-хіміки 12 годин на тиждень навчалися кількісному, якісному аналізу і при-

готуванню хімічних препаратів. Велика увага при цьому приділялася вироб-

ничій практиці, якою займалися протягом літнього ваканційного часу, а також 

частково і на осінній практиці студентів 5-го курсу навчання. Під керівницт-

вом професорів В. О. Геміліана, О. П. Лідова, Є. Л. Зубашева студенти працю-
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вали на Харківському, Тростянецькому, Олексіївському графа Ребіндера, Но-

вотаволжанському, Рогозянському цукрово-рафінадних заводах; нафтових та 

газових заводах братства Нобеля і Ліанзова (м. Харків і м. Варшава); на фарб-

них і ситцепечатних мануфактурах Асафа Баранова і Сави Морозова; на пиво-

варних заводах «Нова Баварія» і «Українка»; на винокуренних заводах графа 

Ребіндера і князя Святополк-Мирського, Молдавського і Колокольцева та на 

інших виробництвах. 

 

Рисунок 2.34 – Професор  

В. О. Геміліан 

Важливу роль у забезпеченні навчаль-

ного процесу і проведенні наукових дослі-

джень на хімічному відділенні відігравали 

хімічна і технологічна лабораторії інститу-

ту, де виконувалися замовлення на прове-

дення досліджень для підприємств, органі-

зацій і власників, земств і губерній. Так, на-

приклад, за дорученням Харківського водо-

провідного товариства професором 

В. О. Геміліаном на протязі 1880–1910 рр. 

здійснювався контроль за станом водопро-

відної води у Харкові. Результати цих дос-

ліджень були узагальнені вченим у двох 

працях:  «Про хімічний склад Харківської  

водопровідної води»у 1893 р. і «Керівництво до дослідження води, її прида-

тності та способи очищення. Для техніків, лікарів, фармацевтів і студентів» 

у 1906 р. Ці праці мали чимале значення для підготовки спеціалістів з хімі-

чної технології, а також для розвитку наукових досліджень співробітниками 

кафедри. В хімічній лабораторії також досліджувалися зразки кам’яного ву-

гілля, глини, вогнетривних матеріалів. Хімічні майстерні і лабораторії були 

оснащені машинами і апаратами, що давало можливість вести науково-

дослідні роботи, а студентам спостерігати і вивчати технологічні процеси, 

тобто поступово хімічна лабораторія ХТПІ набувала навчального і науково-

го значення [2, Ф. 770, оп. 1, од.зб. 242, арк. 14–19].  

Перша світова війна і дві революції 1917 р., Громадянська війна нане-

сли значну шкоду розвитку вищої технічної освіти. Важким був цей період і 

для хімічного відділення ХТІ. У 1918 р. загально хімічна кафедра була рео-

рганізована і з’явились кафедри неорганічної та фізичної хімії, мінеральних 

речовин, органічної хімії. Реформа вищої освіти в Україні1921–1922 рр., 
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передбачала відокремлення науково-дослідної роботи від навчального про-

цесу, що привело до створення в ХТІ 9 науково-дослідних кафедр (НДК), 

дві з яких були хімічного профілю – технології мінеральних речовин і тех-

нології органічних речовин. З 1923 року вперше при НДК створюється аспі-

рантура і починається підготовка наукових кадрів для вищих навчальних і 

науково-дослідних установ України. На НДК технології мінеральних речо-

вин, яка була сформована в 1922 році, працювало 6 осіб. Її очолював профе-

сор Є. І. Орлов (рис. 2.35), а у складі було два дослідники Л. В. Терещенко і 

Н. І. Ювеналєв, а також три аспіранти. Тематика науково-дослідних робіт 

була такою: розробка методів отримання нових в’яжучих сполук (гіпсовий 

цемент, доломітовий цемент та інші); дослідження аналізів зразків вітчиз-

няної сировини: донецького коксу, вогнетривких глин, доломітів, гіпсу; ор-

ганізація робіт з контактного окислення аміаку до азотної кислоти; вивчен-

ня і використання українських фосфоритів, як мінеральних добрив. 

 

Рисунок 2.35 – Професор  

Є. І. Орлов 

Є. І. Орлов розпочав свою роботу на 

посаді ад’юнкт-професора Харківського тех-

нологічного інституту кафедри технології мі-

неральних речовин у 1911 р. Тут він розгор-

нув наукові дослідження з кінетики і каталізу, 

тим самим продовжив започатковані раніше у 

Костромі роботи. Статті Є. І. Орлова з питань 

кінетики каталітичних процесів друкувались 

протягом 1911–1915 рр. і привертали увагу 

наукової громадськості. Як відомо, на почат-

ку ХХ століття питання кінетики і каталізу 

вже були об’єктом не тільки дослідно-

теоретичної розробки. Каталітичні процеси 

стали використовуватись у хімічній промис-

ловості.  Так, концентрована сірчана кислота 

стала вироблятися контактним способом тисячами тонн щорічно. Проблеми 

розрахунків швидкості хімічних реакцій та їх констант, сутність каталітичної 

дії викликали широкий інтерес у хіміків-теоретиків та практиків. 

В наступні роки Є. І. Орлов встановив ряд закономірностей і резуль-

татами численних досліджень дійшов висновку, що на відміну від існуючих 

тоді поглядів, реагуючі між собою речовини створюють з каталізатором 

проміжні сполуки, які згодом розкладаються з утворенням необхідних про-
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дуктів. Результати досліджень у цьому напрямі було узагальнено в моног-

рафії «Дослідження в галузі кінетики хімічних реакцій і каталізу» і предста-

влено у вигляді докторської дисертації, яку Є. І. Орлов захистив у Харківсь-

кому університеті у 1913 р. Опонентами були професори І. П. Осіпов і 

О. П. Грузінцев. У наступному році Є. І. Орлову було присуджено ступінь 

доктора технології, а у 1917 р. його обрали ординарним професором ХТІ і 

деканом хімічного факультету. В інституті Є. І. Орлов пропрацював 20 ро-

ків. Своїми працями з кінетики каталітичних процесів він заклав основи на-

укових досліджень на кафедрі ТНР ХТІ. Подальша діяльність Є. І. Орлова 

була спрямована на реорганізацію хімічної промисловості країни. Він за-

снував перший у Радянському Союзі науково-дослідний інститут вогнетри-

вів у 1927 р. і у подальшому працював його директором. [158, с. 37] 

Таким чином, слід відзначити, що Є. І. Орлов зробив вагомий внесок 

а у розвиток хімічної технології в Україні. До його наукової спадщини на-

лежать 130 наукових праць – з яких 37 присвячені технології органічних 

речовин, 33 – неорганічній технології, 12 – фізичній хімії, 12 – проблемам 

кінетики і каталізу, 9 – аналітичній хімії і понад 30 статей – мають економі-

чне спрямування [159, с. 7–12]. 

У середині 1920-х років колектив кафедри на замовлення підприємств 

України виконав ряд важливих досліджень, які мали суто практичний харак-

тер. Викладачі і аспіранти провели дослідження ізюмських фосфоритів, за-

пропонували нові сорти цементу і способи приготування ізоляційних лаків, які 

було впроваджено у виробництво [10, Ф. 166, оп. 2, од.зб. 1168, арк. 22].  

Наприкінці 1920-х рр. у Радянському Союзі набула широкого розгор-

тання перебудова всієї системи вищої освіти з метою пристосування її до 

потреб і темпів індустріалізації народного господарства. Це означало її  

реорганізацію за галузевими особливостями. Тому на початку 1930 р. Вища 

рада народного господарства України схвалила рішення про створення низ-

ки галузевих інститутів на базі факультетів, що існували у політехнічних 

ВНЗ. Харківський технологічний інститут також на цей час змінився і сяг-

нув за межі технологічного. 

Отже, поділення ХПІ на спеціалізовані ВНЗ диктувалося потребою 

підготовки такої кількості спеціалістів, яких вимагала індустріалізація. В 

період 1928–1930 рр. зріс масштаб і поглибився зміст роботи хімічного від-

ділення Харківського хіміко-технологічного інституту (ХХТІ). У його скла-

ді було 7 загальних і 6 спеціальних кафедр. Прийом студентів збільшився з 
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225 осіб у 1930 р. до 350 осіб у 1939 р. За ці роки було підготовлено 1354 

інженера. Зросла кількість кафедр і професорсько-викладацького складу. У 

1930 р. в ХХТІ на 13 кафедрах працювали 7 професорів, 14 доцентів, 11 

асистентів, всього 32 викладачі. А в 1939 р. на 19 кафедрах відповідно: 

професорів – 21, доцентів – 22, асистентів, викладачів і старших викладачів 

– 80, разом – 123. До початку 1930-х років ХХ ст. також відноситься і ство-

рення в інституті перших студентських науково-технічних гуртків. В 

1939 р. в ХХТІ налічувалося 12 гуртків різного хімічного спрямування. 

Подальшого розвитку у 1930-ті рр. набула кафедра технології неорга-

нічних речовин (ТНР), яка готувала спеціалістів для виробництв продуктів 

зв’язаного азоту, кислот, соди, добрив, солей, лугів. За 1930–1939 рр. для 

хімічної промисловості кафедрою підготовлено 174 інженери. Значний роз-

виток навчальної і науково-дослідної роботи припав на роки керівництва 

кафедрою Івана Євграфовича Ададурова (1933–1938 рр.) (рис. 2.36).  

 
Рисунок 2.36 – Професор  

І. Є. Ададуров 

За цей час колективом кафедри 

ТНР було виконано 70 науково-

дослідних робіт, які мали теоретичне і 

практичне значення. Проведені роботи 

охоплювали, головним чином, питання в 

галузі кінетики, каталізу, абсорбції і тех-

нології зв’язаного азоту, добрив і кислот. 

Основним напрямком досліджень було 

вивчення технологічних процесів основ-

ної хімічної промисловості. Переважно 

досліджувалися каталізатори для окис-

лення сірчаного газу. Найбільш актив-

ним і ефективним виявився хромово-

олов’яний каталізатор, який розробив 

І. Є. Ададуров. Цей каталізатор пройшов 

експериментальні промислові випробу-

вання, які підтвердили його придатність 

для впровадження у виробництво. 

При вивченні платинових і неплатинових каталізаторів окислення 

аміаку особлива увага приділялась розробці теоретичних принципів вибору 

каталізаторів, їх активації, підвищення стійкості і тривалості праці. Колек-

тив кафедри також розробив метод отримання контактним шляхом надзви-
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чайно важливого для країни продукту – ціаністої кислоти. Велику роботу з 

впровадження в хімічну промисловість технологічних процесів, які здійс-

нюються при підвищеному тиску, кафедра провела саме в ці роки. Крім то-

го, вчені кафедри на чолі з І. Є. Ададуровим, розробили нові методи вироб-

ництва сірчаної і концентрованої азотної кислот, а також запропонували за-

соби інтенсифікації діючих на той час технологічних процесів виготовлення 

аміаку, соди, кислот. Кожний співробітник кафедри брав участь у виконанні 

науково-дослідної тематики, до виконання якої широко залучали і студен-

тів. За цей час кандидатські дисертації захистили доценти кафедри 

В. І. Атрощенко, В. Ф. Терашкевич. У 1939 р. кафедра мала у своєму складі 

4 доцента, 2 асистента і 3 аспіранта [160, с. 93]. 

Саме на період з 1933 по 1938 рр. припадає найбільший розквіт нау-

кового таланту І. Є. Ададурова. За цей час ним опубліковано багато праць, 

більшість з яких присвячено каталізу і кінетиці хімічних реакцій. 

І. Є. Ададуров вважав, що каталіз – це найбільш сучасний і могутній двигун 

хімічної промисловості [161]. 

При підборі каталізаторів І. Є. Ададуров дослідив більше сотні мета-

лів, сплавів та оксидів. При цьому він з різних точок зору підходив до вибо-

ру каталізаторів. Вивчаючи їх активність, вчений прагнув установити певну 

закономірність приготування і підбору каталізаторів. Він всебічно, з ураху-

ванням багатьох вимог, вивчав каталітичні процеси, визначав оптимальні 

технологічні умови, займався удосконаленням конструкцій контактних апа-

ратів, розробляв методику їх розрахунків. І. Є. Ададуров сформував свої по-

гляди на гетерогенний каталіз. За початковою трактовкою розвинута ним 

теорія подібна електронній теорії каталізу Л. В. Писаржевського. 

Ще один із напрямків досліджень І. Є. Ададурова – це новий метод 

отримання сірчаної кислоти шляхом контактного окислення вологого сірчано-

го газу, який отримують при окисленні сірководню. При наступному охоло-

дженні газу одразу утворюється 98 % сірчана кислота. Ця пропозиція була ви-

користана Вуглехімічним інститутом для розробки і будівництва ряду сірча-

нокислотних заводів по методу «вологого каталізу» при коксобензольних під-

приємствах. 

Багато уваги І. Є. Ададуров приділяв дослідженням в галузі теорії і  

технології окислення аміаку. В якості каталізаторів для окислення аміаку до 

оксиду азоту були досліджені сплави платини з родієм, вольфрамом, кобаль-

том, хромом та іншими металами. Численні досліди були проведені по ство-
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ренню неплатинових каталізаторів. До цих досліджень приєднуються експе-

рименти по окисленню суміші аміаку і метанолу з метою отримання ціанис-

того водню і синильної кислоти. Перше публічне повідомлення про новий 

метод отримання синильної кислоти німецький вчений Л. Андрусов зробив 

наприкінці 1934 р. на Науковій Раді фірми «ІГ Фарбеніндустрі». З текстом 

доповіді автор ознайомив декілька авторитетних вчених світу, серед яких був 

і І. Є. Ададуров, який вже у 1936 р. надрукував статтю і навів свої результати 

вивчення цього процесу. Науковці кафедри під керівництвом І. Є. Ададурова 

вивчили фізико-хімічні умови отримання синильної кислоти. Всі дані лягли в 

основу сучасного методу виготовлення кислоти [162]. 

Таким чином, І. Є. Ададуровим було проведено понад двадцять НДР 

по удосконаленню технології виробництва сірчаної кислоти, шість НДР по 

інтенсифікації отримання азотної кислоти, тринадцять праць по раціоналізації 

технології одержання різних солей. З опублікованих 163 наукових статей вче-

ного розміщено: в «Журналі прикладної хімії» – 36, в журналі «Хімічна про-

мисловість» – 26, в «Українському хімічному журналі» – 16 статей.  

І. Є. Ададуров був одним з організаторів і керівників 

VІ Мендєлєєвського з’їзду, який проходив у Харкові у 1932 р. Цей з’їзд був 

вперше присвячений державному ювілею – 15-річчю Радянської влади, що 

наклало на нього своєрідний політичний відбиток, багато уваги було приді-

лено питанням, які були пов’язані з задачами наступного п’ятирічного плану 

(1933-1938 рр.). Але і чисто наукова частина з’їзду теж була визначною. Впе-

рше обговорювались проблеми хімічного зв’язку з позиції квантової механі-

ки, теорії ланцюгових реакцій і гетерогенного каталізу, важливі аспекти еле-

ктрохімії. І. Є. Ададуров на цьому з’їзді керував секцією каталізу [163]. 

Велику увагу І. Є. Ададуров приділяв організації навчального проце-

су, тісному зв’язку наукової і педагогічної роботи. Всі його науково-

дослідні роботи ставали здобутком студентів, він ніколи не відділяв навча-

льну роботу від дослідницької. В наукову роботу на кафедрі технології не-

органічних речовин були залучені всі викладачі, співробітники і багато сту-

дентів. За роки своєї педагогічної діяльності І. Є. Ададуров підготував сотні 

спеціалістів в галузі основної хімії. Найближчими співробітниками 

І. Є. Ададурова за час його праці в Одесі і Харкові були доценти: 

В. І. Атрощенко, А. Н. Цейтлін, П. Я. Крайній, І. І. Ривлін; наукові співробі-

тники: Д. В. Гернет, В. О. Дзисько, М. О. Прозоровський, Є. Г. Седашева; 

асистенти: В. І. Конвісар, О. І. Рябченко та інші. Оскільки І. Є. Ададуров 
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створив колектив і підтримував міцні зв’язки з підприємствами хімічної га-

лузі, тому більшість його наукових розробок було втілено у виробництво. 

Наукові досягнення професора І. Є. Ададурова і його учнів, серед яких був і 

В. І. Атрощенко, максимально наблизили наукові дослідження вчених ХХТІ 

до потреб хімічної промисловості України [164]. 

Проведення НДР, підготовка інженерних і наукових кадрів для хіміч-

ної промисловості передбачає наявність потужної лабораторної та експери-

ментальної бази. Кафедра ТНР є однією з найстаріших в ХТІ, тому з пер-

ших днів існування інституту в хімічному корпусі були обладнані лабора-

торії кількісного і якісного аналізу, органічної хімії і дві лекційні аудиторії. 

Окрема будівля хімічних майстерень (тепер технічний корпус) була побу-

дована у 1889 р. Саме в цьому корпусі були започатковані наукові дослі-

дження з кінетики каталітичних процесів професором Є. І. Орловим. Значне 

поповнення новим хімічним обладнанням відбулося у 1929 р., коли були 

отримані установки для синтезу аміаку під тиском 300 атм., агрегати для 

виготовлення зрідженого повітря і синтетичного метанолу. Цінним став 

електролізер системи «Ерлікон» для виробництва кисню і водню, який до-

зволяв отримати аміак з гідрогену та азоту. Силами співробітників кафедри 

і лабораторії будувались установки для виготовлення азотної і сірчаної кис-

лоти під тиском, а також концентрованої азотної кислоти.  

Значне розширення площі і обладнання хімічних лабораторій було 

проведено у 1933–1938 рр., коли кафедру очолював І. Є. Ададуров. У цей 

час лабораторію було обладнано приладами для дослідження каталітичних 

адсорбційних і абсорбційних процесів (установки для отримання і виміру 

високого вакууму, електричні печі, пірометри та інше). Саме на цьому об-

ладнанні досліджувались і розроблялись нові каталізатори, удосконалюва-

лись технологічні процеси в галузі теорії і практики процесів зв’язаного 

азоту і основної хімічної технології. 

Таким чином, на базі наукових досліджень в галузі технології неоргані-

чних сполук, кінетики і каталізу, що провели професори ХТІ В. О Геміліан, 

Є. І. Орлов і І. Є. Ададуров, було створено умови, завдяки яким у подальшому 

були сформовані основні напрями фундаментальних досліджень і колектив 

науковців, якій згодом перетворився у потужну наукову школу. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО  

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ В 1930–1970 рр. 

 

3.1. Дослідження харківської науково-технічної школи в галузі  

різання матеріалів  

 

3.1.1. Формування професора М. Ф. Семка як лідера науково-

технічної школи фізики процесів різання матеріалів 

Формування людини і її характеру, як відомо починається з дитинст-

ва, тому наведемо деякі цікаві факти з життя Михайла Федоровича Семка 

(рис. 3.1, див. додаток А.5). Народився він 

1 жовтня 1906 р. в селі Балясному Дикан-

ського району Полтавської області у ро-

дині батраків. Від важкої праці померає 

батько і родина залишається без годува-

льника, коли Михайлу було всього три 

роки. Мати вимушена була залишити йо-

го у родичів в селі та податися на заробіт-

ки до Полтави. Тому початкову освіту 

М. Ф. Семко здобуває у сільській школі, 

потім переїжджає до Полтави і вступає у 

Грубешівську гімназію, а після її ліквіда-

ції – до трудової школи, подальше на-

вчання продовжує на механічному відді-

ленні в індустріальній профшколі, що і 

визначило його професійні інтереси на все життя. Проте навчання давалося 

не легко. Як згадував сам М. Ф. Семко: «Жизнь была не очень сытной, и 

чтобы выжить в перерывах между занятиями приходилось трудиться на ра-

зных работах» [3, оп. 15, спр. 814, арк. 6]. З 1925 р. як висуванець Полтавсь-

кого окружкому комсомолу навчається у Харківському технологічному ін-

ституті, після закінчення якого у 1930 р. отримує кваліфікацію інженера-

механіка за спеціальністю холодна обробка металів. З 1930 р. він завідувач 

лабораторії холодної обробки металів кафедри, де робить перші кроки у на-

уці, і одночасно – начальник сектора виробничого навчання інституту. У сі-

чні 1931 р. М. Ф. Семка зараховують до заочної аспірантури, а з вересня він 

Рисунок 3.1 – Професор 

М. Ф. Семко 
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вже як асистент ХММІ викладає різання металів, різальний інструмент, те-

хнологію інструментального виробництва і керує дипломним проектуван-

ням [3, оп. 15, спр. 814, арк. 6, 10]. 

М. Ф. Семко бере участь у дослідженнях щодо застосування експрес-

методу для вивчення законів різання. Його увага зосереджується на вивчен-

ні впливу теплових явищ на стійкість інструменту. У перших наукових пра-

цях [98, 174] аспірант сформулював концепцію і описав методику дисерта-

ційного дослідження, яка полягала в удосконаленні методу природної тер-

мопари Герберта-Готвейна в частині точності вимірювання термоелектро-

рушійної сили у ланцюзі «різець–оброблювана деталь» шляхом введення 

спеціальних струмознімачів і градуювання такої термопари. М. Ф. Семку 

також належить ідея застосування у дослідженнях новітнього приладу – 

трьохшлейфового осцилографа, який на той час використовувався лише в 

електротехніці. Вчений удосконалив прилад, на три порядки підвищивши 

чутливість шлейфи, що дозволило точно реєструвати електрорушійну силу 

природної термопари. В результаті з’явилась можливість фіксувати зміни в 

процесі різання в частках секунди і тим самим вперше показати, що період 

виходу на стабільну температуру різання становить частки секунди від по-

чатку процесу, а не хвилини, як вважалось раніше. Застосування осцилог-

рафа для дослідження процесів різання дозволило краще зрозуміти ряд фі-

зичних явищ, і встановити нові закономірності. Особливо ефективним ос-

цилограф став при реєстрації швидкозмінних і нерівномірних процесів, на-

приклад, фрезерування [165, c. 194–200]. Таким чином, була створена і де-

тально відпрацьована нова експрес-методика стійкісних досліджень, яка до-

зволила різко скоротити традиційні тейлорівські експерименти, а також 

суттєво підвищити точність і достовірність інших методик. Слід відзначити, 

що шлейфовий осцилограф і сьогодні є одним із основних приладів у дослі-

дженнях процесів різання. 

М. Ф. Семком було сформульовано і підтверджено експериментально 

положення про існування температур, у межах яких оброблюваність металу 

є найкращою. У 1935 р. на засідання Вченої ради ХММІ молодий вчений 

захистив дисертацію на тему «Теплота різання і стійкість інструменту». На 

підставі захисту йому у червні 1937 р. присвоєно науковий ступінь канди-

дата технічних наук [1, спр. 57075, арк. 2–3; 3, оп.15, спр. 814, арк. 2]. 

У тому ж році за матеріалами дисертаційного дослідження було вида-

но монографію [90], яка стала основною і найбільш вагомою науковою роз-
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робкою М. Ф. Семка у довоєнний період. У книзі автор відзначив, що теп-

лота різання є вирішальним фактором, який наперед визначає тривалість 

роботи інструменту з швидкорізальної сталі. Тому, досліджуючи його стій-

кість, головну увагу слід звертати на вивчення теплових явищ у процесі рі-

зання. Відповідно до цього робота поділяється на три розділи. Перший роз-

діл монографії відзначається змістовним історичним аналізом досліджува-

ної проблеми. Автор розглядає наукові праці знаних вітчизняних та зарубі-

жних дослідників, зокрема Я. Г. Усачова, Райхеля і Готвейна (Німеччина), 

Герберта (Англія), С. Ф. Глєбова, Н.Й. Рєзнікова. У другому розділі на підс-

таві ґрунтовного аналізу відомих методів вимірювання температури різання 

(порошкового, калориметричного, штучної, напівштучної і природної тер-

мопар, а також фіксування променевої теплоти) автор робить висновок про 

те, що метод природної термопари (інструмент-деталь) Герберта-Готвейна є 

найбільш надійним і достовірним при дослідженні стійкості інструменту 

[165, с. 186]. Третій розділ містить оригінальні результати експерименталь-

ного дослідження М. Ф. Семка, завданнями якого було: вивчення впливу 

режимів різання і геометричних параметрів інструменту на температуру рі-

зання; встановлення залежностей між температурою різання і стійкістю ін-

струменту, а також загальної залежності температури різання від переліче-

них вище факторів; розробка методу визначення стійкості інструменту, за-

снованому на температурних вимірах. Дослідження було проведено на ча-

вунах твердістю НВ 90–179 різцями із швидкорізальної сталі з вмістом во-

льфраму 8,3; 17,8; 19,1%.  

Експериментальний стенд (рис. 3.2), створений М. Ф. Семком, вклю-

чав: модернізований дослідником токарний верстат фірми «Берінгер» з шу-

нтованим електродвигуном постійного струму потужністю 11 к.с. із безсту-

пінчато регульованою частотою обертання шпинделя 6,2 – 358 хв
-1

; двоко-

мпонентний гідравлічний вимірювальний супорт фірми «Мор і Федерграф», 

що давав можливість вимірювати горизонтальні складові сили різання за 

показами манометрів; встановлений на верстат компактний прес Брінеля, за 

допомогою якого визначалась твердість оброблюваного матеріалу безпосе-

редньо в процесі дослідження; оснастку для вимірювання електрорушійної 

сили в зоні різання з візуальною фіксацією її значень за мілівольтметром та 

записом на шлейфовому осцилографі; прилад фірми «Шухард–Шютте» для 

безпосереднього вимірювання швидкості різання. 

 



116 

 

Рисунок 3.2 – Аспірант Семко М.Ф. (праворуч) 

 за експериментальним стендом 

 

При проведенні експериментів задавався певний режим різання у за-

лежності від досліджуваного фактора, а спостереження записувалися що-

хвилини. Методика обробки результатів дослідження, яка забезпечувала до-

стовірність даних, включала метод найменших квадратів, статистичну об-

робку і метод логарифмічних анаморфоз [90, с. 95–102]. 

Порівнюючи описану методику проведення експериментальних дос-

ліджень процесу різання з методиками сучасних досліджень в даній галузі 

[166; 167], можна дійти висновку, що суттєвими відмінностями сучасних 

методик є лише застосування тензометрії, комп’ютерної обчислювальної 

техніки, методики планування експериментів, та деяких інших експеримен-

тальних методик, що були створені в останній час, але їх основою залиша-

ються довоєнні методичні розробки М. Ф. Семка та його колег. 

Досліджуючи характер зміни термоструму в процесі роботи різця, до-

слідник вірно визначив причину втрати різальних властивостей швидкорі-

зального інструменту. Такою причиною є швидкі структурні перетворення 

(мартенситу в тростит), викликані певними величинами накопиченої в ро-

бочій частині різця теплоти різання. Ці спостереження та їх аналіз дозволи-

ли автору дійти важливого висновку про те, що температурний метод мож-

на застосувати для дослідження впливу різних факторів на температуру рі-

зання, а температуру різання взяти за головний критерій стійкості швидко-
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різальних різців [90, с. 104–108]. При вивченні впливу режимів різання на 

температуру різання дослідник помітив принципову схожість своїх експе-

риментальних даних, отриманих при обробці чавунів, з даними інших авто-

рів по сталі, на підставі чого зроблено висновок про універсальність отри-

маних результатів. 

Резюмуючи, автор подає низку кінцевих емпіричних формул, які по-

казують сумісну дію всіх факторів, що досліджувались, на температуру рі-

зання Т°. Нижче наводиться одна з найважливіших формул з наступними 

позначеннями: v – швидкість різання, S – подача, t – глибина різання, НВ – 

твердість чавуну, φ – кут різця в плані, γ – передній кут, С – коефіцієнт, що 

показує дію неподаних у формулі другорядних факторів, виглядає так: 
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.    (3.1) 

На завершення автор подає методику проведення дослідження стійко-

сті різців за допомогою температурних вимірювань і висновки, з яких виті-

кає наступне. При температурному методі, розробленому М.Ф. Семком, для 

визначення стійкості спочатку потрібно отримати лише одну експеримента-

льну криву «стійкість–температура різання» при одному перерізі стружки. 

У той же час за «класичним методом» для знаходження кривих «стійкість–

швидкість різання» потрібно провести повні стійкісні випробування для се-

рії різних перерізів стружки. На другому етапі при визначенні впливу окре-

мих факторів різання на швидкість різання за температурним методом пот-

рібно провести серію короткотривалих дослідів без доведення інструменту 

до затуплення. Кожен з таких дослідів триває лише кілька хвилин, поки не 

буде визначена швидкість різання, яка створює таку температуру різання, 

що відповідає заданій стійкості різця. «Класичний» же метод передбачає на 

другому етапі проведення серії повних стійкісних дослідів (до затуплення 

інструмента) для кожного фактора, що впливає на швидкість різання. При 

цьому кожна серія триває біля години. Отже, температурний метод значно 

прискорює і здешевлює стійкісні дослідження. 

Вихід книги і схвальна її оцінка фахівцями показали, що М. Ф. Семко 

став зрілим і авторитетним вченим. Так, академік АН України 

Г. Ф. Проскура відзначив, що М. Ф. Семком запропоновані досконалі методи 

і нові технічні засоби експерименту для вирішення найскладнішої проблеми 

процесу різання – вивчення його фізичних основ [1, спр. 57075, арк. 7, 10]. 
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В межах завдань Комісії по різанню металів Наркомважмашу у 

1939 р. М. Ф. Семком була закінчена науково-дослідна робота «Аналіз тем-

пературного методу визначення стійкості інструменту». У цей період він 

також багато працює над впровадженням наукових розробок на підприємс-

твах Харкова, Краматорська, Горлівки, Ворошиловграда, Макіївки, Москви, 

виступає з доповідями про результати досліджень на обласних, Всеукраїн-

ських і Всесоюзних конференціях у Києві, Харкові, Ленінграді [1, спр. 

10135, арк.13; спр. 57075, арк. 5]. Свої дані М. Ф. Семко також представив 

на засіданні Комісії по різанню металів Наркомважмашу 3 лютого 1941 р. 

(див. додаток А.7). У постанові Комісії було відзначено, що температурний 

метод дослідження оброблюваності матеріалів заслуговує на увагу і реко-

мендовано розповсюдити його у широкому масштабі. Для цього досліднику 

запропоновано прислати свою роботу у повному обсязі до Комісії і розро-

бити програму, методику і кошторис для подальших досліджень температу-

рного методу [168, с. 2]. 

Отримані М. Ф. Семком результати започаткували один з ключових 

напрямків науки про різання матеріалів – теплофізику різання. У подаль-

шому в цьому напрямку працювали відомі вчені – І. М. Беспрозванний, 

А. Н. Данієлян, О. В. Панкін, Є. М. Маслов, А. Н. Резніков та ін. Одним з 

важливих показників значущості досліджень кожного вченого є «індекс по-

силань» на його праці в роботах інших науковців [169]. У цьому відношенні 

дослідження М. Ф. Семка мають високий рейтинг. У виступі професор 

В. І. Атрощенка на засіданні Вченої ради Харківського політехнічного ін-

ституту 21 січня 1955 р. відзначається, що у монографіях професора 

А. М. Данієляна «Знос інструменту і теплові явища при різанні металів» 

(1946 р.) і «Теплота та знос інструменту в процесі різання металів» 

(1954 р.), а також у докторській дисертації останнього наводяться численні 

цитати з праць М. Ф. Семка і посилання на виведені ним формули законо-

мірностей впливу ряду факторів на теплоту різання металів. Професор 

І. М. Беспрозванний у своїх працях «Основи теорії різання металів» і «Рі-

зання металів у вітчизняній науці», опублікованих у 1948 р., ставить 

М. Ф. Семка в один ряд з провідними вітчизняними вченими з проблеми те-

плоти різання. Подібне відзначає також професор Є. М. Маслов у 1951 р. в 

книзі «Нариси розвитку науки про різання металів». У фундаментальній 

монографії з історії обробки матеріалів різанням «Російські вчені – заснов-

ники науки про різання металів», виданій у Москві у 1952 р. професором 
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Г. І. Грановським, підкреслено вагомість вкладу М. Ф. Семка у розвиток ві-

тчизняної науки на основі аналізу його монографії. Цю думку підтримують 

також авторитетні вчені Т. М. Лоладзе, М. М. Зорєв, А. Н. Рєзніков у моно-

графії «Развитие науки о резании металлов» [84].  

Таким чином, М. Ф. Семко є основоположником нового температур-

ного методу дослідження оброблюваності металів і стійкості інструменту 

[1, спр. 57075, арк. 5]. 

 

3.1.2. Особливості організації наукових досліджень у воєнний  

період 

З початком Великої Вітчизняної війни усі наукові дослідження були 

переорієнтовані на потреби воєнного виробництва. У цей час М. Ф. Семко і 

Н. Й. Рєзніков з науковців кафедри організували бригади, що працювали 

над підвищенням продуктивності механічної обробки на воєнних заводах 

[170, с. 97]. Однією з таких бригад під керівництвом М. Ф. Семка на Луган-

ському заводі ім. Жовтневої революції було впроваджено ряд заходів по 

поліпшенню технологічного процесу і геометрії інструменту, що сприяло 

підвищенню продуктивність праці в 1,5–2 рази. Ця робота була відмічена 

пресою і подякою Наркомату важкого машинобудування [171, с. 391]. 

Одночасно з допомогою промисловості співробітники інституту ор-

ганізують батальйони народного ополчення, М. Ф. Семко командує одним з 

них, які у районі станцій Рєпки і Перещепкіно риють окопи, облаштовують 

дзоти та протитанкові рови. Після вторгнення 16 вересня фашистських 

військ у межі Харківської області батальйони отримали наказ відступати. З 

поверненням до Харкова відновлюються заняття в інституті. М. Ф. Семко 

продовжує викладацьку діяльність та виконує обов’язки завідувача кафедри 

різання металів, тому що Н. Й. Рєзніков разом із сім'єю 20 вересня, у пер-

ший день об'явленої евакуації жителів міста, виїжджає ешелоном у Казах-

стан [170, c. 103]. Проте, інститут продовжував працювати до середини жо-

втня 1941 р., тому що офіційного розпорядження про евакуацію не було 

отримано навіть на день відправки останнього ешелону з обладнанням і ви-

кладачами – 19 жовтня [172, с. 122] Пізніше ешелонами, наданими директо-

ром турбогенераторного заводу, було відправлено до тилу все обладнання 

лабораторій металознавства і рентгенівської, частина устаткування кафедр і 

лабораторій опору матеріалів, ливарної, різання металів, теплотехнічної, фі-

зичної, моторної та інше найбільш цінне обладнання підрозділів інституту. 
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Цим же ешелоном до Красноуфімська Свердловської обл. виїхали 120 сту-

дентів і 40 викладачів. Останнім вагоном, який надало Управляння півден-

них доріг, виїхав з Харкова М. Ф. Семко разом з 20 пр ацівниками і дирек-

тором інституту. У Харкові залишилася сім'я Михайла Федоровича: мати, 

син Олександр і дружина, яку у 1943 р. було вивезено до Німеччини [171, с. 

397]. 

28 листопада 1941 р. у Красноуфімськ прибули 100 студентів і 20 ви-

кладачів ХММІ. Повністю зберегти студентські і професорсько-викладацькі 

кадри ХММІ не вдалося, у зв'язку з тим, що наказ народного комісаріату 

СРСР про розміщення інституту у м. Красноуфімск було видано тільки 19 

листопада, а рішення евакуаційної ради отримано 24 листопада 1941 р., ко-

ли ешелони вже перебували у путі. Тому 300 студентів і більша частина ви-

кладачів з Харкова евакуювались самостійно і були розкидані по різним мі-

стам Уралу і Середньої Азії, багато з них працювали на заводах. По прибут-

ті ешелонів ХММІ на місце призначення з'ясувалося, що місцеві організації 

не мають розпорядження щодо розміщення інституту і місцем перебування 

визначають с. Олександрівка Красноуфімського району Свердловської об-

ласті. З таким рішенням М. Ф. Семко і директор ХММІ Ф. Г. Кокорін  не 

погоджуються, бо розуміють, що це буде означати повністю законсервувати 

інститут. Після довгих перемовин 4 грудня 1941 р. вдалося отримати розпо-

рядження про розміщення у Красноуфімську, але вже 5 грудня це рішення 

відміняють, і тільки після звернення до секретаря Свердловського обкому 

партії на початку січня 1942 р. вдалося отримати дозвіл на розміщення ін-

ституту у приміщенні педагогічного училища і артелі «Красний металіст» 

м. Красноуфімська. 

Наркомважмаш, врахувавши особисті і організаційні якості 

М. Ф. Семка, призначив його заступником директора інституту з навчальної 

і наукової роботи. На цій посаді він перебував до свого призначення дирек-

тором ХММІ у лютому 1945 року. Таким чином, у воєнний період на 

М. Ф. Семка покладалось загальне керівництво науково-дослідною роботою 

всіх підрозділів інституту [3, оп. 15, спр. 814, арк. 24; 173] (рис.3.3).  

У Красноуфімську М. Ф. Семко налагоджує роботу всіх лабораторій 

інституту. Із наявного обладнання були організовані лабораторії фізики,  

хімії, опору матеріалів, теплотехніки, металографії та кабінети ливарної 

справи, теорії механізмів, турбінний, двигунів внутрішнього згорання і тех-

нології машинобудування. На цій базі розбудовується навчальний процес:  
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Рисунок 3.3  – Професорсько-викладацький колектив ХММІ  

в Красноуфімську 

 

організуються лабораторні заняття, виробнича практика студентів перших 

курсів і технологічна та дипломна практика на старших курсах [4, оп. 1, 

спр. 253, арк. 37, 204]. 

Повноцінне функціонування інституту це не тільки навчання, а і на-

лежні матеріально-побутові умови життя (рис. 3.4). М. Ф. Семко завдяки 

своєму умінню налагоджувати доброзичливі стосунки з людьми на різних 

рівнях вдається вирішити проблеми житля для викладачів і студентів, орга-

нізувати належне харчування, забезпечити необхідний мінімум навчальних 

приладь (на початку був один зошит на двох студентів у групі), відновлює 

бібліотеку, де вже на початок 1942/1943 навч. року нараховувалося до 10 

тисяч томів книг. Енергійними зусиллями М. Ф. Семка до квітня 1942 р. ін-

ституту під житло виділяють будівлю педучилища, замість не пристосова-

них для житла приміщень заготзерна, піонер-клубу і будівлі колишньої тю-

рми. Відводиться 20 га землі під підсобне господарство, де всі роботи здій-

снювалися силами студентів і викладачів [171, с. 393]. 

Незважаючи на те, що велику частину часу М. Ф. Семко приділяв ор-

ганізації навчання і побуту людей, він не випускає з поля зору і науково-

дослідну роботу всього інституту.   М. Ф. Семко  формує  план  науково- 



122 

 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Навчальний процес у ХММІ під час евакуації 

 

дослідних робіт ХММІ, до якого разом з воєнною тематикою і наданням 

допомоги уральським підприємствам включаються дисертаційні роботи. 

Для розгортання тематики наукової роботи він звертається до НКВМ з про-

ханням надати інформацію щодо запитів заводів. У 1942 р. до наукової ро-

боти залучено 22 викладачі з усіх кафедр. Ними виконуються 12 тем, з яких 

6 держбюджетні, а госпдоговірні теми виконуються на замовлення місцевих 

заводів і підприємств союзного значення.  
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Кафедрою «Технологія машинобудування», що об’єднувала дві дово-

єнні кафедри «Теорія різання і різальні інструменти» та «Технологія маши-

нобудування і верстати» і складалася з двох викладачів, доцента 

М. Ф. Семка та асистента С. О. Воробйова (рис. 3.5), розроблялося дві теми: 

за госпдоговором з Красноуфімським ремонтно-механічним заводом і 

держбюджетна, що стосувалась проблеми випробування верстатів на точ-

ність. Було виявлено вплив фундаменту на точність металорізальних верс-

татів і способи установки верстатів на фундамент в різних умовах їх екс-

плуатації. Це було надзвичайно актуально для воєнного часу, оскільки вер-

стати нерідко потрібно було експлуатувати в несприятливих умовах. Зроб-

лені важливі практичні рекомендації при установці верстатів на ґрунт, спо-

соби їх установки на верхніх поверхах, оцінено будівельні матеріали, які 

використовувались для облаштування фундаментів, методи кріплення верс-

татів на фундаменті [172, с. 125]. 

 

Рисунок 3.5 – Випуск машинобудівників 1943 р. 

По центру зліва на право викладачі кафедр «Технологія машинобудування» 

та «Різання металів»: асистент С.О. Воробйов, доцент М.Ф. Семко  

Красноуфімський ремонтно-механічний завод склав з кафедрою «Те-

хнологія машинобудування» госпдоговір на тему: «Підвищення продуктив-

ності при виготовленні спецдеталей шляхом вдосконалення технології, гео-
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метрії інструменту і встановлення найвигідніших режимів різання». В ме-

жах цього завдання було виконано розрахунок придатності свердлильного 

верстату для хонінгування гільз і схему його переобладнання, а також роз-

роблені технологічні процеси обробки поршнів і гільз тракторів [4, оп. 11, 

спр. 4, арк. 50–52]. 

М. Ф. Семко залучав до виконання НДР студентські бригади, які пра-

цювали разом з викладачами. Так, на Уралмаші студенти провели комплекс 

досліджень по впорядкуванню і уточненню технологічних процесів для об-

робки рам клітей прокатних станів і валків для станів холодної прокатки. 

Після визволення Харкова у місто 9 вересня 1943 р. прибуває опера-

тивна група ХММІ на чолі з директором Ф. Г. Кокоріним. Виконуючим 

обов’язки директора ХММІ в Красноуфімську залишається М. Ф. Семко. 

Він очолив реевакуацію інституту [171, с. 394]. 

По прибутті у Харків Михайлу Федоровичу прийшлося вирішувати 

завдання за масштабами не менші, ніж ті що стояли перед першим директо-

ром ХТІ В. Л. Кирпичовим у 1885 р. Весняний семестр 1944 р. у Харкові 

розпочався в складних умовах, оскільки навчання поєднувалося з виконан-

ням сільськогосподарських робіт, відновленням учбового інвентаря, ауди-

торій. Навчальні корпуси зруйновані, будівля навчально-

експериментальних майстерень заводу згоріла (див. додаток Б). Збитки 

ХММІ склали 30 млн. крб. З житловим фондом проблем було ще більше, 

через те що придатного житла не залишилось зовсім. У студентському гур-

тожитку по перевулку Червонознаменному №4 збереглися тільки стіни. То-

му для відновлення повноцінного навчального процесу М. Ф. Семком було 

прийнято рішення фізичний корпус, який знаходився у задовільному стані 

переобладнати власними силами під гуртожиток для викладачів і студентів 

(рис. 3.6). 

Восени 1944 р. у головному аудиторному корпусі (ГАК), в централь-

ну частину якого потрапила авіабомба, у лівому крилі відновлюються за-

няття, а праве було віддано під гуртожиток з їдальнею, продукти до якої на-

дходили з підсобного господарства, що підпорядковувалось відділу поста-

чання ХММІ. Для навчально-допоміжного персоналу М. Ф. Семко добива-

ється підвищення заробітної плати з 250 крб. до 600 крб., виводячи її на рі-

вень інших вузів міста [4, оп. 11, спр. 28, арк. 50]. 

У такій важкій обстановці приходилося суміщати навчання з віднов-

лювальними  роботами,  які затяглися до  1951 р.,   коли  відбулося  повне 
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Рисунок 3.6 – На відновлені фізичного корпусу інституту 

 

відродження інституту  М. Ф. Семко організує професорсько-викладацький 

склад на надання науково-технічної допомоги підприємствам Харкова, що 

повертаються з евакуації [7, оп. 2, спр. 832, арк. 30–33; оп. 4, спр. 557, арк. 

95; 4, оп. 11, спр. 28, арк. 4–6]. До плану НДР додатково включаються теми, 

серед яких: освоєння виробництва алюмінієвих поршнів на учбово-

експериментальному заводі ХММІ; скорочення циклу механічної обробки 

великих турбінних деталей; розробка технологічного процесу зварювання 

діафрагм парових турбін; розробка методів відновлення кранового госпо-

дарства турбогенераторного заводу та ін. Технічна допомога надавалась та-

кож підприємствам Ворошиловграда, Краматорська, Запорізької, Чернігів-

ської, Сумської та ін. областей [8, оп. 1, спр. 1331, арк. 4; 172, с. 127]. За іні-

ціативою М. Ф. Семка допомога підприємствам здійснювалась на основі до-

говорів про творчу співдружність, причому в їх межах він особисто органі-

зовував консультації і цикли лекцій з питань новітньої техніки для заводсь-

ких працівників. 

Згідно з першим договором, який укладено у 1944 р. з Харківським 

турбогенераторним заводом (ХТГЗ), кафедра технології машинобудування, 

очолювана М. Ф. Семком, виконувала роботи по темі «Скорочення циклу 
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механічної обробки великих турбінних деталей шляхом удосконалення тех-

нології впровадження інструментів оптимальної геометрії і найвигідніших 

режимів різання». Кафедрою розроблена документація по використанню 

оснастки шести типів токарно-револьверних верстатів іноземних фірм. За-

пропоновано пакет документів для переобладнання радіально-свердлильних 

верстатів для фрезерних робіт при виготовленні деталей турбіни потужніс-

тю 50 тис. кВт. Проведено відбір деталей для обробки на револьверних вер-

статах і здійснено ряд консультацій по налагодженню заводського облад-

нання [172, с. 127]. 

Збережене під час війни обладнання кафедри надало можливість ор-

ганізувати об’єднану лабораторію верстатів і холодної обробки металів. На 

верстатах кафедри виконувалась виробнича програма заводу ХММІ, а та-

кож велись заняття зі студентами [4, оп. 11, спр. 58, арк. 7; спр. 159, 

арк. 103]. 

З 1945 р. тематика науково-дослідних робіт кафедри технології ма-

шинобудування розширюється за завданням НКВМ і Наркомату верстато-

будування. Одна з цих тем пов’язана з нарізанням зубчастих коліс великих 

діаметрів, оскільки підприємства не мали документації для визначення 

режимів обробки, що забезпечували б потрібну точність і чистоту оброб-

леної поверхні. Іншою роботою передбачалось проведення порівняльних 

випробувань різців із нової марки швидкорізальної сталі РК-10 і відомої 

РФ1 при обробці легованих конструкційних сталей. В результаті отримано 

порівняльні дані про властивості цих двох марок інструментальних сталей 

і встановлено режими різання для обробки інструментом зі сталі РК-10. На 

замовлення ХТЗ співробітниками кафедри «Різання металів і металоріза-

льні інструменти» також вивчався вплив малих домішок свинцю на оброб-

люваність сталі. Під керівництвом М. Ф. Семка виконана робота з обробки 

різальних інструментів холодом на Харківському заводі № 75 в лаборато-

рії різального інструменту, яку допомогла організувати кафедра [172, 

с. 128].  

З розширенням наукової тематики та збільшенням чисельного складу 

кафедри (див. табл. 3.1) після повернення викладачів-фронтовиків і прийо-

му аспірантів у 1948 р. з’явилася можливість знову сформувати дві кафед-

ри, як це було до війни, а саме кафедру «Різання металів і металорізальні 

інструменти», яку очолив доц. М. Ф. Семко (рис. 3.7), та кафедру «Техноло-

гія машинобудування та металорізальні верстати». 
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Таблиця 3.1 – Кадровий склад 

Роки 
Чисельний 

склад 
кафедри 

Професорсько-викладацький 
склад 

Наукові співробітни-
ки 

всього 
із них 

всього 
із них 

д-р техн. 
наук 

канд. техн. 
наук 

канд. техн. 
наук 

1950 11 4 – 3 – – 

1960 20 9 – 6 3 – 

1970 54 17 1 12 22 1 

1975 56 14 1 10 27 2 

1978 62 14 1 11 34 3 

1980 70 18 – 12 42 2 

1985 96 25 2 21 50 5 
 

 
Рисунок 3.7 – Склад післявоєнної кафедри:  

зліва на право у першому ряду – Г. В. Шабаліна, М. Ф. Семко,  
С. О. Воробйов, В. І. Бондар; другий ряд Н. М. Ластович,  

Є. М. Левенберг, І. Г. Баскаков 
 

Наказом народного комісара важкого машинобудування СРСР від 26 

березня 1945 р. М. Ф. Семка призначають директором ХММІ. Після приз-

начення М. Ф. Семко позитивно вирішує питання про фінансування НДР на 

рівні науково-дослідних інститутів. Це дозволило розширити штат наукових 

співробітників і учбово-допоміжного працівників ХММІ (див. табл. 3.2).  

Не дивлячись на великий обсяг організаційної роботи, М.Ф. Семко 

продовжує працювати над дисертацією як докторант Академії наук СРСР та 

керує роботою двох аспірантів [7, оп. 2, спр. 1447, арк. 31]. 
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Таблиця 3.2 – Показники, що характеризують динаміку змін у ХММІ 

у 1942–1946 рр. 

Роки 

Показники 

1942 1943 1944 1945 1946 

Професорсько-викладацький 

склад, педагогічні кадри 
33 38 73 78 118 

Обсяг НДР, тис. крб 600 – 1200 2430 3000 

Кількість тем 12 16 24 44 62 

Участь в НДР викладац. складу 22 27 42 57 80 

Кількість наукових робітників не було не було не було 17 161 

Загальна кількість студентів; 

із них по кафедрі технології 

машинобудування 

200 250 492 540 768 

8 18 не було 19 22 

 

Складні 40–50-і роки ХХ ст., були неоднозначні у долі М. Ф. Семка. 

Проте труднощі, які він пережив, не зробили його злим і нечутливим, а на-

впаки загартували його характер. В ці роки, завдяки його мудрості, сміли-

вості і таланту організатора вдалося зберегти науково-педагогічні кадри, 

чого не можна сказати про його власну родину. Зі спогадів професора кафе-

дри різання матеріалів В. П. Зубаря: «При евакуації він не встиг забрати 

своїх рідних з собою і тому мати, дружина Катерина Степанівна та мале-

нький трирічний син Сашко залишилися у окупованому Харкові. Катерина 

Степанівна вимушена була тяжко працювати, щоб прогодувати і зберегти 

сина і свекруху від загибелі, за що остання була все життя вдячна і дуже 

любила і поважала невістку. Навіть тоді, коли партійні органи і НКВД 

змусили М. Ф. Семка – директора ХММІ, розірвати шлюб в обмін на те, що 

колишня інтернована дружина  не буде репресована, мати вмовляла сина не 

робити цього. Дружина переїхала жити у передмістя Харкова, і родина 

бачилася крадькома у парку або у квартирі друзів-фронтовиків Левенбергів. 

За що М. Ф. Семка неодноразово викликали до відповідних інстанцій». Ця 

обставина наклала відбиток на долю Михайла Федоровича ті їхнього рано 

померлого сина Олександра. Тим не менш, як згадує друг сім’ї В. М. Попов, 

колишній відповідальний працівник ЦК Компартії України: «М. Ф. Семко 

все життя ніжно кохав і поважав дружину, хоча до своєї смерті так і не 

відновив шлюбу». [171, с. 397]. 
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3.1.3. Нові організаційні форми і напрями наукового пошуку  

у повоєнні роки  

16 вересня 1949 р., було відновлено Харківський політехнічний інсти-

тут (ХПІ) на базі трьох інститутів (ХММІ, ХЕТІ і ХХТІ), які входили в ньо-

го до 1930 р. Ректором ХПІ призначено доцента М. Ф. Семка (рис. 3.8). 

З’являються можливості по-новому розгорнути навчальну і наукову роботу. 

За ініціативою ректора НДР набувають комплексного характеру і ведуться 

кількома кафедрами-співвиконавцями. Так, договір про співдружність з 

ХТЗ виконували шість кафедр інституту, із заводом ім. Малишева – дев’ять, 

з турбінним – десять, з електромеханічним заводом – одинадцять [4, оп.11, 

спр. 82, арк. 65; 182, c. 8]. 

Такий підхід руйнував традиційний стан речей, що складався десяти-

річчями, коли наукові досліди велися у вузьких межах однієї кафедри. Він 

надавав можливість значно розширити наукові пошуки і вирішувати склад-

ні проблеми на стику наук. Прикладом ефективності виконання НДР ком-

плексного характеру стала співпраця ХПІ з Харківським заводом транспор-

тного машинобудування ім. Малишева, яка була спрямована на поліпшення 

існуючих технологічних процесів і розпочалась у 1951р. Пізніше, 

розв’язуючи проблемні питань комплексної теми «Удосконалення констру-

кції і технології виробництва трактора Т-150 і двигуна СМД-60», разом з 

кафедрою різання матеріалів вели дослідження вже 15 кафедр ХПІ [174, 

с. 107]. 

У середині 50-х років стало зрозумілим, що для задоволення потреб 

промислових підприємств при проведенні масштабних наукових дослі-

джень потрібна нова форма їх організації. Спираючись на рішення уряду 

про поліпшення НДР у вищих навчальних закладах, М. Ф. Семко пропонує 

нову форму організаційної діяльності вчених – структурні базові лаборато-

рії Харківського Раднаргоспу відповідного профілю при кафедрах інститу-

тів [7, оп. 5, спр. 361, арк. 73, 78; 183, с. 108]. В 1956 р. у ХПІ були вперше в 

Україні організовані такі лабораторії. У 1960 році із 19 лабораторій, які 

працювали в Харкові, 16 були у ХПІ. Всього в Україні було створено 37 та-

ких структурних підрозділів [3, оп. 8, спр. 4661, арк. 4, 65, 72; спр. 2385, 

арк. 29; спр. 3722, арк. 1, 14]. 

В ХПІ у зв’язку з розширенням обсягів досліджень, пов’язаних із за-

стосування нового інструментального матеріалу – мінералокераміки,  

постановою Харківського Раднаргоспу від 21.02.58 р. при кафедрі різання  
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матеріалів була організована базова лабораторія мінералокерамічного ін-

струменту [3, оп. 13, спр. 2215, арк. 42; 174, с. 108]. Це сприяло поліпшенню 

кадрового складу і матеріальної бази кафедри та розширенню можливостей 

вчених виконувати дослідні роботи.  

У вирішенні ряду важливих питань розвитку нової техніки Раднар-

госп і всі великі підприємства міста спираються на наукові розробки кафедр 

ХПІ. Авторитет провідних вчених ХПІ зростає, і за рішенням Міністерства 

вищої і середньої спеціальної освіти СРСР наприкінці 60-х рр. інститут 

включено до 25 вузів держави, яким було надано право розробляти важливі 

народногосподарські проблеми [7, оп. 5, спр. 677, арк. 54; 29, с. 8]. 

Створення проблемних лабораторій при вищих навчальних закладах 

значно розширило об'єм держбюджетних робіт. В ХПІ в 60-х роках ХХ ст. 

працювало 6 із 10 проблемних лабораторій Харкова [7, Ф-2, оп. 5, спр. 774, 

акр. 149]. Уже перші результати їх діяльності показали, що в цих лаборато-

ріях не просто концентруються зусилля великого наукового колективу, а 

з’явилась якісно нова ознака дослідницької діяльності – колективна праця. 

Таким чином, проблемні лабораторії сприяли утворенню і розвитку науко-

вих шкіл зі своїми лідерами і магістральними напрямками науки і техніки 

Однією з таких шкіл стала науково-технічна школа фізики процесів різання 

матеріалів М. Ф. Семка [175] (рис. 3.9). 

У 1965 р. в СРСР Раднаргоспи були реорганізовані у галузеві мініс-

терства. З метою збереження набутого позитивного досвіду базових лабора-

торій в організації наукових досліджень за ініціативою М. Ф. Семка вони 

були передані до галузевих міністерств і отримали статус галузевих лабора-

торій  Так, у 1966 р. лабораторія мінералокерамічного інструменту була ре-

організована у галузеву лабораторію мінералокерамічного і алмазного ін-

струменту Мінверстатпрому СРСР [174, с. 108]. 

Подальше розширення і поглиблення досліджень, які все більше на-

бували теоретико-експериментального характеру і виходили за межі за-

вдань галузевих лабораторій, спонукали М.Ф. Семка розробити модель нау-

кового підрозділу найвищого рівня – проблемної лабораторії при кафедрі 

різання матеріалів та різальних інструментів, яка була створена у травні 

1977 р., а у 1979 р. проблемній лабораторії фізики процесів різання надтве-

рдих матеріалів було присвоєно ім'я професора М. Ф. Семка.  

М. Ф. Семко в цей період став ініціатором ще одного наукового  

напрямку – різання пластмас,   розвиток  якого призвів до розробки нової  
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Рисунок 3.9 – Становлення і розвиток магістральних напрямів дослідження 

науково-технічно школи професора М. Ф. Семка 

 
методології вивчення фізичних явищ, що ґрунтувались на врахуванні обо-

в'язкової при різання полімерів деструкції і механо-хімічних перетворень. 

Такий підхід надав можливість виявити умови ефективного і якісного рі-

зання пластмас [166]. Пізніше ця методологія була використана після аварії 
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на ЧАЕС для обробки основ приладів радіаційного контролю. Сучасні при-

лади радіаційного контролю (дозиметри) на базі полімерних сцинтиляцій-

них детекторів мають задовольняти широкому спектру метрологічних ви-

мог. Підвищення гарантії строку дії детекторів при повному збереженні фу-

нкціональних характеристик є важливою складовою їх конкурентоздатнос-

ті. Великий потенціал у забезпеченні високої якості таких виробів тради-

ційно визначається розвитком технологій синтезу полімерних матеріалів і 

удосконаленням механічного процесу їх обробки. У пошуках оптимальних 

умов виробництва особлива увага приділяється використанню нових ін-

струментальних матеріалів та форм інструменту у широкому діапазоні па-

раметрів режиму різання. Дослідження зміни мікрогеометрії поверхні полі-

меру при цьому – перший етап у призначені обґрунтованих технологічних 

рекомендацій [176].  

За сукупністю вимірювальних та експлуатаційних характеристик де-

тектори для реєстрації b-випромінювання на основі таких термопластичних 

полімерних матеріалів як полівінілксилол (ПВК) та поліметілметакрилат 

(ПММА) кращі, ніж неорганічні кристалічні матеріали. Серед їх найголов-

ніших переваг виділяють: короткочасність висвітлювання (2–4 нс); високу 

стійкість до радіаційного випромінювання (до 102 – 103 Грея), вакууму, во-

логи та температури, механічного навантаження; суттєву залежність від те-

мператури світлового виходу (від - 20 °С до розм’якшення полімеру). 

Детектори на основі ПВК мають найкращий серед оптичних полімер-

них матеріалів світловий вихід, а на основі поліметілметакрилату – найкра-

щу прозорість. Ефективне використання зазначених переваг можливо за 

умови забезпечення мінімальних змін фізико-механічних властивостей ма-

теріалів у поверхневому шарі на кожному з етапів механічної обробки. 

Оброблюваність полімерних матеріалів на основі поліметілметакри-

лата та полівінілксилола краща, ніж полістеролу. Стабільність фізико-

механічних характеристик, перш за все теплостійкості та міцності, обумов-

лює широкий діапазон параметрів режиму різання при обробці поліметіл-

метакрилата. Зона високих швидкостей є пріоритетною з точки зору забез-

печення продуктивності процесу. Показники якості при цьому можуть пок-

ращуватися лише за умови досягнення таких значень термомеханічного на-

вантаження, при яких полімерні матеріали знаходяться у високоеластично-

му фізичному стані. 
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3.1.4. «Передалмазний період» та синтез надтвердих матеріалів і 

подальший розвиток досліджень Харківської школи обробки  

матеріалів різанням 

Період наукових досліджень школи фізики процесів різання професор 

М. Ф. Семка, починаючи з 60-х років минулого сторіччя, тісно пов’язаний із 

синтезом надтвердих матеріалів – алмазу, нітриду бору і композитів. 

Чому машинобудівникам та іншим промисловцям нагально потрібен 

синтетичний алмаз? Безумовно, йде річ не про прикрасу, де синтетичні ал-

мази не можуть конкурувати із природними. Справа зовсім в іншому, а саме 

в зростаючих потребах техніки, і тому науковці та інженери другої полови-

ни ХХ ст. звернули конкретну увагу на цей конкретний матеріал. Алмаз, як 

відомо, має набагато вищу твердість ніж усі відомі в природі та створені 

людиною до цього часу матеріали. Унікальні електричні, теплові, оптичні 

та механічні властивості алмазу дають можливість створити термістори, 

транзистори та інші твердотільні прилади, які можна експлуатувати при бі-

льших температурах, ніж прилади на основі кремнію та германію, завдяки 

більш високій дебаєвській температурі алмазу. Крім того, через неперевер-

шену теплопровідність кристалів з'являється можливість використовувати 

їх як теплостоки, а така властивість, як широкополосне пропускання світла, 

дає можливість застосовувати алмаз як вікна у спеціальних технологіях. 

Проте, нас у першу чергу цікавить його властивості, пов'язані з обробкою 

матеріалів різанням. 

Ці властивості, насамперед, механічні – твердість і міцність та трибо-

логічні – адгезія і зносостійкість (коефіцієнт тертя). Виявилося, що на сере-

дину 50-х років минулого сторіччя у постійному змаганні «оброблювальний 

матеріал – інструментальний матеріал» твердий сплав уже почав програва-

ти. З'явилися нові матеріали у машинобудуванні, будівництві, приладобу-

дуванні, оборонній техніці, такі як металокераміка, міцний залізобетон, 

граніт, германій, кремній, спеціальне скло, сталі та сплави з особливими 

властивостями тощо, які вимагали підвищених вимог до точності, шорстко-

сті, надійності, продуктивності і т.п. обробки. Ці вимоги могли задовольни-

ти тільки інструменти з надтвердих матеріалів, у першу чергу із алмазів. 

Такі інструменти, крім того, мали стати лідерами у високих та нанотехноло-

гіях найближчого майбутнього. 

Недоступні для СРСР родовища природних ювелірних та технічних 

алмазів у Індії, Бразилії, Австралії та Південній Африці заставила геологів 
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шукати такі родовища на власній території. І у 1956 р. ця проблема, здаєть-

ся, була вирішена. Група Ленінградських геологів на чолі з Ларисою Попу-

гаєвою знайшла природні алмази в Якутії, де незабаром виникло поселення 

алмазодобувачів із назвою Мирний. Проте, вічна мерзлота та інші природні 

екстремальні умови, а також недостатня потужність відкритих кімберліто-

вих трубок, де, як відомо, зустрічаються природні алмази, заставило керів-

ництво держави та науковців вирішувати проблему по іншому. Увага була 

звернута на технологію синтетичних (штучних) алмазів. 

Проблемою отримання штучних (синтетичних) алмазів цікавилися кі-

лька поколінь вчених протягом багатьох століть. Французький хімік, один із 

засновників термохімії, Тенант (1797 р.), вивчаючи процеси горіння, спалив 

кристал природного алмазу у кисневому середовищі, показавши, що останній 

є різновидом вуглецю [181, с. 153–154]. Проблемою синтетичних алмазів за-

ймались російські вчені М. В. Ломоносов і В. Н. Каразін, француз Г. Муассан 

і фундатор техніки високих тисків американець П. Бріджмен. Прийнято вва-

жати, що англійський винахідник Гінея у 1880 р. отримав штучні алмази, 

оскільки 12 його кристалів зберігаються у Лондонському музеї. Проте вини-

кає сумнів щодо походження цих алмазів, оскільки здійснити синтез можли-

во тільки за допомогою спеціального обладнання, якого на кінець ХІХ ст. ще 

не було [186, с. 358]. Датою синтезу перших штучних алмазів вважається 

лютий 1952 р., коли шведським вченим Ліандеру і Лундбладу вдалося здійс-

нити цей процес. У грудні 1953 р. в лабораторії фірми «Дженерел Електрик» 

американськими вченими Банді, Холлом, Х. Стронгом і Р. Венторфом синтез 

алмазів здійснено повторно, а у лютому 1955 р. їх винахід запатентовано. У 

1957 р. у США розробляється промислова технологія синтетичних алмазів 

[178, c. 8]. У 1958 р. англійські вчені на фірмі «Де Бірс» у Йоганесбурзі та-

кож здійснили синтез алмазу, розпочали широкі дослідження і пошуки обла-

стей його раціонального використання в промисловості [179]. 

У Радянському Союзі перші лабораторні синтетичні алмази (рис. 3.10) 

були отримані у 1960 р. в Інституті фізики високих тисків АН СРСР під керів-

ництвом академіка Л. Ф. Верещагіна, проте перші карати синтетичного поро-

шку були в кілька разів дорожчими, ніж природні технічні алмази, що добува-

лися на відкритих у 1956 р. якутських родовищах. Для прискорення освоєння 

промислової технології і налагодження випуску синтетичних алмазів найкра-

щою виявилася виробничо-конструкторська база Центрального конструктор-

ського-технологічного бюро твердосплавного і алмазного інструменту Держ-
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плану УРСР у Києві, де на той час 

була освоєна технологія спікання 

твердих сплавів, які є найважливі-

шою складовою оснастки для синте-

зу алмазів. Цей матеріал здатен ви-

тримувати потрібні для технологіч-

ного процесу тиск і температуру. З 

1960 р. колектив київської установи 

приступив до розробки технології 

промислового виробництва синте-

тичних алмазів [177, с. 359]. 

У жовтні 1961 р. у Києві 

отримані перші 2000 карат алмазів. У зв’язку з цим за рішенням уряду 

СРСР на базі конструкторсько-технологічного бюро створено Український 

науково-дослідний інститут синтетичних надтвердих матеріалів і інструме-

нту Держплану УРСР (нині Інститут надтвердих матеріалів імені 

В. М. Бакуля НАН України). У 1962 р. Л. Ф. Верещагін і директор ІНМ 

В. М. Бакуль за освоєння технології промислового випуску синтетичних 

алмазів були удостоєні звання Героя Соціалістичної Праці [187, c. 8]. Для 

синтезу перших промислових алмазів були застосовані прості гідравлічні 

преси зусиллям 300 і 500 Тс. Удосконалення промислової технології протя-

гом кількох років призвело до зниження ціни одного карату вітчизняних 

синтетичних алмазів до 8–10 коп. [180, c. 18–20]. Стільки коштував 1 карат 

марки АС2, тоді як собівартість штучних алмазів, виготовлених у США – 3 

долари за карат. З виходом дешевого вітчизняного алмазного інструменту 

на світовий ринок фірма «Дженерел Електрик» висунула претензії щодо 

пріоритету його розробки [186, c. 359]. Для доведення свого права на пріо-

ритет радянська сторона надала міжнародному арбітражу статтю вітчизня-

ного вченого-хіміка О. І. Лейпунського (рис. 3.11) «Об искусственных ал-

мазах», опубліковану в академічному журналі «Успіхи хімії» у 1939 р. [181] 

Тоді радянський вчений теоретично обґрунтував умови кристалізації алмазу 

з графітової сировини. Згідно з його науковим положенням, фазовий пере-

хід графіту з гексагональною структурою в алмаз (статичний синтез) відбу-

вається у строго визначеному діапазоні температур (понад 1700°С) і тиску 

понад 4,5–5,0 ГПа. Отже усі технології фірм АСЕА (Швеція), «Дженерел 

Електрик» (США), «Де Бірс» (Англія) та інститутів ІФВД АН СРСР і ІНМ 

Рисунок 3.10 – Синтетичні алмази 
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НАН України базуються на положен-

нях О. І. Лейпунського [182, с. 115]. 

Претензії з боку фірми «Дженерел 

Електрик» були відхилені, а професор 

О. І. Лейпунський у 1972 р. отримав 

грамоту на відкриття закономірностей 

утворення алмазів з наступною фор-

мулою: «Теоретически установлена 

неизвестная ранее закономерность 

кристаллизации синтеза алмазов из 

углерода – образование алмаза в обла-

сти его стабильности в жидкой среде, 

растворяющей углерод или вступаю-

щей с ним в нестойкие химические со-

единения, при давлении и температуре 

(более 1400 К), отвечающим условию  

p ≥ 5,5 + 26,4·10
–3

 T (K) тыс. ат. 

Приоритет открытия – август 1939 г.»[178, c. 38]. 

Проте, наміри перетворити графіт у алмаз шляхом нагрівання до ви-

соких температур, а потім швидкої дії на графіт тиску понад 10ГПа (Німеч-

чина, 1943 р.; США, 1947 р.) виявились невдалими. Це підтвердило те, що 

було вже відомо із дослідів з графітизації алмазів при високих температу-

рах: енергія активацій для прямого переходу алмазу в графіт або графіту в 

алмаз є надзвичайно високою. Бріджмен відзначив з цього природу, що 

графіт – це найкраща природна пружина [178, с. 51]. 

Для створення таких високих р, Т параметрів застосовують спеціальні 

апарати високого тиску, переважно трьох типів: наковальні із заглиблення-

ми, циліндричні апарати («белт» і «гердл») та багатопуансоні конструкції. У 

реакційній комірки апарату, що піддається усесторонньому стиску до пот-

рібного тиску і нагріванню, відбуваються фазові перетворення та кристалі-

зація речовини. Реальний для виробництва час робочого циклу триває від 

кількох секунд до десятків хвилин. За винятком одноразових реакційних 

комірок апарати високого тиску використовуються багатоциклово (як пра-

вило, від кількох десятків робочих циклів). 

Рисунок 3.11 – Овсей Лейпунський – 
вчений-хімік, що винайшов 

 технологію створення  
синтетичних алмазів 
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В Україні підприємствами алмазної галузі використовуються апарати 

високого тиску, які розроблено в Інституті фізики високих тисків та в Ін-

ституті надтвердих матеріалів. Ці апарати зі сферичними заглибленнями у 

матрицях або із конічними заглибленнями, які спрягаються зі сферою 

(сплав ВК6), конструктивні, технологічні і забезпечують високу продуктив-

ність виготовлення НТМ. Для вказаних апаратів реакційний об'єм складає 

близько 3 см
3
, а вихід алмазів за один робочий цикл дорівнює 2 – 4,5 карата, 

при чому витрати твердого сплаву на 1000 карат алмазів знаходяться в ме-

жах 0,3 –0,65 кг. 

Матриці апаратів для синтезу монокристалів НТМ виготовляють пе-

реважно із швидкорізальної сталі Р6М5. Ці апарати використовуються для 

синтезу на пресах з зусиллям 6,3 – 50 МН. 

При створенні алмазної галузі основні виробничі потужності концен-

трувались в Україні (заводи у Полтаві, Львові, Києві та Бориславі). Потен-

ційні можливості вітчизняної галузі складають 200 млн. карат НТМ на рік, 

тобто близько 46 тон [182, с. 115]. 

Освоєння техніки високих тисків і розширення області досліджень 

дали можливість отримати ще один новий надтвердий матеріал, який не має 

аналогів у природі – кубічний нітрид бору (КНБ). КНБ синтезовано з речо-

вини, подібної до графіту – із нітриду бору, який кристалізується в гексаго-

нальну решітку з близькими до решітки графіту параметрами. Вперше гек-

соганальний нітрид бору отримав французький дослідник Бальмен у 1842 р. 

[183, с. 163]. 

Як показали дослідження радянських вчених, нітрид бору, як і вуг-

лець, може існувати у двох модифікаціях: м’якій – гексогональній і твердій 

– кубічній. Тому кубічний нітрид бору (КНБ) має властивості, подібні до 

властивостей алмазу, але він є зовсім іншим за хімічним складом, що ро-

бить його особливо цінним при обробці чорних металів, споріднених з вуг-

лецем. КНБ був отриманий у 1957 р. американським вченим 

Р. Х. Венторфом у лабораторії фірми «Дженерел Електрик». У Радянському 

Союзі КНБ вперше отримано в лабораторних умовах майже одночасно з 

синтетичним алмазом у 1960 р. групою вчених ІФВД під керівництвом ака-

деміка Л. Ф. Верещагіна шляхом дії на порошок гексагонального нітриду 

бору тиском порядку 6,0–6,6 ГПа при температурі 1200–1450 °С за наявнос-

ті метала-каталізатора [177, с. 360]. Спеціальна камера високого тиску, на-

півавтоматичні установки для синтезу КНБ і оригінальна технологія його 
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промислового виробництва у 1964 р. розроблені в ІНМ. Тоді ж в СРСР на-

лагоджено спочатку дослідно-промислове, а згодом і промислове виробни-

цтво КНБ під маркою «кубоніт» і абразивного інструменту на його основі. З 

1966 р. за технологією ВНДІАШ інструмент із КНБ марки «ельбор» почав 

виготовлятися ленінградським абразивним заводом «Ілліч» [184]. 

Професор М. Ф. Семко, який миттєво сприймав усе нове, своєчасно оці-

нив унікальні можливості нових інструментальних матеріалів. У цьому магіс-

тральному напрямку він спрямував зусилля вчених і дослідників галузевої ла-

бораторії. Вже у 1961 р. у ХПІ почали виконуватися науково-дослідні роботи, 

пов’язані з використанням алмазного заточування і доводки різального ін-

струменту. Співробітники кафедри провели обстеження 15 машинобудівних 

заводів Харкова, з’ясували стан використання нових інструментальних мате-

ріалів і дійшли висновків, що перш за все в найкоротші строки треба оснасти-

ти заводи обладнанням, придатним для роботи алмазним інструментом та пе-

реконати виробничників у перевагах алмазної обробки, а також навчити їх 

правил експлуатації нових інструментів. З цією метою кафедрою різання ма-

теріалів ХПІ організовано міжзаводську школу, де М. Ф. Семко та його колеги 

прочитали лекції: «Застосування нових марок інструментальних матеріалів – 

важливий фактор підвищення продуктивності праці»; «Застосування техніч-

них алмазів в промисловості» та інші. Тільки за 1961 р. співробітниками кафе-

дри і лабораторії прочитано 47 лекцій на виробництві, проведено 5 семінарів з 

демонстрацією алмазного заточування і доводки твердосплавного і мінерало-

керамічного інструменту (табл. 3.3)[3, оп. 8, спр. 3791, арк. 14, 17–21]. 
 

Таблиця 3.3 – Форми передачі досвіду виробництву 

Рік 
Кількість про-
ведених шкіл і 

семінарів 

Кількість 
слухачів 

Кількість прочи-
таних докладів і 

лекцій 

Кількість наданих 
консультацій 

1953 2 57 2 – 

1957 3 – 37 16 

1959 4 – 22 19 

1960 4 77 36 50 

1961 5 399 47 69 

1962 10 323 39 23 

1964 20 1249 77 220 
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В результаті виконання договорів про співпрацю кафедри різання мате-

ріалів з харківськими підприємствами у 1964 р. на заводах Харківського Рад-

наргоспу переведено на роботу алмазним інструментом 658 заточувальних ве-

рстатів. За 1961–1964 рр. базовою лабораторією алмазного і мінералокераміч-

ного інструменту ХПІ проведено 70 семінарів, шкіл і курсів підвищення ква-

ліфікації з проблем алмазної обробки, де пройшли навчання біля 3 тис. чоло-

вік інженерно-технічних працівників і робітників [172, с. 157; 185, с. 41]. У пі-

дсумку це сприяло підвищенню культури виробництва і давало значний еко-

номічний і соціальний ефект, поліпшуючи умови праці (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 – Обсяги дослідження, економічний ефект і публікаційна 

активність 

Роки 

Об’єм на-
уково-

дослідної 
роботи, в 
тис. крб. 

Передано 
звітів проми-

словим 
підприєм-

ствам 

Економічний ефект 

Статті 
Моно-
графії 

Авторські 
свідоцтва, 
патенти 

загальний, 

в млн. крб 

на 1 крб. 

витрат 

1935–1957 – 21 – – 15 2 – 

1962–1970 437,4 33 1,2 2,75 125 3 – 

1971–1975 871,37 45 2,976 3,41 169 3 3 

1976–1980 897,2 36 5,673 6,32 201 7 6 

1981–1985 1700,0 – 10,0 6 198 7 43 

 

З 1962 р. основні зусилля колективу лабораторії зосереджені на нау-

кових дослідженнях процесу алмазної обробки різального інструменту, які 

охоплювали широке коло питань, що стосувались особливостей механізму і 

фізики процесу різання, динамічної і теплової напруженості процесу, пра-

цездатності кругів та якості обробки. Такий підхід надавав можливість на 

основі розробки економічно виправданих режимів різання і характеристики 

інструменту правильно визначити області найбільш ефективного його за-

стосування [3, оп. 8, спр. 4737, арк. 3]. 

В період з 1963 по 1970 рр. найбільш активно велись дослідження ал-

мазного і ельборового шліфування. Було встановлено, що застосування ал-

мазних та ельборових кругів для заточування і доводки інструментів з усіх 

матеріалів підвищує їх стійкість і дає можливість використовувати для об-

робки конструкційних матеріалів ті марки твердих сплавів, що важко шлі-

фувались звичайними абразивними матеріалами. Згідно з даними заводів 
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«Серп і Молот», «Електроважмаш», ХТЗ, ХЗТМ ім. Малишева, ХТГЗ стій-

кість твердосплавного і швидкорізального інструменту після алмазного за-

точування підвищувалася у 2–2,5 рази [3, оп. 8, спр. 4277, арк. 9]. 

Алмазне заточування мінералокераміки завдяки меншій тепловій на-

пруженості процесу підвищувало стійкість мінералокерамічного інструмен-

ту у 2-3 рази, що зробило доцільним застосування останнього на виробниц-

тві [195]. Так, на Крюківському вагонобудівному заводі протягом багатьох 

років на базі розробок кафедри різання матеріалів вагонні осі обточувалися 

лише мінералокерамічними різцями [3, оп. 8, спр. 2215, арк. 55]. 

Дослідження контактних явищ при алмазному і ельборовому шліфу-

ванні швидкорізальної сталі та промислові випробування інструменту з цієї 

сталі – свердел, розверток, протяжок та ін. дало можливість показати перева-

ги ельборової обробки швидкорізальної сталі порівняно з алмазною. Досвід 

застосування алмазного інструменту на виробництві у 1965 р. висвітлено у 

колективній монографії «Алмазные инструменты и их применение в маши-

ностроении», де крім алмазного заточування і доводки інструментів, розгля-

нуто шліфування і хонінгування виробів із конструкційних матеріалів [187]. 

Алмазна обробка розширила застосування складнопрофільного твер-

досплавного інструменту: свердел, зенкерів, розверток, мітчиків, протяжок, 

довбачів, фасонних різців. Завдяки застосуванню профільного алмазного 

шліфування твердосплавні фасонні різці впроваджені на харківських заво-

дах: інструментальному, велосипедному, «Серп і Молот» [3, оп. 13, спр. 

1827, арк. 24]. У монографії «Фасонне точіння» доведено положення про 

нерівномірний розподіл умов різання по профілю і наявність лімітуючих ді-

лянок фасонної різальної кромки, описано розрахунки і проектування фа-

сонних інструментів нових типів і конструкцій [188]. 

У цей період до сфери наукових інтересів школи М. Ф. Семка потрап-

ляють процеси шліфування, хонінгування та лезової обробки широкої гами 

конструкційних матеріалів алмазним і ельборовим інструментом [172, 

с. 160].  

Розробка методики розрахунку економічної ефективності впрова-

дження алмазного інструменту науковцями кафедр різання матеріалів і ор-

ганізації виробництва викладена в монографії «Економічне обґрунтування 

вибору алмазного круга». Методика надає можливість оцінити процес з по-

зицій досягнення максимальної продуктивності процесу алмазної обробки 

при найменших затратах за одиницю часу [189]. 
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Дослідження процесу різання алмазним і мініралокерамічним інстру-

ментом та обробки пластмас, які виконувалися в 50–60-х рр., були узагаль-

нені М. Ф. Семком у докторській дисертації, яку, як відзначалось вище було 

захищено у КПІ у 1968 р. Наукові положення дисертації стали основою ма-

гістрального наукового напрямку школи – розробка фізичних основ різання 

інструментами із синтетичних надтвердих матеріалів. Цей напрямок на дов-

гі роки визначив тематику досліджень науково-технічної школи фізики 

процесів різання матеріалів професор М. Ф. Семка [190]. 

Положення М. Ф. Семка про самостійну роль зв’язки у абразивному 

інструменті з надтвердих матеріалів лягло в основу комбінованих видів об-

робки, до створення яких кафедра приступила у 1967 р. [3, оп. 8, спр. 2215, 

арк. 6, 38]. В результаті сформульовано ряд вимог до зв’язок і знайдено 

способи усунення їх контакту з виробом. Цей напрямок досліджень 

пов’язаний з інтенсифікацією шліфування і хонінгування інструментальних 

і конструкційних матеріалів. Була розроблена методика обробки твердо-

сплавних пластин спільно зі стальною державкою інструментів. До цього 

спільна обробка не застосовувалась через великі витрати алмазів при шлі-

фуванні сталі [185, с. 48]. Метод отримав назву електроалмазного шліфу-

вання і став окремим видом обробки матеріалів [191].  

Розроблений кафедрою різання матеріалів електроерозійний спосіб 

правки кругів забезпечував необхідне виступання алмазних зерен без зміни 

їх початкової орієнтації у зв’язці і пошкодження різальних кромок, що на-

давало можливість застосовувати інструмент на металевих зв’язках [192]. 

Для електроерозійної правки застосовувались генератори уніполярних ім-

пульсів, розроблені на кафедрі електричних машин ХПІ, а також мастила на 

водній основі з інгібіторами корозії, запропоновані кафедрою органічної 

хімії, що сприяло покращенню умови праці [193]. У цей же час розроблено 

метод електроерозійної правки і розкриття струмопровідних кругів безпо-

середньо на шліфувальних верстатах [194]. Його застосування сприяло 

впровадженню швидкісного алмазного і ельборового шліфування за раху-

нок зменшення дисбалансу шліфувального круга [172, с. 163]. 

Дослідження комбінованих процесів шліфування шляхом введення в 

зону різання додаткової електричної і механічної енергії, спільного чи авто-

номного управління різальним рельєфом кругів із надтвердих полікристалі-

чних матеріалів на міцних і зносостійких струмопровідних зв’язках стали 

основою створення принципово нового способу обробки – алмазно-
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іскрового шліфування. Різання алмазними зернами у цьому процесі поєдну-

ється з дією електричних розрядів на стружку, оброблювану поверхню і 

зв’язку, що різко підвищує різальну здатність кругів. Нова технологія була 

визнана перспективною і включена у програму Держкомітету Ради Мініст-

рів з науки і техніки на 1976–1980 рр. Результатом роботи стали нові науко-

ві положення про шляхи підвищення продуктивності обробки важкооброб-

люваних матеріалів алмазно-іскровим шліфуванням в умовах автоматизо-

ваного виробництва, а також гама принципово нових шліфувальних  

верстатів (рис. 3.12).  Їх створено спільно з Експериментальним науково- 

дослідним інститутом металорізальних верстатів. У подальшому випуск цих 

верстатів освоїли заводи Вітебська, Вільнюса, Ленінакана, Мукачева, Сара-

това [195].  

Вивчення властивостей монокристалічних алмазів показало, що мо-

нокристали відносно легко розколюються уздовж площини октаедру. Ця 

«ахілесова п'ята» добре відома огранщикам, проте робить монокристалічні 

алмази непридатними для різального інструменту, що працює на жорстких 

режимах. У той же час брикет із хаотично орієнтованих алмазних зерен ма-

лого розміру, які щільно спечені між собою при майже 100% щільності упа-

ковки є таким твердим як монокристалічний алмаз. Проте, полікристаліч-

ний алмаз (ПНТМ) є більш міцним і зносостійким, відзначається високою 

ударною в'язкістю і, що важливо, має досить великі розміри. Це дає можли-

вість використовувати синтетичні алмази після спікання, як лезовий різаль-

ний інструмент, а не тільки в абразивних технологіях. 

ПНТМ використовується також у філь'єрах для волочіння дроту та як 

різальні елементи долот для буріння свердловин у геологорозвідці  і у наф-

тогазодобувній галузі. Між іншим, альтернативою ПСТМ у бурінні сверд-

ловин є матеріал «славутич», створений В. М. Бакулем з колегами. У цьому 

матеріалі досить крупні природні та синтетичні алмази запечені у твердо-

сплавній матриці. Після спрацювання долота, оснащеного вставками зі 

«славутича», залишки останніх використовуються для правки звичайних 

абразивних кругів. 

Представниками науково-технічної школи М. Ф. Семка також прово-

дилися дослідження можливості використання синтетичних полікристалів 

алмазів великих розмірів у лезовій обробці. На кафедрі фізики і хімії високих 

тисків Московського державного університету у 1963 р. під керівництвом 
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Рисунок 3.12 – Окремі розробки кафедри 30-х – 90-х років 
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академіка Л. Ф. Верещагіна вперше отримано синтетичний полікристаліч-

ний алмаз типу балас у вигляді кульки діаметром біля 6–6,5 мм, а згодом – 

розміром 9 мм. З 1967 р. розпочалося промислове виробництво баласів [196, 

с. 110]. У 1969 р. колективом дослідників ІФВД також під керівництвом 

Л. . Верещагіна синтезовано інший різновид полікристалічного алмазу – ка-

рбонадо циліндричної форми. Свої назви новостворені полікристали отри-

мали за схожість їх форми і будови з відповідними видами природних алма-

зів [197]. Промислове виробництво полікристалів кубічного нітриду бору 

розміром порядка 4 мм, які назвали ельбор-Р, розпочалось у 1972 р. на Ле-

нінградському абразивному заводі «Ілліч» за промисловою технологією 

ВНДІАШ. У цей же час в Інституті фізики твердого тіла і напівпровідників 

АН Бєларусі синтезовані полікристали подібного матеріалу марки бєлбор 

діаметром до 10 мм, а на дослідному заводі ІНМ синтезовано полікристали 

марки ісміт [198]. У 1972 р. вперше у Радянському Союзі розпочався випуск 

синтетичного матеріалу на основі вибухового вюрцитоподібного нітриду 

бору, що отримав назву полікристал твердого нітриду бору (ПТНБ), який 

було розроблено у Центральному науково-дослідному технологічному ін-

ституті м. Москви. Тоді ж Інститутом проблем матеріалознавства АН Укра-

їни разом з Полтавським заводом штучних алмазів і алмазного інструменту 

розроблено і налагоджено виробництво спіків нітриду бору вюрцитної 

структури циліндричної форми діаметром до 6,5 мм і висотою до 5 мм, що 

були названі гексанітом-Р [199]. 

У зв’язку з розробкою нових марок НТПМ, що відрізнялися властивос-

тями і способами отримання, була необхідна їх систематизація. У роботах 

М. Ф. Семка і його учнів ці матеріали уперше у вітчизняній практиці розгля-

дались як окрема група інструментальних матеріалів з відповідною класифі-

кацією. Згодом вона була доповнена, але принцип поділу надтвердих полік-

ристалічних матеріалів на три великі загальні групи за складом і способом 

отримання на сьогодні залишився без змін: І – НТПМ на основі алмазу; ІІ – 

НТПМ на основі нітриду бору і ІІІ – композиційні НТПМ [200, с. 18]. 

Синтез НТПМ крупних розмірів створив можливості застосування їх 

для лезового інструменту. Учнями М. Ф. Семка розширились розпочаті у 

60-х рр. дослідження, що пов’язані з лезовою обробкою за їх допомогою 

конструкційних матеріалів. 

Галузевою лабораторією алмазного інструменту кафедри різання ма-

теріалів ХПІ у 1960–1970-ї рр. розроблена гама різального інструменту, 
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оснащеного пластинками з надтвердих матеріалів – різці, свердла, фрези рі-

зних типів. Їх конструкція забезпечувала знімання великих припусків за 

один прохід завдяки оригінальному принципу поділу припуску, а також пі-

двищену у 15–50 раз стійкість порівняно з твердосплавним інструментом [3, 

оп. 13, спр. 3936, арк. 27] (див. рис. 3.12). 

Однією з головних проблем при впровадженні лезового інструменту із 

синтетичних НТМ було його заточування. Метод огранки природних алмазів 

при перетворенні їх у брильянти був малопридатним для обробки технічних 

синтетичних полікристалів через низьку продуктивність. Застосування кругів 

на органічних звязках також не давало значного ефекту через велику втрату 

алмазів. Тому під керівництвом М. Ф. Семка були розроблені принципово 

нові методи заточування інструменту із НТПМ алмазними кругами на мета-

лічний зв’язці. Труднощі при цьому полягали в тому, що у парі алмазне зер-

но–НТПМ числа твердості обох матеріалів майже не відрізнялись, а металіч-

на зв’язка виявилась занадто міцною, щоб забезпечити самозаточування кру-

гів. Тому для інтенсифікації процесу заточування було запропоновано вводи-

ти в зону обробки додаткову енергію: хімічну, фізичну, електичну. Так, ефе-

ктивним напрямком виявився метод, заснований на застосуванні водного ро-

зчину селітри, як активного окислювача оброблюваних полікристалів [172, с. 

168]. Ще один новий метод – електроалмазний, базується на електро-фізико-

хімічній дії в процесі заточування на зв’язку алмазного круга за допомогою 

спеціального пристрою, що постійно підтримує високу різальну властивість 

інструмента. Цей метод забезпечує високу продуктивність шліфування і 

якість поверхневого шару НТПМ, оскільки запобігається утворення тріщин. 

Для заточування лезового інструменту з НТПМ кафедрою різання матеріалів 

ХПІ були розроблені також крупнозернисті круги, які виготовлялися на ос-

нові подрібнених кристалів баласу і ельбору Полтавським заводом штучних 

алмазів і алмазного інструменту за технологією кафедри. Ця технологія на-

давала можливість знизити собівартість інструменту із НТМ завдяки ком-

плексному використанню промислових НТПМ. Нова технології дала також 

можливість використовувати для виготовлення шліфувальних кругів і брус-

ків для хонінгування та суперфінішування вибраковані при виготовленні ле-

зового інструменту полікристали [201, с. 7]. 

Застосування крупнозернистого інструменту і методів електро-

фізико-хімічної обробки дозволило створити ефективні процеси заточуван-

ня і доводки лезового інструменту усіх марок інструментальних матеріалів 



147 

[202]. Найбільш високопродуктивним виявися спосіб розроблений 

Ю. М. Внуковим. Він поєднував у собі електрохімічні і електрофізичні про-

цеси обробки з механічним зйомом оброблюваного матеріалу [203, с. 3–5; 

204, c. 14–15.].  

Дослідження зразків полікристалів крупних розмірів надало можли-

вість обґрунтувати доцільність і показати ефективність їх використання для 

лезового, вигладжувального, вимірювального і крупнозернистого абразивно-

го інструментів. Відповідні пропозиції були внесені Міністерству верстато-

інструментальної промисловості СРСР, згідно з якими Полтавський і Ленін-

градський спеціалізовані заводи у 1976 р. налагодили виробництво крупно-

зернистих відрізних кругів. Це дозволило вирішувати важливі народногоспо-

дарські задачі – заміняти гостродефіцитні природні алмази і вольфрам [205]. 

Важливою передумовою успішної діяльності будь-якого колективу 

науковців є залучення до співпраці фахівців із суміжних галузей науки [206, 

с. 115]. Ця ознака була характерною для науково-технічної школи 

М. Ф. Семка на усіх етапах її діяльності. Так, з 1969 р. для визначення тем-

ператури різання у швидкоплинних процесах і деформацій тонкого поверх-

невого шару деталей при обробці дослідники кафедри застосовували тонкі 

плівки чистих металів, які наносяться на зразок у вакуумі [207]. Для дослі-

дження температурних полів були застосовані розробки хіміків – люмінес-

центні термоіндикаторні покриття (ЛТІ-покриття) на основі органічних лю-

мінофорів. Рівень температур можна було визначати за фазовими перетво-

реннями, які відбувалися в матеріалі після обробки, або методом реєстрації 

інфрачервоного випромінювання [208].  

При вивченні фізичних явищ, які супроводжують процес різання, а та-

кож змін, що відбуваються в поверхневих шарах різального інструменту і 

оброблюваного матеріалу, використовувались методи металографічного і  

рентгеноструктурного аналізу та електронномікроскопічні дослідження, на 

кафедрі застосовувались сучасні прилади і методики. При вивченні адгезії 

вперше були використані методи спектрального і екстракційно-

фотометричного аналізу. Для вивчення мікрорельєфу обробленої поверхні та 

характеру зносу алмазних зерен і зв’язки круга використані методи растрової 

електронної мікроскопії [172, с. 170]. Застосування рентгенівської тензомет-

рії надало можливість вивчати залишкові напруження на макро- і мікрорів-

нях у гетерофазних структурах, якими є сталі, тверді сплави і НТПМ [209].  
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При вивченні мікрогеометрії складних непрозорих для видимого світ-

ла структур, якими є алмазні круги, за допомогою електронної мікроскопії 

використовували лакові і органічні репліки, метод виготовлення яких був 

розроблений М. Ф. Семком і Л. С. Палатником [210]. Елементи зношеної 

поверхні алмазного круга досліджувались з використанням кольорового ко-

нтрасту, завдяки чому легко розпізнавались різні складові алмазоносного 

шару – бакеліт, карбід бору, алмаз [211]. 

Одним із основних принципів школи М. Ф. Семка, як відзначали ака-

деміки В. І. Трефілов і І. М. Францевич, є відкритість для наукового спілку-

вання. Дослідження і розробки кафедри і лабораторій від експериментальних 

методик до кінцевих результатів і підсумкових принципових положень – все 

було доступно для широкого кола наукових працівників [212, с. 6]. Новітні 

розробки кафедри експонувалися на Всесоюзних і республіканських вистав-

ках і неодноразово нагороджувалася медалями та преміями, а також вивсвіт-

лювалися у наукових публікаціях. Цьому сприяло створення галузевої і про-

блемної лабораторій та творчі зв'язки з установами Академії наук України і 

Росії та науково-дослідними галузевими інститутами (рис. 3.13) [172, с. 171]. 

Таким чином, школа М. Ф. Семка у 60–70-і роки відзначалась магіст-

ральним науковим напрямком, що поєднував одночасний розвиток дослі-

джень процесів лезової і абразивної обробки інструментами із НТПМ. Ви-

вчення контактних явищ при різання лезовим надтвердим інструментом, 

оскільки вони є визначальними, сприяли глибокому розумінню процесів, 

що відбуваються під час обробки матеріалів різанням. При цьому для вияв-

лення найбільш загальних фізичних і технологічних закономірностей вико-

ристовувались знання і методи суміжних наук. Результати проведених дос-

ліджень висвітлювались у монографіях. Серед найважливіших наукових ре-

зультатів – положення: про локалізацію зони деформації і руйнування при 

кутах зсуву, характерних для різання надтвердими інструментами; про роль 

їх фізико-хімічної взаємодії з оброблюваними матеріалами; про зниження 

енергоємності процесу, температури і сил різання; про границі кристалітів і 

металічних включень НТМ як локалізатора розвитку мікротріщин при зно-

шуванні; про взаємозв’язок динамічної міцності одиничних зерен із працез-

датністю алмазних кругів; про фізичні передумови покращення експлуата-

ційних властивостей деталей після обробки надтвердими інструментами. 

Вивчення фізичної суті процесів різання інструментом із НТМ стало базою 

для вирішення практичних завдань нового рівня [213, с. 48–50]. 
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Таким чином, уміння професор М. Ф. Семка бачити перспективу в роз-

витку науки, його наполегливість, рішучість в прийнятті рішень сприяли то-

му, що на очолюваній ним кафедрі «Різання матеріалів і різальні інструмен-

ти» ХПІ сформувався творчий колектив, здатний вирішувати важливі задачі 

по розвитку науки і техніки в тісному зв’язку з підприємствами на базі ком-

плексної тематики і готувати наукові кадри (табл. 3.5). Саме завдяки таким 

колективам, на думку ряду провідних вчених, на сучасному етапі розвитку 

науки в умовах ринкової економіки можна розв’язувати фундаментальні ба-

гатоцільові науково-технічні проблеми. 

 

Таблиця 3.5 – Підготовка наукових кадрів 

Роки 1922–1960 1960–1970 1970–1980 1980–1984 1985–2004 

Кандидатів наук 10 20 22 15 37 

Докторів наук 1 1 – 2 11 

 

Важливим елементом вирішення таких проблем стало інформаційне 

поле,  на  якому  відображалися  досягнення  вчених  інституту  та  інших 

установ і підприємств [214]. Ще раніше у 1948 р. в ХММІ починає вперше 

після війни видаватися збірник наукових праць «Наукові записки Харківсь-

кого механіко-машинобудівного інституту», а після створення ХПІ з 1953 р. 

публікуються «Труды Харьковского политехнического института» за різ-

ними напрямками. Згодом в інституті започатковуються міжвідомчі респу-

бліканські науково-технічні збірники і тематичні вісники: «Динаміка та мі-

цність машин», «Двигуни внутрішнього згорання», Енергетичне машинобу-

дування», «Теорія машин і механізмів», «Гідравлічні машини». Ці наукові 

видання містили цінну наукову інформацію у вигляді статей і давали мож-

ливість оперативного її використання. 

У 1966 р. кафедрою «Різання матеріалів та різальні інструменти» за 

ініціативою М. Ф. Семка створено республіканський міжвідомчий науково-

технічний збірник «Станки и режущий инструмент». Він і став його голов-

ним редактором. На сьогодні цей збірник, який має назву «Резание и инст-

румент в технологических системах», є загальновизнаним як в Україні, так і 

за її межами. У ньому публікуються результати робіт наукових колективів 
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вузів, підприємств, що працюють у даному напрямку. 

В інституті щорічно також проводилися загальноінститутські науково-

технічні, а згодом республіканські і всесоюзні конференції, на яких відбува-

лося особисте спілкування вчених, що завжди підтримував М. Ф. Семко. Ка-

федрою різання матеріалів організовувалися Всесоюзні конференції «Алмаз-

68, «Алмаз-74», «Інструмент-79», «Алмаз-81» та «Інструмент-84», а також 

щорічні науково-технічні семінари з питань алмазної обробки, що збирали 

вітчизняних провідних вчених і науковців Угорщини, Німеччини, Польщі, 

Болгарії. До кола питань, крім наукових, включалися проблеми освіти і ме-

тодології викладання теорії різання матеріалів [215, с. 356]. 

В останні десятиліття ХХ ст. ідеї М. Ф. Семка щодо періодичних зіб-

рань вчених втілились у щорічних міжнародних науково-технічних конфе-

ренціях «Interpartner» i «MicroCAD», які організовуються науково-

технічною школою фізики процесів різання матеріалів [216, c. 4]. Головна 

ідея цих наукових форумів – побудова вищої освіти на базі передових тех-

нологій. Постійними співорганізаторами міжнародних конференцій стали 

Мішкольцький та Будапештський технічний університети Угорщини, Маг-

дебурзький університет з Німеччини, Познанська політехніка Польщі, Пет-

рошанський університет з Румунії. Щорічно у семінарі «Інтерпартнер» з 

проблем високих технологій у машинобудуванні беруть участь понад 100 

учасників із 30 держав, а у науково-технічній конференції «MicroCAD», ме-

тою якої є визначення рівня та місця інформаційних технологій в різних га-

лузях науки, техніки, технології, освіти і медицини, – понад 500 учасників із 

38 країн. Результати конференцій публікуються у наукових збірниках «Ре-

зание и инструмент в технологических системах» та «Високі технології в 

машинобудуванні», причому щорічний обсяг цих видань зріс з 25 друк. арк. 

у 1991 р. до 80 друк. арк. у 2003 р. [217]. 

За видатні заслуги у розвитку науки і техніки, підготовці висококва-

ліфікованих кадрів Президія Верховної Ради УРСР у 1966 р. присвоїла 

М. Ф. Семку звання Заслуженого діяча науки і техніки України. У 1968 р. 

він на засіданні Вченої ради КПІ захищає докторську дисертацію на тему: 

«Особливості процесу різання алмазним і мінералокерамічним інструмен-

том і обробки пластмас». 

Результатом плідної багаторічної науково-педагогічної діяльності 
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М. Ф. Семка стали опубліковані ним 14 монографій та понад 200 інших на-

укових праць. В них сформульовані основні наукові положення, що не 

втратили свого наукового значення і дотепер, зокрема: 

 про оптимальну температуру різання, при якій найповніше реалі-

зується ресурс різального інструменту; 

 про роль нерівномірності розподілу характеристик різання по кон-

туру складнопрофільного інструменту і наявності лімітуючих дільниць фа-

сонної різальної кромки; 

 про особливості процесу різання надтвердими інструментами і 

принципову можливість більш високої стійкості полікристалічних надтвер-

дих інструментів порівняно з природними алмазами; 

 про роль субмікрорельєфу зерна і зв’язки алмазно-абразивних ін-

струментів і розширення технологічних можливостей алмазної обробки за 

рахунок використання додаткових видів енергії – механічної, електричної, 

хімічної; 

 методологія вивчення явищ при різанні пластмас, яка базується на 

безперервному врахуванні неминучого деструктурування полімерів, що су-

проводжується виділенням значної надлишкової енергії вільними мікрора-

дикалами; 

 методологія дослідження фізико-хімічної взаємодії алмазних ін-

струментів з оброблюваним матеріалом та зони деформації і руйнування 

[89; 90; 165; 187; 190; 191; 200; 201; 204; 218–220 та ін.] 

Наукові ідеї М.Ф. Семка отримали подальший розвиток в роботах його 

учнів і послідовників, які сьогодні репрезентують створену ним науково-

технічну школу фізики процесів різання матеріалів. Серед них професори ка-

федри «Різання матеріалів та різальні інструменти» ХПІ А. І. Грабченко, 

В. І. Дрожжин, Б. О. Перепелиця, М. Д. Узунян, М. К. Беззубенко, 

М. В. Верезуб, В. Л. Доброскок, В. О. Федорович, В. П. Зубар, О. Х. Раб, а та-

кож професори С. Г. Редько (м. Саратов, Росія), В. О. Залога (м. Суми), 

Ю. М. Внуков (м. Запоріжжя), П. Г. Матюха (м. Донецьк), Я. Кундрак 

(м. Мішкольц, Угорщина), П. К. Карапантєв (м. Софія, Болгарія). Під їх керів-

ництвом розвиваються нові напрямки дослідження, які тісно пов’язані з фун-

даментальним напрямком школи – вивчення фізичних явищ, що супроводжу-

ють процес різання матеріалів, закладаються дочірні науково-технічні школи 

(табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 – Етапи формування науково-технічної школи 

Етап Вчені-лідери Основні напрямки досліджень 

І 
1885– 

20-ті роки 
ХХ ст. 

Зворикін К. О.,  
Кнаббе В. С.,  

 
Тір В. Е. 

Дослідження механіки процесу різання; 
Визначення переваг фрезерування і швидкорізальної 
інструментальної сталі; 
Розробка концепції науково-дослідної лабораторії при 
кафедрах механічної технології  

ІІ 
30–40-і роки 

Рєзніков Н. Й. 
Основи фізики різання металів твердосплавними та 
швидкорізальними інструментами 

ІІІ 
40–50-і роки 

Семко М. Ф. 
Основи фізики процесів різання матеріалів  
мінералокерамічними інструментами 

IV 
 

60–70-і роки 
Семко М. Ф. 

Фізика різання матеріалів: 
1. Розробка раціональних процесів обробки нових над-
твердих полікристалічних матеріалів (керівник – Граб-
ченко А. І.) 
2. Дослідження процесів абразивно-ерозійної обробки 
важкооброблюваних матеріалів та шліфування перери-
вчастих поверхонь (керівники – Беззубенко М. К., Узу-
нян М. Д., Раб О. Х.) 
3. Фізичні основи лезової обробки інструментами із 
надтвердих матеріалів (керівник – Зубар В. П.) 
4. Високоефективні процеси механічної обробки неме-
талічних матеріалів (керівник – Дрожжин В. І.)  
5. Системи автоматизованого проектування різальних 
інструментів і процесів формоутворення ( керівник – 
Перепелиця Б. О.) 

V 
 

80-ті – 
нинішній 

час 

Грабченко А. І. 

Фізика різання матеріалів 
1. Робочі процеси високих технологій в машинобуду-
ванні (керівник – Грабченко А. І.) 
2. Наукові основи високоефективних процесів обробки 
неметалічних і оптичних матеріалів (керівники – 
Дрожжин В.І., Верезуб М. В.) 
3. Наукові основи лезової обробки інструментами із 
надтвердих матеріалів (керівник –Зубар В. П.) 
4. Наукові основи 3D моделювання і автоматизованого 
проектування різальних інструментів у складі CAD-
систем (керівник – Перепелиця Б. О.) 
5. Наукові основи комбінованих процесів алмазного 
шліфування важкооброблюваних матеріалів з введен-
ням у зону різання додаткової енергії (керівники –  
Беззубенко М. К., Узунян М. Д., Раб О. Х.) 

Формування «дочірніх» шкіл 
1.Суми –  

Залога В. О. 
Механіка нестаціонарних процесів різання конструк-
ційних матеріалів 

2. Запоріжжя –
Внуков Ю. М. 

Підвищення ефективності інструмента із швидкоріза-
льних сталей шляхом легування матеріалу основи та 
нанесення зносостійких покриттів 

3. Донецьк –  
Матюха П. Г. 

Підвищення ефективності алмазного шліфування важ-
кооброблюваних матеріалів шляхом управління робо-
чою поверхнею круга 

4. Саратов, Росія – 
Редько С. Г. 

Механіка і теплофізика шліфування 

5. Мішкольц, 
Угорщина –  
Кундрак Я. 

Оптимізація високоточної обробки деталей із складни-
ми поверхнями  



154 

3.2. Дослідження харківської науково-технічної школи в галузі 

електротехніки  

 

3.2.1. Формування системи підготовки інженерних кадрів на етапі  

становлення ХЕТІ 

1930 р. відбувається реорганізація ХПІ, з метою посилення підготовки 

фахівців за широким спектром спеціалізацій. Наказом Вищої Ради Народ-

ного господарства № 1240 від 17.04. 1930 р. було створено п’ять окремих 

інститутів. На базі електротехнічного факультету ХПІ організовано елект-

ротехнічний інститут, який підпорядковувався Всесоюзному електричному 

об’єднанню. Це був перший в Україні спеціалізований вищий навчальний 

заклад електротехнічного профілю. Директором інституту було призначено 

інженера М. М. Копеліовича. ХЕТІ розташувався в новому корпусі, де крім 

навчальних аудиторій було організовано шість лабораторій: електровимі-

рювальну, електричних машин, високовольтну, фотометричну, радіолабо-

раторію, а також кабінет електрифікації і енергетики. Початковий штат ін-

ституту становив 30 осіб. Відкриття першого в Україні спеціалізованого 

вищого електротехнічного закладу мало велике значення для розвитку еле-

ктроенергетики, електропромисловості і становлення електротехнічної 

освіти [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр.277, арк. 23, 25, 79, 231; оп. 1, спр. 193, арк. 

486].  

Упродовж 1930–1934 рр. професорсько-викладацький склад інституту 

було посилено висококваліфікованими спеціалістами. За пропозицією 

П. П. Копняєва і В. М. Хрущова на посади викладачів кафедр було запро-

шено фахівців з виробництв, наукових співробітників науково-дослідних 

установ, зокрема Українського науково-дослідного інституту енергетики 

(УНДІПЕ). Це сприяло поліпшенню викладання фундаментальних і практи-

чних дисциплін, підвищенню якості викладання спеціалізованих курсів та 

дисциплін з технології процесів, зміцненню зв’язків між науково-

дослідними кафедрами ХЕТІ та виробництвом, розвитку нових наукових 

напрямів і початку реформування в інституті наукової електротехнічної 

школи, зміцненню професорсько-викладацького потенціалу. У 1934 р. на 

кафедрах інституту працювало п’ять професорів, п'ятнадцять доцентів і 

тридцять п’ять асистентів (табл. 3.6) [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 277, арк. 28; 1, 

ф. Р-1682, спр. 52, арк. 1]. 
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Таблиця 3.6 – Кадровий склад ХЕТІ у 1934 р.  

Посада 
Кількість 

викладачів 

Професорсько-викладацький склад, що сформував 

підґрунтя Харківської науково-технічної школи 

Професори 5 
С. М. Берлін, П. П. Копняєв, О. О. Потебня, 

І. Ф. Перевозський, В. М. Хрущов 

Доценти 15 

О. Б. Брон, В. М. Кияниця, А. Л. Матвєєв,  

О. Х. Хінкулов, І. С. Рогачов, О. П. Сукачов,  

Г. І. Штурман, Б. Ф. Вашура, Р. Л. Аронов, 

А. І. Бертінов, Т. П. Губенко та ін. 

Асистенти 35 

О. Я. Бергер, Л. Я. Бендіков, А. Л. Вайнер,  

Л. В. Цукерник, А. К. Потужний, С. М. Фертік,  

К. В. Хрущова, О. М. Ефрос, О. М. Данилевський, 

О. М. Мілях та ін. 
 

Наявність потужного наукового потенціалу сприяла оптимізації струк-

тури інституту. Розвиток електротехніки у цей період відбувався досить 

стрімко, що вимагало створення нових факультетів з диференціальними спе-

ціальностями для підготовки фахівців за вузькою спеціалізацією і навчаль-

ними програмами, які відрізнялися змістом. Спочатку ХЕТІ мав у своєму 

складі три факультети і два відділення – денне та вечірнє; кафедри: «Переда-

вання електричної енергії» (ПЕЕ) – завідувач професор В. М. Хрущов, «Еле-

ктричні станції» (ЕС) – завідувач професор С. М. Берлін (доцент 

А. Л. Матвєєв) – електротехнічного факультету; кафедри «Електричні апара-

ти» – завідувач доцент Б. Ф. Вашура, «Електрифікація промисловості» – за-

відувач доцент Т. П. Губенко, «Електричні машини» – завідувач професор 

П. П. Копняєв – електромашинобудівного факультету і кафедру «Електрична 

тяга» – завідувач професор О. О. Потебня – факультету електричної тяги. За-

вдяки базі, яку було сформовано в попередні роки на електротехнічному фа-

культеті професором П. П. Копняєвим, підготовка спеціалістів відбувалася за 

такими напрямами: електричні машини, електроапаратобудування, електри-

чна тяга, центральні електростанції, передавання і розподіл електричної ене-

ргії [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 277, арк. 2, 28, 79].  

Навчальні плани інституту формувалися поступово. Період становлен-

ня характеризувався постійними зміненнями в навчальному процесі. Окремі 

дисципліни впроваджувалися до навчального плану, а потім вилучалися. 

Професори і викладачі інституту звернули увагу на низку недоліків, які мала 

система підготовки інженерів. Так, професором В. М. Хрущовим була висло-

влена пропозиція щодо впровадження спеціалізації, починаючи вже з першо-
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го курсу, і збільшення обсягу виробничої практики до 40 %. У зв’язку з цим 

відбулося корегування навчальних планів, фундаментальні курси розподіли-

ли на декілька окремих. Наприкінці навчального семестру з кожного курсу 

проводився іспит, що перевантажувало студентів і, відповідно, відбувалося 

зниження якості підготовки фахівців [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 288, арк. 23].  

На удосконалення навчального процесу впливала організація наукових 

досліджень. Розвиток науково-дослідної роботи вимагав удосконалення іс-

нуючих лабораторій і створення нових. Документи ДАХО містять звіти про 

тематику науково-дослідної роботи кафедр ХЕТІ. Якщо на 1933–1934 рр. бу-

ло заплановано вісім наукових тем, то на 1935–1936 рр. їх кількість збільшу-

ється до тридцяти двох. Розширювалася й тематика НДК, зокрема, кафедра 

ПЕЕ почала розробку високоточної апаратури для вимірювання і реєстрації 

перенапруги, кафедра «Електричні апарати» – комплексне дослідження інду-

кційних систем реле [3,  ф. Р-1682, оп. 1, спр. 288, арк. 23].  

На початковому етапі існування ХЕТІ виникли проблеми в діяльності 

лабораторій відносно навчального процесу і науково-дослідної роботи. Бі-

льшість лабораторій мала лише навчальну спрямованість. Їх обладнання не 

відповідало вимогам для проведення наукових досліджень. Окремі лаборато-

рії спеціальних кафедр, які при організації мали на меті проведення спеціа-

льних науково-технічних робіт, навпаки, слід було переорієнтувати на на-

вчальний процес. Нові лабораторії будувалися, враховуючи також інновацій-

ні напрями розвитку електротехнічної галузі. Наприклад, 1936 р. було орга-

нізовано лабораторію іонної та електронної апаратури, де передбачалося 

проводити лабораторний практикум з радіовимірювань, вивчати параметри 

іонної і електронної апаратури, проводити дослідження радіоприймачів і пе-

редавачів. Старшим науковим співробітником нової лабораторії працював 

Г. Г. Демідов, аспірант В. М. Хрущова. Аналіз архівних фондів НТУ «ХПІ» 

дозволяє підрахувати, що за сім перших років діяльності ХЕТІ кількість ла-

бораторій зросла втричі. У 1937 р. в ХЕТІ діють сімнадцять лабораторій: 

шість загальнотехнічного призначення і одинадцять спеціалізованих [1, ф. Р-

1682, спр.3, арк. 5; 222, с. 29]. 

Удосконалення лабораторної і матеріально-технічної бази сприяло по-

жвавленню науково-дослідної роботи в другій половині 1930 рр., що відобра-

зилося на рівні підготовки молодих науковців і їх участі в наукових темати-

ках інституту. Додатковим чинником у системі підготовки стало впорядку-

вання наукової роботи за допомогою розробки проекту положення про аспі-
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рантуру. При НДК інститутів відкрився Інститут аспірантури, що давало 

змогу готувати фахівців на базі інституту і виробничої практики під керівни-

цтвом професорів інституту. Встановлювався порядок отримання вчених 

ступенів і звань, затверджувався порядок захисту дисертаційних робіт [3,ф. 

Р-1682, од. збер 258, арк. 81].  

Створення Інституту аспірантури і умов для підготовки наукових кад-

рів, зокрема матеріально-технічної бази, сприяло зростанню загальної кіль-

кості аспірантів. Якщо в перший рік існування інституту до аспірантури було 

прийнято дві особи, то в 1941 р. контингент складався зі 101 аспіранта, між 

тим аспірантуру закінчили лише 22 аспіранти (табл. 3.7). [5, ф. Р-5404, оп. 2, 

спр. 48, арк. 61]. 

 

Таблиця 3.7 – Склад аспірантів 1930–1950 рр.  

Роки 1930 1936 1938–1941 
1943/ 

1944 
1945 

1946/ 

1947 

1947/ 

1948 

1948/ 

1949 

1949/ 

1950 

Всього 

навчалося 
2 101 – 6 26 27 37 41 

Закінчило – 2 22 – – 5 3 12 11 

 

Також перелічені заходи мали вплив на якість підготовки аспірантів, 

що відобразилося на кількості викладачів, які мали науковий ступінь. Про-

тягом 1936–1941 рр. відбулося збільшення кількості захищених дисертацій-

них робіт. Якщо упродовж перших шести років захистилися п’ятеро аспіра-

нтів (з них два випускники аспірантури ХЕТІ), то до 1941 р. захист канди-

датських робіт збільшився майже втричі, і, що важливо, з’явилися доктор-

ські роботи. Протягом п’яти років відбувся захист докторських дисертацій 

викладачів інституту: О. Б. Брона, О. М. Ефроса, Р. Л. Аронова (рис. 3.14) 

[1, ф. Р-1682, спр. 52, арк. 1; 5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 9, арк. 217, 237, спр. 18, 

арк. 12, 19–22; спр. 22, арк. 1]. 

Важливий вплив на розвиток науково-дослідної роботи кафедр ХЕТІ 

мала організація в 1933 р. науково-експериментальних прецизійних майсте-

рень. Базою для створення майстерень стали вимірювальна і еталонна лабо-

раторії, започатковані професором П. П. Копняєвим. У майстернях було на-

лагоджено виробництво тришлейфових і шестишлейфових осцилографів, 

які були призначені для реєстрації швидкомінливих процесів: механічних, 
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Рисунок 3.14 – Кількість дисертаційних робіт ХЕТІ  

за період 1930–1941 рр. 

 

звукових, електричних коливань тощо. Осцилографи широко використову-

валися в медицині при вивченні дії струмів на нервову систему, у науково-

дослідних лабораторіях, рухомих станціях; зокрема, професор Харківського 

механіко-машинобудівного інституту М. Ф. Семко використовував три-

шлейфовий осцилограф у своїх дослідженнях для точної реєстрації елект-

рорушійної сили природної термопари. Раніше для цього використовували-

ся німецькі осцилографи фірми «Сіменс» [172, с. 116]. 

Також у прецизійних майстернях було налагоджено виробництво пот-

рібних для наукових експериментів приладів, які раніше імпортувалися з 

Німеччини, зокрема, приладів високого класу точності, що призначалися 

для повірки електричних лічильників, трансформаторів та інших електро-

вимірювальних приладів; реєструвальної апаратури; вольтметрів, амперме-

трів, ватметрів як переносних, так і щитових. Постійно виконувалися замо-

влення електричних станцій на виготовлення електровимірювальних прила-

дів. Так, були виконані замовлення Харківського тракторного заводу (ХТЗ) 

на диференціальні ватметри, пробні конструкції електричних моторів, пе-

реносні осцилографи. У довоєнні роки виготовлення осцилографів зросло 

майже в десять разів, значно збільшився випуск реєструвальної апаратури 

(табл. 3.8). Робочі майстерні ХЕТІ звільнили багато підприємств і інститу-

тів України від залежності від закордонної вимірювальної апаратури 

[5, ф. 5404, оп. 2, спр. 12, арк. 47, 97 спр. 59, арк. 3]. 

1941    роки 
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Таблиця 3.8 – Випуск вимірювальних приладів науково-

експериментальним виробництвом ХЕТІ  

Роки 

      Обладнання 
1933/34 1937 1938  1941/42 

Усього за де-

сять років 

Осцилографи тришлейфові 2 10 – 40 
149 

Осцилографи шестишлейфові 2 11 29 55 

Реєструвальна апаратура 112 288 295 1000 1400 

Електродинамічні прилади 200 240 560 1700 2700 
 

Друга половина 1930-х рр. характеризувалася реформуванням вищої 

спеціальної освіти. 1936 р. вийшла постанова СНК СРСР, де були визначені 

основні напрями підготовки фахівців, затвердженіо навчальні програми і 

плани. Професорсько-викладацький склад ХЕТІ взяв активну участь у ре-

формуванні та пошуках шляхів поліпшення якості підготовки фахівців.  

Кількість студентів істотно збільшувалася (табл. 3.9).  

 

Таблиця 3.9 – Контингент студентів ХЕТІ 1930–1950 рр. денної та  

вечірньої форми навчання  

Навчальні 

pоки 

Прийнято на  

перший курс 
Всього навчалося Отримало диплом 

1930/31 – 145 – 

1932/33 320 524 259 

1940/41 дані відсутні 1200 170 

1942/43 – – – 

1943/44 168 156 26 

1945/46 120 654 59 

1946/47 360 740 69 

1947/48 480 837 118 

1948/49 520 925 231 

1949/50 520 1172 158 
 

Усе це вимагало оновлення змісту освіти. Цікаву полеміку викладачів 

ВНЗ щодо вирішення цих проблем було надруковано в журналі «Електри-

ка». Спираючись на попередній досвід підготовки інженерів, професор 

В. М. Хрущов висловив думку, що до створення умов для розвитку кваліфі-
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кованого фахівця потрібно більше уваги приділяти самостійній роботі сту-

дента. Було визначено, що головною метою є підготовка фахівця із загаль-

ною теоретичною базою, професійна спеціалізація повинна проходити на 

старших курсах на виробництві. Тому було переглянуто попередні пропо-

зиції В. М. Хрущова щодо запровадження спеціалізації, починаючи з пер-

шого курсу [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 43, арк. 12; спр. 27, арк. 4; спр. 87, арк. 

16; арк. 69].  

Реформування стосувалося і системи підготовки молодих науковців. 

Викладання лише теоретичного матеріалу, без практичного виробничого 

досвіду, знижувало якість викладання. Тому велике значення приділялося 

практичному стажуванню не  лише студентів, а й аспірантів. Для них були 

переглянуті програми виробничої практики. Важливе значення для поси-

лення наукового потенціалу інституту мав перехід на штатну систему, що 

також сприяло зміцненню кадрового складу. У 1941 р. ХЕТІ мав у своєму 

складі два академіки, сім докторів наук, тринадцять професорів, п’ятдесят 

чотири доценти (табл. 3.10).  

 

Таблиця 3.10 – Зміни у складі ХЕТІ 1930–1950 рр. ХХ ст. 

Професорсько-

викладацький склад 
1924 р.* 1930 р. 1939/40 рр. 1946/47 рр. 1950/51 рр. 

Професори – зав. кафедр 2 3 13 12 19 

Професори кафедр  3 5 7 1 8 

Доценти – зав кафедр  – 3 2 12 6 

Доценти кафедр 8 15 54 29 83 

Викладачі і асистенти 14 35 82 65 105 

*Склад електротехнічного факультету ХТІ. 

 

Варто також підкреслити, що основні положення про організацію на-

вчального процесу і виробничих зв’язків, які були відпрацьовані впродовж 

1930-х  рр., отримали розвиток і в другій половині ХХ ст. [5, ф. Р-5404, оп. 

2, спр. 48, арк. 61; 3, Р-1682, оп. 1, спр. 277, арк. 28].  

Завдяки реорганізаційним заходам 1939 р., ХЕТІ було посилено но-

вими спеціальностями. Інститут мав у своєму складі три факультети і вісім 

спеціальностей, також загальне технічне відділення і філію інституту на 
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ХЕТЗ за спеціальностями – електричні машини, електричні апарати, елект-

ричне обладнання (рис. 3.15). Порівняльний аналіз архівних даних свідчить, 

що протягом 1930–1941 рр. структура інституту постійно змінювалася. Ба-

зові факультети, електротехнічний і електроенергетичний, збільшили кіль-

кість напрямів підготовки фахівців, зокрема, розвитку набула спеціальність 

електричний привод. Склад інституту було посилено загальним технічним 

відділенням, що сприяло якості підготовки фахівців. Розпочався розвиток 

нового напряму наукових досліджень – радіотехніки, але у передвоєнні ро-

ки випуск інженерів за цією спеціальністю ще не відбувся. Відкриття філії 

на ХЕМЗі стало важливим чинником зміцнення зв'язків науковців ХЕТІ з 

виробництвом і дало можливість підготовки робітників. Необхідно відзна-

чити, що випуск фахівців за деякими спеціальностями відбувався в Україні 

лише в ХЕТІ, зокрема за спеціальністю електропривод. Визначальною ри-

сою для ХЕТІ стало те, що в організації навчального процесу поєднувався 

принцип вузької спеціалізації зі збереженням комплексної підготовки фахі-

вців-електриків, тобто інститут не втратив профілю ВНЗ комплексної елек-

тротехніки [5, ф. Р-5404, спр. 9, арк. 9; спр. 12, арк. 73]. 

Отже, за перше десятиріччя існування ХЕТІ було створено матеріаль-

но-технічну базу, збільшено кількість спеціалізованих лабораторій, які від-

повідали вимогам навчального процесу і наукових досліджень; відбулося 

поновлення кадрового складу інституту, що сприяло поліпшенню структури 

інституту і зміцненню зв’язків з виробничниками. Все це дало можливість 

збільшити контингент студентів, підняти рівень підготовки фахівців, про-

водити навчання відповідно до спеціалізації. 

1934 р. ХЕТІ відвідав академік, лауреат Нобелевської премії з фізики, 

член Паризької Академії наук Жан Перрен з сином Франсисом Перреном 

(рис. 3.16). Зі спогадів доцента кафедри фізики ХЕТІ С. В. Борисоглебсько-

го «…официальная встреча происходила на верхних ступенях  парадной 

лестницы, у площадки третьего этажа, рядом с директорским кабине-

том. Здесь гостей встречал директор института М. М. Копелиович, 

профессора и другие научные работники. …. Через некоторое время начи-

нается осмотр лабораторий, аудиторий, кабинетов. Гости внимательно 

осматривают все физические лаборатории (электрических измерений, 

оптическую, по молекулярной физике) и интересуются, как удалось в ко-

роткий срок так богато оборудовать лаборатории…». 
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Рисунок 3.16 – Жан Перрен з сином Франсисом Перреном і  

з науковцями ХЕТІ під час визиту 1934 р. 

 

3.2.2. Основні напрями дослідної роботи науково-технічної школи 

електротехніки в 1930-ті – на початку 1940-х рр.  

Одним з найважливіших напрямів наукових досліджень у ХЕТІ на 

початку 1930-х рр. стали дослідження, розпочаті професором В. М. Хрущо-

вим. Аналіз наукових праць ученого дозволяє стверджувати, що вже на по-

чатку 1930-х рр. він мав власний досвід наукової роботи, накопичений у рі-

зних напрямах електротехніки. На основі фундаментальних досліджень, які 

проводив В. М. Хрущов, формувалися методики розрахунків ліній електро-

передавання високої напруги, теорія ліній електропередавання і електрич-

них мереж тощо. Йому належить розробка науково обґрунтованих методів 

розрахунку колекторних двигунів змінного струму, де вчений вперше вста-

новив граничні потужності для таких двигунів. Будучи головою Науково-

технічної ради енергетики України, він консультував нові проекти енерге-

тичних установ і підприємств країни, зокрема «Есхар», «Гіпромез», «Дон-

басбудівля». Упродовж 1920–1930-х рр. ним було опубліковано понад два-

дцять праць, у тому числі і в закордонних журналах. Також, під його керів-

ництвом була опублікована низка робіт його співробітників [12, ф. 251-м, 
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оп. 1, спр. 38, арк. 20–24; 11, ф. 4506, оп. 1, спр.622, арк. 63].  

Насамперед це роботи стосовно проблем електроенергетики, зокрема 

електричних мереж. У цій галузі В.М. Хрущову належить ряд новаторських 

наукових досліджень, пов’язаних з вирішенням комплексу техніко-

економічних завдань передавання і розподілу електричної енергії. Напри-

клад, ним було розроблено новий метод розрахунку міських електричних 

мереж – метод зрівняльних струмів. Розрахунки мереж методом В. М. Хру-

щова дали суттєвий економічний ефект – зменшення вартості мережевих 

споруд на 15–20 %. Доробок ученого в галузі електричних мереж отримав 

високу оцінку закордонних вчених, відомих фахівців і інженерів. Німець-

кий науковець, професор Є. О. Роговський зазначив значущість праць 

В. М. Хрущова у галузі розрахунків міських і районних електричних мереж. 

Метод В. М. Хрущова став широко використовуватись у розрахунках уче-

ними Німеччини, інженерами фірми «Сименс і Гальське» і Американської 

загальної компанії електрики [12, ф. 251-м, оп. 1, спр. 38, арк. 19; 225, с. 14, 

16; 226].  

Ще одна група праць, пов’язаних з розвитком електропостачання – це 

дослідження, присвячені питанням надструмів. Аналізуючи існуючі на той 

час методи на практичних прикладах, зокрема, методи німецьких учених-

електротехніків, В. М. Хрущов запропонував власний метод розрахунку 

надструмів, який одержав назву – метод випрямленої зовнішньої характери-

стики. Застосування цього методу надавало перевагу в проведенні розраху-

нків, які стали значно простішими, дозволило врахувати вплив навантажен-

ня в складних мережах. Метод, запропонований ученим, отримав широке 

розповсюдження і загальне визнання. Підсумком досліджень з розрахунків 

надструмів стали публікації та посібники для підготовки студентів, аспіран-

тів. Характерною рисою теоретичних робіт ученого став синтез теорії і 

практики, що робить їх визначальними [11, ф. 4506, оп. 1, спр.366, арк. 2; 3, 

ф. Р-1682, оп. 1, спр. 288, арк. 17; 227, с. 5].  

На початку 1930-х рр. актуальною стала проблема передавання елект-

ричної енергії на наддалекі відстані на постійному струмі. Потрібні були 

апарати високої напруги, які в одному випадку випрямляли б змінний 

струм, а в іншому перетворювали постійний струм у змінний. Основним за-

вданням, яке потрібно було вирішити для здійснення передавання електро-

енергії постійним струмом, стало створення випрямлячів та інверторів від-

повідної напруги і потужності. Враховуючи нові завдання, В. М. Хрущов 
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розпочав дослідження питань передавання електричної енергії на далеку ві-

дстань в ХЕТІ. Вчений запропонував ідею оригінальної конструкції дугово-

го випрямляча [11, ф. 4506, оп. 1, спр. 907, арк. 1–5].  

У 1932 р. учений ініціював дослідження нового типу випрямляча, 

який перетворював струм за допомогою синхронно діючих контактів. Ре-

зультатом десятирічних досліджень ученого стало широке впровадження 

механічних випрямлячів у промислове виробництво. Вони використовува-

лися до появи нового покоління сучасних напівпровідникових випрямлячів. 

Лабораторні дослідження показали, що гасіння дуги при роботі випрямляча 

конструкції В. М. Хрущова відбувається близько до ідеальних характерис-

тик. При високих напругах ці випрямлячі мають високу надійність у роботі, 

коефіцієнт корисної дії більший, ніж у інших типів і при низьких напругах 

надійно працюють в трифазній системі [228]. 

У ХЕТІ В. М. Хрущовим були розпочаті роботи з автоматичного ре-

гулювання напруги на електростанціях. Він досліджував проблему надання 

синхронним генераторам компаундної характеристики за допомогою більш 

простого пристрою, який можна було б застосовувати не лише на великих 

електростанціях, а й на малих гідроелектростанціях. Для вирівнювання на-

пруги, яка падала зі збільшенням навантаження синхронного генератора, 

учений запропонував досить просту схему компаундування синхронного 

генератора із застосуванням шунта. Перевага цієї схеми в тому, що до неї 

входять лише статичні апарати, тому вона дешева і надійна в роботі. При 

застосуванні даної схеми знижуються експлуатаційні витрати та поліпшу-

ється якість енергії. Досліди продемонстрували, що застосування схеми 

компаундування із шунтом, який назвали «таким, що нагрівається», на се-

редніх и малих станціях є доцільним [229]. 

Наукова спадщина академіка В. М. Хрущова становить близько 80 

друкованих наукових робіт – підручники і посібники для підготовки фахів-

ців, праці з питань розвитку енергетики України, авторські свідоцтва на ви-

находи (рис. 3.17) [12, ф. 251-м, оп. 1, спр. 38, арк. 16–19].  

Це дозволило В. М. Хрущову розпочати системні наукові досліджен-

ня в ХЕТІ в різних напрямах, актуальних на той час. Президія Академії наук 

у 1939 р. доручила дійсному члену АН УРСР В. М. Хрущову заснувати в 

системі АН УРСР Інститут енергетики. Він став першим директором інсти-

туту і керівником електротехнічного відділу. Поява Інституту енергетики 

сприяла розвитку фундаментальних досліджень у галузі електротехніки. У 
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створенні установи активну участь брали учні та аспіранти В. М. Хрущова – 

Л. В. Цукерник, О. М. Мілях, А. Л. Вайнер, останній працював ученим сек-

ретарем інституту [11, оп. 7, т. І, спр. 74, арк. 1; 1, ф. Р-1682, спр. 2471, 

арк. 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Розподіл наукових праць В. М. Хрущова за основними  

напрямами наукових досліджень  
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тверджується часом, стали наукові школи. Розвиток електричних мереж, 

збільшення напруги і потужності сприяли розширенню наукових дослі-

джень у комплексній галузі, яка одержала назву техніка високих напруг. 

Наукові дослідження з питань вивчення захисту високовольтних ліній від 

руйнування, явищ, що виникають під впливом різноманітних факторів (пе-

ренапруга, коротке замикання тощо) були розпочаті в Петербурзькому по-

літехнічному інституті О. О. Горевим і А. О. Чернишовим під керівництвом 
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високих напруг МЕІ під керівництвом Л. І. Сиротинського. Отже, в першій 

чверті ХХ ст. почали формуватися наукові школи в галузі техніки високих 

напруг: в МЕІ на базі відділу високих напруг – школа професора 

Л. І. Сиротинського, наукова школа Санкт-Петербурзького електротехніч-

ного інституту, яку очолив академік О. А. Смуров, і наукова школа 

О. О. Горева і А. О. Чернишова. У Харкові поступово почала формуватися 

наукова школа в галузі техніки високих напруг, започаткована академіком 

В. М. Хрущовим [230, с. 32]. 

1929 р. на базі Харківського експериментального технічного товарис-

тва було організовано Український науково-дослідний інститут промисло-

вої енергетики при Вищій Раді народного господарства УРСР. Метою ство-

рення науково-дослідної установи було проведення науково-дослідної ро-

боти в царині теоретичних і практичних проблем енергетики і раціоналізації 

енергетичного господарства країни, надання консультацій державним уста-

новам, підтримання зв’язку з науково-дослідними інститутами СРСР та за 

кордоном, участь у підготовці фахівців, наукових кадрів і організації дослі-

дних лабораторій для випробування нових методик тощо. В. М. Хрущов 

протягом шести років був завідувачем електротехнічного відділу інституту. 

Впродовж 1929–1930 рр. інститутом промислової енергетики для УФТІ бу-

ло виконано замовлення на обладнання для лабораторій високої напруги, 

яке раніше замовлялось у фірмі «Сіменс». Взагалі за 1929–1930 рр. прове-

дено сімнадцять науково-дослідних робіт на замовлення «Донсоди», Маке-

євського металургійного заводу, Керченського коксового заводу, Костянти-

нівського цинкоплавильного заводу, електричного господарства Дніпробу-

ду тощо [11, ф. 4506, оп. 1 , спр. 11, арк. 1, спр. 9, арк. 1; спр. 50, арк. 1, 

спр. 157, арк. 1; спр. 516, арк. 1].  

1930 р. у ХЕТІ В. М. Хрущов став організатором і керівником кафед-

ри «Передавання електричної енергії» і наполіг на відкритті спеціальності з 

аналогічною назвою. Під його керівництвом кафедра стала провідною в ін-

ституті. Підготовка фахівців за спеціальністю «Передавання електричної 

енергії» на той час здійснювалася лише в Ленінграді і Харкові. За пропози-

цією вченого в ХЕТІ вперше в Україні було запроваджено дипломне проек-

тування за цією спеціальністю і розпочато випуск фахівців у галузі елект-

ричних мереж. У 1933–1934 навч. рр. на кафедру було прийнято чотири ас-

піранти: А. К. Потужний, С. М. Фертік, Г. Г. Демидов, В. М. Самоткан (на-

уковий керівник В. М. Хрущов). Аспіранти брали активну участь у науковій 
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роботі, яку проводила кафедра. Так, А. К. Потужний впровадив у прецизій-

них майстернях ХЕТІ технологічний процес виробництва високоякісних 

конденсаторів і реєструвальної апаратури, які знайшли використання при 

проведенні польових дослідів в енергетичній системі Донбасу. Виробницт-

во аналогічних приладів було розпочато і в КПІ, але відсутність потрібного 

обладнання і наукових кадрів не змогли забезпечити необхідний рівень яко-

сті. Замовлення на якісну апаратуру були прийняті від багатьох підприємств 

країни [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 2, арк. 47].  

В. М. Хрущов приділяв багато уваги згуртуванню навколо себе обда-

рованої молоді та вихованню інженерних і наукових кадрів. З’явилися пер-

ші учні – це студенти, аспіранти ХЕТІ і наукові співробітники УНДІПЕ: 

А. К. Потужний, С. М. Фертік, А. Л. Вайнер, О. М. Мілях, К. В. Хрущова, 

Л. В. Цукерник тощо. Власне протягом цього періоду В. М. Хрущовим було 

започатковано науково-технічну школу техніки високих напруг Харківсько-

го електротехнічного інституту [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 133, арк. 20; 5, 

ф. 5404, оп. 2, спр. 2, арк. 46, 47; 231, с. 5].  

Під керівництвом В. М. Хрущова науковий колектив кафедри ПЕЕ 

займався комплексними дослідженнями перенапруги, ізоляції заземлювачів, 

електричних систем; брав участь у проектах на замовлення державних ор-

ганів та промислових підприємств; виконував складні теоретичні та експе-

риментальні дослідження розрахунку електричних мереж, техніки високих 

напруг, передавання електричної енергії на відстань тощо. Науково-

дослідна робота кафедри проводилася в напрямі наближення наукових дос-

ліджень до потреб енергопромисловості України. Так, якщо у 1933/1934 рр. 

досліджувалося лише дві наукові теми, то у 1939/40 рр. – вже одинадцять. 

Замовлення промислових підприємств на наукові розробки кафедри ПЕЕ 

ХЕТІ зростало з кожним роком. Упровадження їх у виробництво стимулю-

вало подальший розвиток НДР у цьому напрямі (табл. 3.11) [5, ф. Р-5404, 

оп. 2, спр. 3, арк. 22].  

Велике значення для практики будівництва електромереж мали робо-

ти, розпочаті дослідною групою кафедри у 1932–1933 рр. Значна частина 

дослідів, які проводилися під керівництвом В. М. Хрущова, пов'язана з роз-

робкою надійного грозозахисту, вивченням блискавок, а також складних фі-

зичних процесів, пов'язаних з перенапругою. Збільшення мереж високої на-

пруги потребувало розвитку наукових досліджень у напряму розробки за-

хисних заходів від атмосферної перенапруги. 
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Таблиця 3.11 – Науково-дослідна робота кафедри ПЕЕ, 1930–1940 рр.  

Роки 
Кількість нау-

кових тем 
Назва основних наукових тем 

1933/1934 2 
Дослідження перенапруги у високовольтних 

мережах Донбасу 

1935/1936 7 

Нова апаратура для вимірювання і реєстра-

ції перенапруги, дослідження відповідності роз-

рахун-кової і експериментальної форм хвилі від 

генератору імпульсів 

1937/1938 7 

Випробування заземлювальних пристроїв, 

дослідження схем захисту підстанцій від пере-

напруги на моделі, дослідження несиметрії на-

пруги в системі «Дніпроенерго» 

1939/1940 11 

Дослідження імовірності виникнення дуги 

при грозових перенапругах, дослідження одно-

фазного дугового випрямляча 

 

На замовлення УНДІПЕ науковою групою було проведено дослі-

дження аварій в мережах «Донбасенерго». На території Харківського райо-

ну загальна кількість аварій за 1933 р. становила понад 700 на рік. Причини 

виникнення мали різний характер: пожежі, урагани, помилки проектування, 

недосконале обладнання, грози, зношення обладнання, сторонні перешкоди 

тощо. Однак, більша кількість аварій була викликана власне атмосферними 

перенапругами – понад 40 % від загальної кількості [11, ф. 4506, оп. 1, 

спр. 784, арк. 3]. 

Для вирішення цих проблем на кафедрі ПЕЕ 1933 р. було створено 

спеціальну високовольтну лабораторію і відділ високих напруг, який очо-

лював один з найталановитіших учнів В. М. Хрущова, Саул Маркович Фер-

тік. Основна наукова діяльність С. М. Фертіка була спрямована на вивчення 

атмосферної напруги в польових умовах, а також розробку нових типів апа-

ратури та вимірювальних приладів для високовольтних досліджень, систе-

матизування методів захисту від аварій. У 1933–1934 рр. на замовлення 

Центральної служби перенапруги та ізоляції «Доненерго» дослідна група 

кафедри ПЕЕ (науковий керівник С. М. Фертік) розпочала комплексне  

обстеження високовольтних мереж Донбасу. Характерною рисою  

досліджень було проведення експериментів на реальних лініях передавання 
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і підстанціях, тобто в польових умовах. Для дослідження явищ у високово-

льтних мережах був спроектований і збудований унікальний пересувний 

генератор штучних блискавок напругою 3×10
6
 В, пересувна катодно-

осцилографічна станція, високовольтні конденсатори великої ємності, лічи-

льники-регістратори перенапруги тощо. Результати цієї роботи допомогли 

суттєво знизити грозову аварійність енергетичної системи Донбасу, вже в 

1941 р. кількість аварій зменшилася вдвічі [232].  

Треба відзначити, що перша модель генератора блискавок з’явилася 

ще 1914 р. Для здобування високої напруги шляхом трансформації електро-

енергії автоматичним перемикачем конденсаторів дослідником 

В. К. Аркадьєвим (в майбутньому член-кореспондент АН СРСР) було за-

пропоновано схему, яка стала основою для будівництва першої моделі ге-

нератора. Лабораторні дослідження розпочав проводити в Харкові інженер 

Ланге, але винахід залишився поза увагою науковців, а досліди залишили 

незакінченими. 1923 р. на аналогічну установку було видано патент німець-

ким винахідникам, але і ця установка також не знайшла застосування [233, 

с. 158]. 

Ці дослідження були продовжені в 1937–1938 рр. у межах теми «Дос-

лідження перенапруги у високовольтних мережах Донбасу за допомогою 

пересувного генератора імпульсів» (відповідальні виконавці С. М. Фертік, 

А. К. Потужний). Генератор імпульсів був реконструйований і удосконале-

ний: посилена ізоляція зарядного кола генератора, номінальну напругу до-

ведено до 8,4×10
6
 В тощо. Це давало нові перспективи для вивчення хви-

льових процесів [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 17, арк. 5–6]. Усі вимірювання 

проводилися за допомогою катодного осцилографа, який забезпечував од-

ночасну реєстрацію чотирьох процесів, пов’язаних виникненням перенап-

руг у різних електричних спорудах. Нову конструкцію багатопроменевого 

осцилографа було розроблено в лабораторії високої наруги ХЕТІ під керів-

ництвом С. М. Фертіка і В. А. Веселого. Прилад був призначений для дослі-

дження процесів вимикання у високовольтних апаратах і здійснював зовні-

шнє і внутрішнє вакуумне знімання на касету, яка оберталася. Універсаль-

ність приладу давала можливість використовувати його в інших високово-

льтних дослідженнях. Дослідниками також були удосконалені експлуата-

ційні властивості катодних осцилографів. На відміну від осцилографів, які 

на той час широко використовувалися в наукових дослідженнях, осцилог-

рафи ХЕТІ дозволяли перезаряджати касету без порушення вакууму. Пору-
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шення вакууму після кожного знімання спричиняло витрати часу між пос-

лідовними знімками і викликало незручності при випробуваннях [234]. 

Подальші дослідження наукового колективу кафедри пов’язані з дос-

лідженнями захисту підстанцій від грозових перенапруг, розрахунками за-

хисту підстанцій, запобіганням аварій у високовольтних лініях передавання, 

атмосферними розрядами. За цими дослідженнями було виконано сім нау-

кових тем на замовлення «Дніпроенерго», «Доненерго», «Главенерго» і за-

хищені дисертаційні роботи С. М. Фертіком і А. К. Потужним (науковий 

керівник В. М. Хрущов) [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 9, арк. 64, 237; спр. 12, 

арк. 89]. 

Проблеми затухання імпульсних хвиль мали велике значення для ви-

значення захисного підходу до підстанцій і розрахунків захисту підстанцій. 

Тому на основі результатів дисертаційних досліджень були продовжені ек-

сперименти з питань затухання і деформації хвиль високої напруги. Вико-

ристання удосконаленого обладнання, зокрема, катодного осцилографа і 

пересувного генератора імпульсів, дозволило одержати штучні блукальні 

хвилі більш високої напруги. Цей показник перевищив власні результати, 

одержані раніше, на 25 %, а найбільш вагомі результати американських до-

слідників Р. М. Конелла і С. Л. Фортеск’ю, – вдвічі. У дослідах, які прово-

дили науковці, амплітуда хвиль практично наближалася до перенапруги 

блискавки прямого удару. С. М. Фертік і з А. К. Потужний запропонували 

новий метод досліджень на просторовій моделі і схеми захисту електричних 

станцій від перенапруг. Результатом дослідження стало розширення діапа-

зону хвиль, які вивчалися. Застосування нового методу дозволило провести 

експериментальне підтвердження нових схем захисту підстанцій і стало ба-

зою для розвитку подальших грозозахисних досліджень і теоретичних роз-

робок у ХЕТІ. На відміну від існуючих, новий метод знижував трудоміст-

кість розрахунків, що сприяло його використанню дослідниками ЛЕТІ, МЕІ 

і ЛПІ. Продовжили дослідження у цьому напрямі професори 

Л. Є. Машкілейсон і М. М. Некрасов у високовольтній лабораторії ЛЕТІ на 

моделях зменшеного розміру зі скороченими хвилями [235; 236].  

Наукові дослідження з проблем впливу на згасання хвиль амплітуди 

напруги і довжини хвилі, проведені науковим колективом ХЕТІ під керів-

ництвом В. М. Хрущова, були найбільш повними експериментальними дос-

лідженнями, проведеними в СРСР. Підсумки цих робіт були викладені 

1937 р. на Міжнародній конференції з великих електричних мереж у Парижі 
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і знайшли практичне застосування при розробленні заходів щодо захисту 

від перенапруги і електричних установок високої напруги [232].  

Під керівництвом професора В. М. Хрущова науковим колективом у 

ХЕТІ були продовжені дослідження дугових випрямлячів, яким учений на-

давав перевагу у порівнянні, наприклад, із ртутними. У статті опублікованій 

в журналі «Електрика», В. М. Хрущов запропонував поряд з дослідженнями 

іонних і електронних випрямлячів продовжити роботу з дуговими випрям-

лячами. Ним була розроблена теорія дугового випрямляча і створені експе-

риментальні зразки [281]. Для підтвердження конструкції 1935 р. він ініці-

ював створення в ХЕТІ спеціальної дослідної лабораторії дугового випрям-

лення, яка пізніше стане базою для створення науково-дослідної лабораторії 

техніки високих напруг і перетворювачів струму. У лабораторії асистенти 

К. В. Хрущова і А. Л. Вайнер проводили дослідження явищ, які визначали 

надійний рух електричної дуги високої напруги, дослідження однофазних і 

трифазних дугових випрямлячів. Одержані результати довели перевагу ви-

користання власне цього типу випрямлячів [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 12, 

арк. 29].  

Протягом 1938–1939 рр. під керівництвом доцента А. Л. Вайнера було 

виконано низку наукових тем стосовно процесів, що проходили у заземлю-

вальних пристроях при стіканні з них великих імпульсних струмів. Ці дос-

лідження він розпочав  під керівництвом професора В. М. Хрущова в 

УНДІПЕ. Експериментальні досліди ґрунтів різної електропровідності, зок-

рема глиняних, піщаних, були проведені в польових умовах на острові Хор-

тиця. Методика проведення дослідів була удосконалена на основі лаборато-

рних досліджень. Досліджувалися трубчасті, кільцеві і протяжні заземлю-

вачі. Результати дослідів були узагальнені А. Л. Вайнером у монографії, яка 

була першим на території СРСР науковим посібником з питань заземлюва-

льних пристроїв. У 1938 р. працю було перевидано [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 

59, арк. 3–4; спр. 2, арк. 47; 1, ф. Р-1682, спр. 2471, арк. 8; 37; 237, с. 43]. 

Отже, протягом 1930–1941 рр. у ХЕТІ В. М. Хрущов створив науко-

вий колектив, який розпочав фундаментальні і прикладні дослідження в но-

вому напрямі, лабораторну базу і умови для розвитку в післявоєнні роки 

наукової школи в галузі техніки високих напруг. 

Створення окремого електротехнічного інституту, з потужною мате-

ріально-технічної базою і науково-викладацьким потенціалом сприяло роз-

витку напрямів, започаткованих професором П. П. Копняєвим. Одним з 
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найважливіших напрямів наукових досліджень у галузі електротехніки ста-

ли теоретичні і практичні дослідження електроприводу і впровадження його 

в промисловість. На початковому етапі цей напрям очолив Г. П. Леві, який 

запровадив спеціалізацію «Електрообладнання промислових підприємств», 

і Б. О. Кремень – перший завідувач кафедри, начальник відділу Державного 

електротехнічного тресту, а в подальшому роботу продовжили 

Т. П. Губенко і Р. Л. Аронов. Допомагали в становленні циклу навчальних 

дисциплін з електроприводу викладачі Дніпропетровського гірничого  

інституту, зокрема, відомий фахівець з гірничого електрообладнання 

В. Б. Уманський разом з інженером ХЕМЗу В. С. Туліним уперше виклада-

ли в ХЕТІ курс лекцій з копальневих підйомних машин [228].  

Для порівняння відзначимо, що найбільш відома наукова школа в га-

лузі електроприводу, очолювана С. А. Ринкевичем, почала формуватися в 

ЛЕТІ на початку 1920-х рр. Він продовжив дослідження в галузі розподілу 

механічної енергії, розпочаті професором П. Д. Войнаровським. 

С. А. Ринкевичу належить перший систематизований підручник з теорії і 

практики електроприводу й ініціатива створення першої в світі кафедри 

електричного приводу. Впродовж 1927–1929 рр. учений за результатами за-

кордонних відряджень зробив цікаве спостереження. Відвідавши  

п'ятнадцять Вищих навчальних закладів у Німеччині, Франції тощо,  

ознайомившись з навчальними програмами, лабораторіями, він констату-

вав, що в даних ВНЗ не існує спеціальності з електроприводу, спеціалізова-

ної кафедри чи лабораторії з цього фаху [238, с. 511]. 

Впродовж 1932–1938 рр. розвиток наукового напряму в галузі елект-

ричного приводу в ХЕТІ продовжував Т. П. Губенко. Під його керівництвом 

розпочалося обладнання навчальних лабораторій, запровадження нових на-

вчальних дисциплін. Йому належать теоретичні праці з проблем роботи 

електроприводів з циклічним навантаженням, розробка основ теорії елект-

ромеханічних систем зі змінними параметрами, розробка методів підви-

щення ефективності електропостачання промислових підприємств. У пода-

льші роки професор Т. П. Губенко працював на посаді завідувача кафедри 

Ташкентського політехнічного інституту, (1938–1947 рр.) і кафедри елект-

ричних машин і апаратів у Львівській політехніці (1947–1971 рр.), де про-

водив теоретичні і експериментальні дослідження електробурів і електроп-

риводу для гірничих машин. За його ініціативою при кафедрі було організо-

вано галузеві лабораторії, які проводили спільні з науковцями ХЕТІ дослі-
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дження з розробки автоматизованого електроприводу для нафтовидобувної 

промисловості [239, с. 9; 240]. 

Активну участь у становленні в ХЕТІ наукового напряму електрично-

го приводу брав Р. Л. Аронов. Він, випускник ХТІ, 1924 р. захистив дипло-

мний проект по спеціалізації електрообладнання промислових установок – 

«Електропостачання Алмазного району» (науковий керівник Г. П. Леві).  

Після закінчення інституту працював інженером у Харківському проектно-

монтажному відділенні електротресту центрального району, де виконував 

роботи пов’язані з розвитком промисловості Донбасу. Брав участь у ство-

ренні проекту кільцювання Сталінського району Донбасу (сучасний  

Донецьк) і впровадження електрообладнання. У результаті проведеного до-

слідження відбулося переобладнання надземного і підземного енергогоспо-

дарства Ровенецького району [1, ф. Р-1682, спр. 1340, арк. 2]. 

Розвиток промисловості наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. 

потребував упровадження складних автоматизованих електроприводів для 

прокатних станів, копальневих підйомників, металорізальних верстатів то-

що. Автоматизація режимів керування на той час стала важливою складо-

вою роботи потужних механізмів. Потребувалося швидке регулювання дви-

гунів, пов’язаних загальним виробничим процесом. Тому автоматизований 

електропривод з релейно-контактною апаратурою застосовувався майже в 

усіх галузях промисловості, особливо там, де були задіяні великі потужнос-

ті, часті пуски, регулювання робочих процесів [241, с. 141]. 

Для вирішення завдань у ВНЗ і підприємствах почали створюватися 

спеціальні дослідницькі групи для поглибленого теоретичного і експериме-

нтального вивчення електроприводу в лабораторних і виробничих умовах. З 

1929 р. Р. Л. Аронов працював на ХЕМЗі, де за його ініціативою на базі бю-

ро досліджень заводу відбулась організація Центральних заводських дослі-

дницьких лабораторій, які згодом трансформувалися в галузевий науково-

дослідний інститут. Учений очолив лабораторію пускорегулювальної апа-

ратури, основною метою якої була розробка проблем новітніх досліджень і 

впровадження у промисловість автоматизованого електроприводу. Дослід-

ницький колектив лабораторії під керівництвом Р. Л. Аронова провів дослі-

дження і випробування першого в СРСР блюмінгу, автоматичної системи 

завантажування доменної печі для металургійного заводу в м. Сталіно, ком-

плектного електрообладнання для потужної папероробної машини Дубров-

ського комбінату, автоматичного електроприводу для «Запоріжсталі».  
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Також в лабораторії проходили випробування ряд нових експерименталь-

них зразків автоматизованих електроприводів для різних напрямів промис-

ловості, зокрема оригінальна конструкція автомоторного електроприводу з 

шлюзовими затворами для каналу Москва-Волга, напівавтоматичні копаль-

неві підйомники для вугілля, соди, руди. Створення заводських лабораторій 

сприяло розвитку галузевої електротехнічної науки у 1930-ті рр. [1,  

ф. Р-1682, спр. 1340, арк. 7].  

Після закінчення інституту, з 1925 р. Р. Л. Аронов поєднував інжене-

рну і педагогічну роботу, працюючи в ХТІ за сумісництвом. Він брав акти-

вну участь в організації ХЕТІ, зокрема в створенні кафедри «Електропри-

вод». З 1935 р. учений працював на посаді професора ХЕТІ. Початкові дос-

лідження кафедри «Електричне обладнання промислових підприємств» і 

дисципліни, за якими проводилася підготовка фахівців, були спрямовані на 

вивчення електрообладнання для гірничої промисловості, але вже з 1930 р. 

відбулося переорієнтування досліджень у зв’язку з потребами промислово-

сті. Це було враховано Р. Л. Ароновим, який запровадив курс нових лабора-

торних робіт і, віддавши перевагу виробничій формі навчання, формував 

інноваційні методики викладання. Становлення нових дисциплін було за-

безпечено публікацією першого в Україні його фундаментального підруч-

ника з загальної теорії електроприводу, який був перевиданий ще раз у 

1936 р. Свої практичні дослідження, пов’язані з проблемами розробки апа-

ратів автоматичного керування, Р. Л. Аронов узагальнив 1938 р. у дисерта-

ційній роботі на звання доктора технічних наук [3, ф. P-1682, оп. 3, спр. 54, 

арк. 3; 242]. 

Варто підкреслити важливість доробку Р. Л. Аронова відносно розра-

хунків теплових процесів для різних типів електроприводів. Розроблена 

вченим математична теорія теплових процесів сприяла розвитку практич-

них методик розрахунків. У подальші роки ці ідеї були розвинуті у роботах 

українських і російських вчених, що привело до з’єднаної математичної  

теорії електричних і теплових процесів у суцільному середовищі [5,  

ф. Р-5404, оп. 2, спр. 59, арк. 5].  

Під керівництвом провідних учених у науково-дослідній роботі кафе-

дри брав участь аспірантський склад, зокрема у впровадженні в промисло-

вість п’яти тем 1935 р. У межах науково-дослідної теми «Каскадне 

з’єднання асинхронних двигунів» у машинній лабораторії ХЕТІ проводили-

ся дослідження роботи експериментальних зразків каскадів електричних 
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апаратів із застосуванням електронного і іонного реле для автоматичного 

запускання електроприводу, режимів гальмування двигунів постійного 

струму, впливу самоіндукції електричних кіл якоря на пуск і регулювання 

при автоматичному керуванні і нагріванні електродвигунів тощо [5,  

ф. Р-5404, оп. 2, спр. 3, арк. 22].  

Варто зазначити, що створення спеціалізованих кафедр з електропри-

воду і випуск фахівців в цій галузі в передвоєнні роки відбувався в ЛЕТІ, 

МЕІ, ЛПІ, а в Україні тільки в ХЕТІ. 1930 р. на базі кафедри електроприво-

ду ХЕТІ була організована перша електротехнічна конференція з проблем 

електроприводу. На основі даних матеріалів ДАХО можна простежити ди-

наміку випускників спеціальних кафедр ХЕТІ (табл. 3.12) [5, ф. Р-5404,  

оп. 2, спр. 16, арк. 1]. 
 

Таблиця 3.12 –Кількість випускників ХЕТІ 1930–1940 рр.  

Кафедри ХЕТІ Кількість випускників за 10 років 

Електричні апарати 166 

Електричні машини 296 

Електричний привод 586 

Електричні мережі і системи 144 

Електричні станції 221 

Всього: 1632 
 

Відзначимо, що кількість студентів, які отримали диплом за спеціаль-

ністю електропривод протягом 1930–1941 рр. перевищувала кількість випус-

кників інших спеціальностей майже вдвічі. Таким чином, до початку 1940 рр. 

наукові дослідження в галузі електричного приводу, які проводилися в ХЕТІ, 

дозволили відокремитися спеціалізації в окремий науковий напрям. У межах 

кафедри сформувався потужний науковий колектив, який забезпечував на-

вчальний процес і здійснював вагомі наукові дослідження, підтримував 

зв’язки з великими підприємствами і надавав постійні консультації їх інже-

нерним і технічним працівникам. Про зв’язки кафедри свідчить наявність ро-

згалуженої бази практики, яка була сформована вже до 1941 р. Це насампе-

ред ХЕМЗ, Макєєвський і Дніпродзержинський металургійні заводи, Крама-

торський завод важкого верстатобудування, ХТГЗ, Харківський верстатобу-

дівний завод, «Запоріжсталь» [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 22, арк. 2]. 

Ще одним з ключових напрямів, започаткованих П. П. Копняєвим, став 
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напрям досліджень в електроенергетиці. Створення кафедри «Центральні 

електричні станції» забезпечило розвиток наукових досліджень у галузі елек-

троенергетики. Першим завідуючим кафедри був призначений Сергій Мико-

лайович Берлін. На жаль його доля склалась трагічно. Незабаром він був 

арештований і засуджений. Реабілітований С. М. Берлін був тільки в 1959 р. 

1932 р. кафедру очолив випускник електротехнічного інституту Санкт-

Петербургу, досвідчений викладач і фахівець у галузі електричних мереж 

А. Л. Матвєєв. Упродовж 1922–1930 рр. він, технічний директор Харківсько-

го відділення Державного електротресту, надалі працював на посаді старшо-

го інженера електромеханічного заводу. Під його керівництвом на кафедрі 

сформувався науковий колектив. 1935 р. аспірант кафедри О. М. Мілях  

уперше в СРСР почав розроблення тензорних і матричних методів розрахун-

ку електричних кіл для аналізу нормальних та аварійних режимів складних 

електричних систем. Результати дослідження отримали Всесоюзну премію і 

були узагальнені в кандидатській роботі О. М. Міляха «Тензорний метод  

розрахунку надструмів». Теоретична підготовка О. М. Міляха була на висо-

кому рівні і впродовж 1939–1941 рр. він керував сектором аспірантури ХЕТІ. 

Відзначимо, що аналогічні роботи проводив американський дослідник 

Г. Крон, який опублікував їх результати 1938–1942 рр. [13, ф. 251-р, оп. 632, 

спр. 40, арк. 83, 126, 158; 5, ф. P-5404, оп. 2, спр. 5, арк. 22]. 

Дослідження в цьому напряму були продовжені науковим колективом 

кафедри 1936–1941 рр. Під керівництвом О. М. Міляха (виконавець 

Л. В. Цукерник) було виконано і впроваджено в промисловість чотири теми, 

а розробка теми «Загальний метод розрахунку енергетичних систем» була 

продовжена в подальші роки в Інституті електротехніки АН УРСР. 1936 р. 

результати досліджень були представлені Л. В. Цукерником у кандидатсь-

кій дисертації (науковий керівник А. Л. Матвєєв). За рекомендаціями досві-

дчених вчених, зокрема професора В. М. Хрущова, молодий учений продо-

вжив дослідження у цьому напрямі, наприклад, займався дослідженням ме-

тодів збільшення стійкості і надійності роботи ліній надпотужних електро-

передавання, таких як Куйбишев–Москва, Куйбишев–Урал [5, ф. Р-5404, 

оп. 2, спр.9, арк. 39; спр. 59, арк. 4; 1, ф. Р-1682, спр. 2549, арк. 4]. 

Під керівництвом А. Л. Матвєєва впродовж 1936–1941 рр. проводили-

ся теоретичні й експериментальні дослідження з проблем нормування елек-

тропостачання для металообробної промисловості. Дуже важливим було 

питання нормування електричного споживання механічних цехів. Провівши 
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ретельний аналіз, учений дійшов до висновку, що на той час не існувало 

практичних методів, за допомогою яких встановлювали норми споживання 

електроенергії на одиницю продукції. В основу розробленого ним аналітич-

ного методу визначення питомої витрати електричної енергії під час роботі 

на металорізальних верстатах він поклав формулу: роботу різання віднести 

до одиниці об'єму металу, знятого різальним інструментом. Цей метод 

отримав назву – об’ємний метод визначення корисної роботи різання. Ви-

вчення цього показника у відповідності до встановлених в промисловості 

оптимальних режимів верстатних робіт дало можливість установити дина-

міку енергетичного показника залежно від якості металу і основних параме-

трів обробки. Одержані результати підтвердили пріоритетність нового ме-

тоду. Методика А. Л. Матвєєва дозволила відмовитися від трудомістких ро-

зрахунків норм електроспоживання відносно кожного окремого верстата і 

кожної операції, а також допомогло безпосередньо визначати інтегральну 

норму витрат електричної енергії на деталі і вироби для цеху [244, с. 10]. 

Ще одним напрямом, який виокремився в 1930-ті рр., стали дослі-

дження в галузі електроапаратобудування. Розвиток цього напряму продо-

вжив фахівець у галузі апаратобудування Б. Ф. Вашура. Він закінчив меха-

нічне відділення ХТІ 1918 р. і подальшого досвіду набував на електромеха-

нічному заводі на посаді інженера-конструктора і завідувача технічного 

бюро заводу, де займався проектуванням, розрахунками, розробленням еле-

ктричної апаратури. Результатами наукових досліджень, які проводилися 

Б. Ф. Вашурою на ХЕМЗі, стало створення методів розрахунку опорів апа-

ратів автоматичного і неавтоматичного керування генераторами і двигуна-

ми. Ці методи знайшли застосування в проектних організаціях і електроапа-

ратобудівній промисловості СРСР. З 1923 р. – він викладач школи для робі-

тників ХЕМЗу. 1929 р. П. П. Копняєв запросив науковця для організації 

спеціалізації з електричних апаратів на електротехнічному факультеті ХТІ. 

Для цього В. Ф. Вашура розробив нові дисципліни з електричних апаратів 

керування і регулювання. Важливе значення для розвитку напряму електро-

апаратобування в інституті і в Україні мав його підручник «Теорія процесів 

управління електродвигунами» частини І і ІІ. У ХЕТІ разом з О. Б. Броном 

він займався організацією кафедри «Електроапаратобудування». За подан-

ням ученої Ради інституту 1938 р. Б. Ф. Вашура, як досвідчений інженер-

виробничник, отримав звання професора і посів місце завідувача кафедри 

[1, ф. Р-1682, спр. 690, арк. 4, 7; 3, ф. Р-1682, оп. 3, спр. 241, арк. 4]. 
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Прогнозуючи розширення тематики науково-дослідної роботи в галузі 

електричних апаратів, професор О. Б. Брон став ініціатором організації лабо-

раторій управління промисловими двигунами і захисної, комутаційної і регу-

лювальної апаратури кафедри апаратобудування. Він розробив проекти і 

продумав необхідне обладнання для нових лабораторій, спираючись на дос-

від, набутий у Німеччині. Електротехнічні матеріали і електроізоляційні 

конструкції мали велике значення для розвитку електротехніки. Зростання 

потужностей електростанцій і ліній електропередавання потребувало надій-

ності роботи електротехнічних установок і експлуатаційних характеристик 

електротехнічних матеріалів. Внаслідок цього з’явилася потреба у фахівцях 

нової спеціалізації. У відрядженні 1928 р. О. Б. Брон прослухав курс лекцій і 

ознайомився з обладнанням лабораторій Вищих технічних шкіл Берліна, 

Дрездена, Мюнхена, Дармштадта і науково-технічного бюро фірми «Си-

менс». З 1930 р. в інституті він розпочав викладання дисциплін «Техніка ви-

соких напруг», «Основи електроапаратобудування», «Технологія електроте-

хнічних матеріалів», використовуючи інноваційні методики. Відзначимо, що 

і курс з технології електротехнічних матеріалів був вперше запроваджений 

до навчальної програми ХЕТІ О. Б. Броном. Отже, О. Б. Броном було започа-

тковано новий науковий напрям в галузі електротехніки в ХЕТІ, становлення 

якого відбулося у 1950-ті рр. [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 21, арк. 24]. 

У 1940 р. професор О. Б. Брон узагальнив результати теоретичних до-

сліджень конструкцій сильнострумових вимикальних апаратів у докторсь-

кій дисертаційній роботі. Досліджувана проблема гасіння електричної дуги 

дією на неї магнітного поля була однією з актуальніших на той час у галузі 

апаратобудування. Рух електричної дуги має вплив на технічні характерис-

тики і надійність апаратів. Електричні процеси, пов’язані з виникненням і 

рухом дуги відбуваються дуже швидко (частка секунди) [5, ф. Р-5404, оп. 2, 

спр. 21, арк. 19, 20].  

Працюючи впродовж десяти років у лабораторії вимикальної апара-

тури на ХЕМЗі, учений накопичив експериментальні дані і провів глибоке 

аналітичне дослідження. Для проведення експериментальної частини дослі-

дів ним була запропонована конструкція швидкісного кінознімального апа-

рата, який застосовувався разом з шестишлейфовим осцилографом. Анало-

гічні пристрої на той час виробляли лише за кордоном. Провівши аналіз те-

хнічних характеристик закордонних апаратів (камера Бойса), О. Б. Брон 

дійшов висновку, що обмежена кількість знімків (15–24 на хвилину) його не 



180 

влаштовувала. Спільно з інженером В. С. Олександровим він розробив  

удосконалену конструкцію, завдяки якій можна було прослідкувати 80 000 

знімків за секунду. Це дало можливість для проведення детального дослі-

дження електричних дуг різної довжини, з різними швидкостями руху і си-

лою струму. Про результати дослідження було зроблено доповіді на конфе-

ренціях з мереж високої напруги в Парижі 1935 р. і 1937 р. За результатами 

цієї роботи О. Б. Броном було отримано п’ять авторських свідоцтв; розроб-

лено новий метод вивчення руху дуги в магнітному полі; проведено  

впровадження на ХЕМЗі і розпочато виробництво апаратів удосконаленої 

конструкції на заводах електропромисловості. Основним елементом апара-

тів, які назвали автоматами гасіння поля (АГП), стали дугогасильні грати. 

АГП знайшли застосування в турбогенераторах, гідрогенераторах, великих 

машинах постійного струму для забезпечення оптимальних умов гасіння 

магнітного поля. 1940 р. докторську роботу професора О. Б. Брона було 

представлено на здобуття Сталінської премії [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 59, 

арк. 4; од. збер 18, арк. 19–22; 31]. 

Характерною рисою навчального процесу в ХЕТІ стало поглиблення те-

оретичної підготовки інженерів завдяки розширенню курсу ТОЕ. Це сприяло 

виокремленню ще одного наукового напряму. Теоретичні завдання, які на той 

час вирішувалися в техніці високих напруг, радіотехніці, електричних вимі-

рюваннях, при проектуванні електричних мереж енергетики і зв’язку, вимага-

ли нових засобів експериментів, математичних методів аналізу. Формування 

навчальних програм і курсів базувалося на дослідах, які проводили науковці 

кафедри «Теоретичні основи електротехніки». Найбільш відомий своїми тео-

ретичними дослідженнями з учнів професора П. П. Копняєва був доцент 

О. П. Сукачов, який тридцять років завідував кафедрою ТОЕ. Важливе зна-

чення для становлення ТОЕ як самостійної науково-технічної дисципліни мав 

перший підручник, виданий українською мовою у 1935 р. «Теорія змінних 

струмів», а також посібник з практикуму з ТОЕ (автор О. П. Сукачов). Ці ро-

боти стали базою для створення навчальних програм електроенергетичної і 

електромашинобудівної спеціальностей. 1940 р. О. П. Сукачов захистив кан-

дидатську дисертаційну роботу за темою «Реактивність електротехнічних 

кіл», яка стала узагальненням досліджень фізичних процесів у електротехніч-

них спорудах [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 18, арк. 12; 25]. 

Підвищенню рівня досліджень, які проводилися в ХЕТІ, сприяло 

співробітництво загальнотехнічних і спеціальних кафедр, зокрема співпраця 
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з кафедрою математики – завідувач професор В. Ф. Бржечка, досвідчений 

математик, доктор фізико-математичних наук, автор тридцяти наукових 

праць, видатний педагог-методист, ініціатор створення у 1950-ті рр. першої 

у Харкові лабораторії обчислювальної техніки на кафедрі вищої математики 

ХПІ [245].  

У цей період у ХЕТІ з’явилися молоді вчені, які мали фундаменталь-

ну підготовку з математики завдяки професору В. Ф. Бржечка і були елект-

риками за фахом, випускники електротехнічного факультету ХЕТІ, в пода-

льшому викладачі кафедри математики і «Теоретичних основ електротехні-

ки» О. М. Ефрос і О. М. Данилевський. Ці обставини сприяли розвитку в ін-

ституті теоретичних досліджень у галузі електротехніки [1, ф. Р-1682, спр. 

52, арк. 2; спр.5942, арк. 2; спр. 3445, арк. 3].  

У зв’язку з розвитком електропромисловості на початку 1930-х рр. на-

бували актуальності збільшення потужності генераторів, перехід до високих 

напруг, ускладнення електричних мереж, наукові теоретичні дослідження 

вивчення перехідних процесів в електричних колах енергетичних систем. 

Постала і проблема створення більш удосконалених методів розв’язання сис-

тем лінійних диференціальних рівнянь, які описують ці процеси. Одним з та-

ких методів, який застосовувався при розв’язанні задач математичної фізики, 

став операторний метод, заснований на перетворюваннях Лапласа. З 1932 р. 

цей метод став одним з основних методів ТОЕ [78, с. 5]. Над подальшим роз-

витком методу і застосуванням його в задачах працювали О. М. Ефрос і 

О. М. Данилевський. Результатом стала публікація монографії вчених, де бу-

ло докладно обґрунтовано доцільність застосування математичних методів 

для розв’язання важливих задач перехідних процесів [246]. 

У 1940 р. О. М. Ефрос узагальнив результати досліджень у дисертації 

на звання доктора фізико-математичних наук. Він розробив математичну 

теорію синтезу лінійних електричних кіл, провів фундаментальне дослі-

дження з узагальнення операційного числення за допомогою контурних ін-

тегралів і з розвитку операційного методу аналізу стосовно розв’язання за-

дач з математики, фізики, механіки, електротехніки [247, с. 6]. 

Характерними рисами розвитку електромашинобудівного напряму в 

ХЕТІ стали глибока теоретична база наукових досліджень і системна підго-

товка наукових і інженерних кадрів. Базуючись на роботах П. П. Копняєва, 

кафедра проводила теоретичні дослідження і розробляла нові конструкції 

електричних машин. Після П. П. Копняєва кафедру очолив його учень, за-
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ступник директора ХЕТІ з наукової і навчальної частини, професор 

Г. І. Штурман. Під його керівництвом колектив кафедри розпочав наукові 

дослідження комутації машин постійного струму, перехідних процесів у 

машинах змінного і постійного струму, аномальних режимів машин змінно-

го струму, теоретичні дослідження нормальних і спеціальних синхронних і 

асинхронних машин. Результати досліджень синхронних машин були уза-

гальнені 1939 р. аспірантом кафедри І. С. Рогачовим у кандидатський роботі 

(науковий керівник Г. І. Штурман, опонент – професор О. Я. Бергер). На 

замовлення ХТГЗ було виконано три науково-дослідних роботи на тему 

«Водневе охолодження електричних машин» [1, ф. Р-1682, спр. 2563, арк. 2; 

спр. 52, арк. 2, спр.5, арк. 107; 5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 42, арк. 1, спр. 9, 

арк. 217; спр. 3, арк. 22; 248]. 

Варто додати, що учні П. П. Копняєва розвивали електротехнічний 

напрям не лише в ХЕТІ. Упродовж 1937–1939 рр. професор Г. І. Штурман 

працював на посаді завідувача кафедри «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок» Уральського політехнічного інституту. На той 

час до професорсько-викладацького складу кафедри входило тільки два ви-

кладачі. Г. І. Штурман надавав істотну допомогу в становленні і розвитку 

кафедри, і сприяв формуванню В. А. Шубенка як науковця, організатора 

вищої електротехнічної освіти на Уралі, засновника і керівника Уральської 

наукової школи електроприводу [106]. 1944 р. професор О. Я. Бергер став 

організатором і першим завідувачем кафедри електричних машин Ленін-

градського заочного індустріального інституту та продовжував наукове 

співробітництво з колегами ХЕТІ [249; 250]. 

Уже на початку становлення наукових напрямів в ХЕТІ почали про-

водитися перші комплексні дослідження, зокрема кафедрами «Електричні 

машини» і «Електропривод» проведено детальне вивчення в нафтових све-

рдловинах процесу обертового буріння. У результаті було запропоновано і 

виготовлено експериментальний зразок автоматичного регулятора подачі 

інструменту. Випробування на ХЕМЗі дали позитивний результат [5,  

ф. Р-5404, оп. 2, спр. 50, арк. 1–2]. 

Важливими результатами діяльності кафедр ХЕТІ стало проведення 

комплексного дослідження з розробки теорії і конструювання магнітофуга-

льних двигунів. Дослідження проводили Г. І. Штурман, І. С. Рогачов і 

Р. Л. Аронов. Магнітофугальні двигуни являли собою нову конструкцію, де, 

на відміну від індукційних двигунів, рухома частина двигуна отримує пос-
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тупальний рух від електричної машини без допомоги складних проміжних 

механізмів. Нова конструкція давала можливість застосувати двигун в при-

водах насосів для відкачування нафти з глибоких свердловин, швидкоудар-

них бурах для твердих ґрунтів тощо [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 59, арк. 4–5].  

Упродовж 1933–1934 рр. викладачі та інженери електротехнічного ін-

ституту виконували значну роботу з налагодження електроустаткування 

Харкова. Бурхливий розвиток електропромисловості і комунального госпо-

дарства міста потребував збільшення енергетичних резервів. У зимовий пе-

ріод від надмірних навантажень електростанції міста були схильні до чис-

ленних аварій. Для розробки системи заходів щодо забезпечення безаварій-

ної роботи електростанцій була створена комісія, яку очолив директор ХЕТІ 

Л. Я. Бендіков. До складу комісії також увійшли А. Л. Матвєєв, 

Т. П. Губенко та студенти старших курсів [3, ф. Р-1682, оп. 1, спр. 155, 

арк. 226].  

Отже напрями, започатковані професором П.П. Копняєвим, набули 

розвитку впродовж 1930–1941 рр. Створення спеціалізованого інституту з 

потужною матеріально-технічною базою сприяло створенню нових кафедр, 

зокрема Б. Ф. Вашура і О. Б. Брон очолили напрям електроапаратобудуван-

ня; під керівництвом А. Л. Матвєєва розпочалися дослідження в галузі еле-

ктроенергетики; В. М. Хрущов продовжив дослідження в галузі техніки ви-

соких напруг, створив потужний науковий колектив; розвитку нового на-

пряму (електричний привод) сприяла діяльність Т. П. Губенка і 

Р. Л. Аронова; науковий дослідження з теорії і практики електричних ма-

шин очолив Г. І. Штурман. Також, учні П. П. Копняєва сприяли розвитку 

електротехнічних вищих навчальних закладів. 

 

3.2.3. Харківський електротехнічний інститут у 1941–1945 рр. 

З початком Великої Вітчизняної війни на кафедрах і в лабораторіях 

ХЕТІ здійснюється перебудова наукової тематики. До плану науково-

дослідних робіт включено теми, які мали спрямованість оборонного зна-

чення. Викладацький склад інституту був відряджений на підприємства мі-

ста для надання допомоги з перебудови виробництв для переходу їх на ви-

пуск військової продукції. Професор Р. Л. Аронов очолив роботи зі ство-

рення оборонних споруд навкруги Харкова. Також він брав участь у науко-

во-дослідній роботі ХЕМЗу. Ним було досліджено експлуатаційні властиво-

сті дискової шини прокатного стану з автоматизованим керуванням, прове-
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дено аналіз схеми гасіння поля генераторів інженера Р. Рюденберга. Дета-

льне дослідження дозволило виявити допущені недоліки і налагодити ви-

пуск необхідного для виробництва обладнання. Уже в перші дні війни в 

майстернях ХЕТІ на базі прецизійної вимірювальної лабораторії, яка до 

війни виготовляла осцилографи й електровимірювальну апаратуру, було 

налагоджено виробництво електрообладнання для танкової промисловості 

[5, ф. Р-5404, оп. 2, спр.26, арк. 6; 1, ф. Р-1682, спр. 690, арк. 1].  

ХЕТІ було заплановано евакуювати разом з ХЕМЗом. Уже у вересні 

були виконані підготовчі роботи, підготовлена більша частина цінної апа-

ратури. Однак інститут не був вивезений як самостійна організація, і його 

професорсько-викладацький склад потрапив у різні міста Уралу, Поволжя, 

Середньої Азії, Сибіру. Таким чином, інститут формально не функціонував 

до 1943 р. Кафедри і майстерні потрапили в різні міста. Навчальний процес 

було припинено. Між тим наукові дослідження були продовжені і в евакуа-

ції. Основною проблемою стали питання зміцнення промисловості Уралу за 

допомогою евакуйованих підприємств. Професор Б. Ф. Вашура разом з ко-

лективом кафедри «Електричні апарати» був направлений в м. Уфа. Там він 

очолив роботи з налагоджування електроапаратобудівного заводу. Голов-

ним завданням стало перепрофілювання підприємства на новий вид проду-

кції, зокрема електроапаратури для оборонної промисловості. У 1943 р. він 

був заступником директора Уфімського електроапаратного заводу [5,  

ф. Р-5404, оп. 2, спр. 26, арк. 5; 1, ф. Р-1682, спр. 690, арк. 1]. 

Доктор технічних наук, інженер-полковник О. Б. Брон очолив  

наукову групу, яка проводила важливі оборонні роботи з розробки методів 

боротьби з неконтактними (магнітними) мінами. Професор Г. І. Штурман 

був направлений до Куйбишевського індустріального інституту (КІІ) на по-

саду заступника директора, де налагоджував роботу електромашинобудів-

ніх підприємств. За його ініціативою КІІ і Всесоюзний інститут авіаційних 

матеріалів розпочали наукові дослідження електрозварювальних установок. 

У результаті були розроблені і пройшли випробування нові типи установок, 

зокрема під керівництвом Г. І. Штурмана було виготовлено конструкцію 

електрозварювальної пересувної установки. Установка такого типу була  

необхідна в умовах воєнного часу для виконання різних термінових  

ремонтних робіт в авіації, танкобудуванні тощо. Професора кафедри елект-

ричних машин В. М. Кияницю було направлено працювати у ВНЗ, евакуйо-

вані на схід СРСР, де він продовжив займатися викладацькою діяльністю [5,  
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ф. Р-5404, оп. 2, спр. 26, арк. 6; спр.27, арк. 1].  

В евакуації дослідження механічних випрямлячів, розпочаті 

В. М. Хрущовим в ХЕТІ, продовжили С. М. Фертік і А. Л. Вайнер. Під кері-

вництвом С. М. Фертіка в Інституті енергетики АН УРСР, де під час Вели-

кої Вітчизняної війни працював науковий колектив кафедри ППЕ, було роз-

роблено конструкцію механічного випрямляча трифазного струму. Перший 

дослідний екземпляр був виготовлений у м. Копєйськ на судноремонтному 

заводі [1, ф. Р-1682, спр. 2471, арк. 8]. 

Після повернення з евакуації С. М. Фертік упродовж 1943–1945 рр. 

продовжив дослідження в лабораторіях ХЕТІ. На цей час виникла проблема 

масового пошкодження ртутних випрямлячів зі скляними колбами на шахтах 

комбінату «Челябінськвугілля». Цей факт повністю підтвердив ідею 

В. М. Хрущова, який ще десять років тому передбачав ненадійність роботи 

ртутних випрямлячів. Для вирішення проблеми на кафедрі ПЕЕ за темою 

НДР «Механічні випрямлячі 100 А, 300 В для шахтного електровозного від-

кочування» (керівники С. М. Фертік, М. М. Таращанський) були розпочаті 

дослідження. У результаті було створено промисловий зразок механічного 

випрямляча для живлення постійним струмом шахтного електровозного від-

кочування, який пройшов успішні випробування у лабораторіях ХЕТІ і ство-

рено серійний зразок, який був впроваджений на шахті № 16 «Челябінськву-

гілля» і Челябінській ГРЕС. Також С. М. Фертіком були проведені досліди з 

наладки й експлуатації установок Н-537 з механічними випрямлячами, які 

були призначені для цеху хлорного електролізу в м. Гальдебрекк. Після ви-

пробувань вони були прийняті до широкого впровадження у вугільну проми-

словість [5, Р-5404, оп. 2, спр. 45, арк. 3–4, 143; спр. 21, арк. 4–5]. 

У роки війни не були зупинені наукові дослідження в галузі енергети-

ки, але спрямованість досліджень стала іншою. Першочерговим завданням, 

яке вирішувалося, було підвищення надійності і ефективності роботи елек-

тричних станцій і систем. Професор кафедри «Центральні електричні стан-

ції» А. Л. Матвєєв перебував у евакуації в м. Копєйськ, де працював у Ін-

ституті енергетики АН УРСР на посаді завідувача електровідділу. До 

1942 р. він закінчив свої теоретичні й експериментальні дослідження з нор-

мування витрат електропостачання. Експертна перевірка, проведена науко-

вцями інституту енергетики, отримала практичне підтвердження. Подальші 

теоретичні дослідження А. Л. Матвєєва були спрямовані на систематизацію 

об’ємного показника режимів різання і середньоцехових коефіцієнтів ви-
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трат електроенергії для різних виробництв, що дало можливість відтворен-

ня енергетичних характеристик фрезування, робіт протягуванням, обробки 

зубчастих коліс, нарізання різьби плашками і мітчиками. Застосування  

цього методу давало можливість використання більш простих розрахунків 

визначення питомих витрат електричної енергії і було впроваджено на  

підприємствах металообробної промисловості Москви і Уралу. Проведені 

дослідження розширили можливість застосування методу [5, Р-5404, оп. 2, 

спр. 59, арк. 5, спр. 50, арк. 61–63; 251]. 

Треба сказати, що під час окупації Харкова загинули талановиті вчені. 

О. М. Ефрос залишився у місті з хворими батьками. Вдалося розшукати і 

свідків цієї трагедії. Олександр Михайлович Ефрос деякий час знаходився 

на території єврейського гетто у районі Харківського тракторного заводу і 

був розстріляний взимку 1941 р. у Дробицькому ярі (рис. 3.18) [252].  

О. М. Данилевський, який не встиг евакуюватися, загинув у перші мі-

сяці окупації. Безумовно, загибель молодих талановитих вчених гальмувала 

розвиток напряму теоретичної електротехніки в післявоєнні роки. Було зни-

щено унікальне обладнання ХЕТІ, яке не встигли вивезти, зокрема підірвано 

пересувний генератор імпульсів, спалено технічну документацію і технічну 

бібліотеку електротехнічного інституту [5, Р-5404,  оп. 2, спр. 95, арк. 1].  

Відзначимо, що важливу роботу проводили викладачі і наукові спів-

робітники інституту як консультанти промислових підприємств і наукових 

установ, зокрема С. М. Фертік працював консультантом енергетичного ві-

домства м. Красноярськ, А. Л. Вайнер виконував обов’язки голови 

енергетичної Ради Красноярського краю, Б. Ф. Вашура надавав допомогу  

в становленні евакуйованих електроапаратних заводів [1, ф. Р-1682, 

спр. 2471, арк. 1, 9; спр. 690, арк. 2].  

Після реевакуації ХЕТІ відновив свою роботу 17 жовтня 1943 р. 

Обов’язки декана електромеханічного факультету виконував Б. Ф. Вашура, 

електроенергетичного – А. Л. Матвєєв. На базі одержаного від ХЕМЗу об-

ладнання розпочали створення навчальних лабораторій і відновлення нау-

ково-експериментальних майстерень. Розпочався навчальний процес, кон-

тингент студентів становив 144 особи (табл. 3.13). Аспірантуру було понов-

лено через рік у кількості шести аспірантів. Перерва в навчальному процесі 

негативно вплинула на підготовку фахівців. За період 1942–1945 рр. диплом 

отримали 22 студенти [5, ф. Р- 5404, оп. 2, спр .27, арк. 1, 15, 16; спр. 32, 

арк. 1; спр. 50, арк. 64; спр. 43, арк. 5]. 
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Рисунок 3.18 – Аркуш показань свідків щодо загибелі О. М. Ефроса  
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Таблиця 3.13 – Контингент студентів у 1943–1944 навчальному році 

Кафедри 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Усього: 

Електричні машини 25 16 11 – 4 56 

Електроапаратобудування 26 17 12 – 2 57 

Електрообладнання про-

мислових підприємств 
22 – – – 3 25 

Центральні електричні 

станції 
– – – – 2 2 

Передавання електричної 

енергії 
2   – 2 4 

Усього: 75 33 23 – 13 144 
 

Розпочалися наукові дослідження, але лабораторії й обладнання були 

знищені, і це впливало на інтенсивність і кількість упроваджених у промис-

ловість робіт. Здебільшого це були НДР довоєнної тематики. Проте розпо-

чалася розробка і нових тем. Уже в 1944 р. кафедра «Електроапаратобуду-

вання» відновила зв’язки з ХЕМЗом і провела дослідження серії контакто-

рів постійного струму. У дослідженні брали участь науковці інших кафедр 

ХЕТІ, зокрема Р. Л. Аронов і О. П. Сукачов. Кафедра ПЕЕ виконала дві те-

ми на замовлення «Харківенерго» стосовно безаварійних режимів роботи 

енергосистем. С. М. Фертік і А. Л. Вайнер на замовлення Технічного відді-

лу НКЕС СРСР і «Дніпроенерго» продовжили дослідження заземлювачів 

при стіканні з них імпульсних струмів. Кафедра ЦЕС під керівництвом 

А. Л. Матвєєва розширила дослідження з визначення електричного наван-

таження станцій для групи комунально-побутових споживачів. Із заплано-

ваних на 1944–1945 рр. 37 тем наукових досліджень було виконано лише 

17. Відставання було зумовлено несприятливими умовами воєнних років. 

Відсутність необхідного обладнання, частина якого була загублена, гальму-

вала розробку наукової тематики. Між тим, незважаючи на труднощі і, на-

самперед, відсутність дослідницького складу, частину робіт було виконано 

(табл. 3.14) [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 50, арк. 64; спр. 43, арк. 5]. 
 

Таблиця 3.14 – Науково-дослідна робота ХЕТІ в 1944–1945 рр.  

 Заплановано Виконано 

Держбюджет 21 10 

Госпрозрахунки 16 7 
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Отже, незважаючи на той факт, що ХЕТІ не був евакуйований як цілі-

сна організація, науковці інституту продовжували дослідження в роки вій-

ни, надавали істотну допомогу у відновленні роботи великих підприємств у 

евакуації і становленні важливих напрямів досліджень. Уже через рік після 

повернення був налагоджений навчальний процес і відновлено частину ла-

бораторій, що сприяло продовженню наукових досліджень.  
 

3.2.4. Відновлення і розвиток наукових напрямів у повоєнні роки 

Новим етапом у розвитку ХЕТІ стали перші повоєнні роки. Друга по-

ловина 1940-х рр. характеризується інтенсифікацією і пожвавленням науко-

вих досліджень. Уже в 1945 р. у складі інституту налічувалося п'ятнадцять 

кафедр, було поновлено і створено шістнадцять спеціалізованих лаборато-

рій, де розпочалися комплексні наукові дослідження. Післявоєнний період 

характеризувався розширенням системи підготовки інженерів-електриків і 

збільшенням плану прийому до ВНЗ. У 1946–1947 навч. році на 360 місць 

було подано 439 заяв від абітурієнтів. Упродовж перших п’яти років план 

прийому на спеціальності електроенергетичного факультету збільшився 

майже удвічі (табл. 3.15) [5, ф. P-5404, оп. 2, спр. 66, арк. 1; спр. 70, арк. 27; 

спр. 76, арк. 22]. 
 

Таблиця 3.15 – План прийому студентів на перший курс ХЕТІ 

Навч. роки  

Факультети 

1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 

Електромеханічний 210 240 270 270 

Електроенергетичний 90 120 150 150 

Радіотехнічний 60 120 120 120 
 

Кількість міст для проходження практики студентів зросла до двадця-

ти трьох, вісім з яких розташовувалися на російських заводах (рис. 3.19). Це 

сприяло розширенню наукових зв’язків учених ХЕТІ. Було поновлено спів-

робітництво вчених інституту з інститутами Української та Російської Ака-

демій наук; з великими промисловими підприємствами Харкова, Києва, 

Москви, Ленінграда тощо; з науково-дослідними і проектно-

конструкторськими установами України; енергетичними системами – Дніп-

ропетровською, Харківською, Донбаською, «Дніпробудом»; з колегами ви-

щих навчальних закладів України та Росії (рис. 3.20) [5, ф. P-5404, оп. 2, 

спр. 87, арк.16; спр. 48, арк. 72; спр. 43, арк. 39]. 



190 

 

Р
и

су
н

о
к
 3

.1
9

 –
 О

сн
о
в
н

і 
б

аз
и

 п
р

ак
ти

к
и

 Х
Е

Т
І 

д
р

у
го

ї 
п

о
л
о

в
и

н
и

 1
9

4
0

-х
 р

р
. 
 



191 
 

Р
и

су
н

о
к
 3

.2
0

 –
 Н

ау
к
о

в
е 

сп
ів

р
о
б

іт
н

и
ц

тв
о
 Х

Е
Т

І 
д

р
у
го

ї 
п

о
л
о

в
и

н
и

 1
9
4
0

-х
 р

р
. 



192 

1947 р. було відновлено підготовку наукових кадрів, зокрема, затвер-

джено Раду ХЕТІ із захисту дисертаційних робіт за спеціальностями: елект-

рифікація промислових підприємств, електричні станції, електричні маши-

ни і апарати. До першого складу Ради входили Д. В. Столяров, 

Г. І. Штурман, Р. Л. Аронов, А. Л. Матвєєв, Н. Ф. Леве, О. П. Сукачов, 

В. Ф. Бржечка. Аспірантуру було відновлено на дев’яти кафедрах інституту. 

У 1946/47 навч. році в межах науково-дослідної тематики інституту на за-

мовлення «Мосэнерго» відбувся захист дисертаційних робіт аспірантів 

Л. Л. Рожанського і Д. С. Колобкова – «Автоматизація і телемеханізація 

енергетичних систем» (науковий керівник А. Л. Матвєєв) і О. М. Суєтіна – 

«Застосування твердих випрямлячів у реле захисту і автоматики» (науковий 

керівник Б. Ф. Вашура). Наявність кваліфікованих кадрів сприяла створен-

ню 1948 р. нової кафедри «Прилади автоматики і телемеханіки», яка розпо-

чала підготовку фахівців за новою спеціальністю (рис. 3.21) [5, ф. Р-5404, 

оп. 2, спр. 66, арк. 1; спр. 70, арк. 27; спр. 76, арк. 22]. 

У післявоєнні роки в ХЕТІ відкривалися не лише нові спеціальності. 

1946 р. на базі радіотехнічної спеціальності було організовано радіофакуль-

тет – декан А. А. Міц. Новий факультет мав у своєму складі кафедри: «Тео-

ретична радіотехніка» – завідувач А. О. Слуцкін, «Радіоприймальні і пере-

давальні пристрої» – завідувач професор С. Я. Брауде, «Радіолокація» – за-

відувач Є. А. Копілович. Навчання на факультеті розпочали 60 студентів на 

першому курсі і 50 на другому і третьому. Уже в наступному навчальному 

році прийом до радіофакультету збільшився удвічі (табл. 3.15) [5, ф. Р-5404, 

оп. 2, спр. 11, арк. 17; спр. 85, арк. 17]. 

Активну участь в організації радіофакультету і становленні радіофі-

зичних досліджень в ХЕТІ брав член-кореспондент АН УРСР, доктор фізи-

ко-математичних наук, професор А. О. Слуцкін. Він проводив наукову ро-

боту, брав участь у підготовці наукових кадрів, виступав керівником і опо-

нентом у аспірантів ХЕТІ. Зокрема, аспірант А. О. Слуцкіна Б. Л. Кощєєв 

виконував інноваційні дослідження з проблем застосування радіозв’язку в 

копальнях. Аналізуючи архівні матеріали ДАХО, можна прослідкувати, що 

перші спроби створення радіофакультету відносяться до 1939 р. Між тим 

випуску інженерів налагоджено не було, навчання за спеціальністю радіо-

техніка проводив лише один викладач – О. Х. Хінкулов, відсутність навча-

льних програм, посібників не давали можливості розпочати підготовку ін-

женерних кадрів [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 110, арк. 40; спр. 66, арк. 36].
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Професорсько-викладацький склад кафедр нового факультету форму-

вався із інженерів-виробничників, співробітників науково-дослідних уста-

нов, зокрема, до аспірантури і викладання за сумісництвом був запрошений 

головний інженер радіозаводу В. К. Заяць, до підготовки нових дисциплін – 

співробітник ХФТІ професор С. Я. Брауде. Науково-дослідна робота прово-

дилася за сумісництвом з науковцями Фізико-технічного інституту 

АН УРСР, комітету з радіофізики і радіолокації АН УРСР (табл. 3.16) [5, 

ф. Р-5404, оп. 2, спр. 85, арк. 1, 17; спр. 60, арк. 3]. 

Створений завдяки В. М. Хрущову в довоєнні роки науковий колек-

тив і накопичений досвід сприяли розгортанню прикладних і фундамента-

льних досліджень у галузі техніки високих напруг. У повоєнні роки напрям 

очолив С. М. Фертік. Впродовж 1944–1950 рр. С. М. Фертік виконував 

обов’язки завідувача кафедри «Передавання електричної енергії», керівника 

лабораторії механічних випрямлячів, став ініціатором організації спеціалі-

зованих науково-дослідних лабораторій – техніки високих напруг і перет-

ворювачів струму. Важливе значення для відновлення лабораторій стало ві-

дрядження С. М. Фертіка 1945 р. до Берліна. Результатом відрядження ста-

ло проведення під його керівництвом експериментальних робіт у лаборато-

ріях кафедри ПЕЕ з випробування контактних випрямлячів німецького ви-

робництва. У ці роки відбувається інтеграція різних напрямів електротехні-

чної галузі. Активну участь дослідники кафедри беруть у сумісний науково-

дослідній роботі, зокрема, під керівництвом А. Л. Вайнера і С. М. Фертіка 

на замовлення Техвідділу і НКЕС СРСР під Харковом і в Запоріжжі розпо-

чалися дослідження заземлювачів при стіканні з них імпульсних струмів 

великої сили (табл. 3.16) [1, ф. Р-1682, спр. 2471, арк. 10; 5, ф. Р-5404, оп. 2, 

спр. 84, арк. 1; спр. 50, арк. 61]. 

Наукова група лабораторії механічних випрямлячів продовжила дос-

лідження в галузі механічних випрямлячів. Результатом стало впроваджен-

ня на ХЕМЗі серії випрямлячів. Ці зразки використовували при налаго-

дженні роботи Запорізького титаномагнієвого комбінату, що дало можли-

вість забезпечити випуск стратегічно важливих металів – титану і алюмі-

нію. С. М. Фертік розвивав у ХЕТІ наукові дослідження, пов’язані з новими 

перспективними напрямами розвитку електроенергетики, зокрема в галузі 

високовольтної імпульсної техніки. На базі лабораторій техніки високих 

напруг і перетворювачів струму було створено конструкторське бюро  

високовольтної імпульсної техніки, яке в 1990 р. реорганізовано в науково- 
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дослідний і проектно-конструкторський інститут «Молнія» (НДПКІ «Мол-

нія»). Для забезпечення нового напряму науковими кадрами С. М. Фертік 

ініціював створення в 1968 р. спеціальності «Інженерна електрофізика» і 

кафедри інженерної електрофізики. Він плідно працював у аспекті міжна-

родного співробітництва, зокрема, виконував замовлення американської фі-

рми «Едісон» з розробки унікальних конденсаторів для установки вимірю-

вання часткових розрядів, розробляв генератори імпульсів струму для Ки-

таю [253, с. 11–14]. 

Одним з важливіших напрямів науково-дослідної роботи, розпочатих 

під керівництвом С. М. Фертіка, стали дослідження з розробки основ процесу 

магнітно-імпульсної обробки металів (МІОМ) і впровадження його в галузі 

промисловості. І на сучасному етапі НДПКІ «Молнія» залишається єдиним в 

Україні науковим центром в галузі магнітно-імпульсної обробки. Набула по-

дальшого розвитку технологія МІОМ, зокрема прогресивна імпульсна елект-

рофізична технологія на основі комплексу високовольтних імпульсних впли-

вів, вперше розроблена і впроваджена в експериментальне виробництво вче-

ними інституту. Науковим колективом продовжені дослідження 

С. М. Фертіка зі створення комплексу унікальних установок генераторів ім-

пульсної напруги і генераторів імпульсного струму на високі і надвисокі на-

пруги. Так, 2006 р. науковцями НДПКІ «Молнія» був розроблений пересув-

ний генератор напруги етажеркового типу на номінальну напругу 1,2 МВ і 

потужний генератор імпульсних струмів [254, с. 214, 218, 221]. 

Треба сказати, що деякі науковці ХЕТІ, опинившись у роки війни в 

Інституті енергетики АН УРСР, залишилися там після евакуації. Це поси-

лило склад інституту, де у післявоєнні роки почав формуватися науковий 

центр теоретичної електротехніки. На базі електротехнічного відділу Інсти-

туту енергетики АН УРСР 1947 р. за пропозицією академіка С. А. Лебедєва 

було організовано Інститут електротехніки АН УРСР, який 1960 р. був рео-

рганізований в Інститут електродинаміки. Починаючи з 1941 р. О. М. Мілях 

– науковий співробітник електротехнічного відділу Інституту енергетики 

АН УРСР, завідувач лабораторії автоматики Інституту електротехніки 

(рис. 3.22) [255, с. 4]. 

Наукова діяльність О. М. Міляха присвячена двом основним науко-

вим напрямам – дослідженням з теорії електричних кіл і електродинамічних 

систем. Ці дослідження він розпочав у ХЕТІ. Починаючи з 1935 р., він  

уперше в СРСР почав розробку тензорних і матричних методів розрахунків  
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електричних кіл для аналізу нормальних і 

аварійних режимів складних енергетич-

них систем. Дослідження вченого з роз-

робки методу контурних струмів і методу 

вузлових потенціалів у матричних вира-

зах знайшли практичне застосування за-

вдяки використанню електронних обчис-

лювальних машин (ЕОМ). Подальші тео-

ретичні дослідження в цьому напрямі бу-

ли спрямовані на розробку загальної тео-

рії електродинамічних систем складних 

явищ в електродинамічних системах з ру-

хомими елементами, яка охоплювала низ-

ку процесів в електричних машинах з 

трьома ступенями свободи обертання ротора. Результати досліджень були 

узагальнені О. М. Міляхом у докторській дисертації «Основы теории элект-

родинамических систем с тремя степенями свободы движения», яка одер-

жала позитивну оцінку відомих фахівців. Зокрема академік С. А. Лебедєв 

висловив думку, що наукова робота О. М. Міляха має велике теоретичне і 

практичне значення і започаткувала новий науковий напрям в електромеха-

ніці. У подальші роки результати праці О. М. Міляха були продовжені в 

Україні і Англії. У результаті були розроблені унікальні пристрої і нові ме-

тодики регулювання швидкості асинхронних машин з дуговим статором. 

Другий напрям наукової діяльності О. М. Міляха – це фундаментальні дос-

лідження з перетворення і стабілізації параметрів електроенергії. З цих пи-

тань ним опубліковано 60 праць, дві монографії, отримано шістнадцять ав-

торських свідоцтв. З 1959 р. О. М. Мілях виконував обов’язки директора Ін-

ституту електродинаміки АН УРСР [13, ф. 251-р, оп. 632, спр. 40, арк. 163–

166; 256]. 

Заступником директора з наукової роботи Інституту електротехніки  

АН УРСР працював Л. В. Цукерник. Він продовжив наукові дослідження 

розпочаті під керівництвом В. М. Хрущова. Л. В. Цукерник займався розро-

бкою і впровадженням в експлуатацію пристроїв компаундування генерато-

рів електростанцій. Ним запропоновані методики розрахунків складних 

електричних мереж із застосуванням ЕОМ [13, ф. 251-р, оп. 632, спр. 40, 

арк. 62; 257, с. 238, 468]. 

Рисунок 3.22 – О. М. Мілях 
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Широкого розвитку набули в 1940-ві рр. в ХЕТІ наукові дослідження 

в галузі електричних машин. Упродовж 1945–1950 рр. кафедру очолював 

доктор технічних наук, заступник директора ХЕТІ з наукової роботи 

Г. І. Штурман. На кафедрі були розпочаті дослідження комутаційних пара-

метрів машин постійного струму. Разом з науковою групою кафедри ПЕЕ 

було проведено дослідження контактних перетворювачів сильного струму, 

керівник теми – С. М. Фертік, виконавець – І. С. Рогачов [5, ф. Р-5404, оп. 2, 

спр. 89, арк. 1]. 

Новий напрям науково-дослідної роботи кафедри електричних ма-

шин, пов'язаний з розробкою нового класу машинних генераторів імпульсів, 

був започаткований І. С. Рогачовим. У 1950-ті рр. широке розповсюдження 

в радіоелектроніці і електротехніці сильних струмів одержали імпульсні ме-

тоди. Все це свідчить про початок формування нової галузі прикладної еле-

ктротехніки – електротехніки періодичних імпульсних струмів. Під керів-

ництвом І. С. Рогачова проводилися дослідження електромашинних генера-

торів уніполярних імпульсів. Проблема отримання уніполярних імпульсів 

була дуже актуальною на той час, бо існуючі комутувальні прилади не були 

розраховані одночасно на низькі напруги, великі струми і високі частоти. 

Результатом проведеного комплексу теоретичних і експериментальних дос-

ліджень кафедри стало створення нових електричних машин – генераторів 

уніполярних і знакозмінних імпульсів різних типів [258, с. 4; 259, с. 5]. 

Промислові зразки електричних машин нового типу, виготовлені на 

ХЕМЗі і ХЕЛЗі, отримали найвищу оцінку на Всесвітній виставці в Брюссе-

лі 1957 р. Подальші дослідження з розробки і впровадження в серійне виро-

бництво електромашинних генераторів періодичних імпульсів сильного 

струму проводились у співробітництві з відділом електрофізичних методів 

обробки і конструкторським бюро Експериментального науково-дослідного 

інституту металорізальних верстатів Москви і електромашинобудівними за-

водами Харкова. Під керівництвом І. С. Рогачова за результатами дослі-

джень відбувся захист дисертаційної роботи викладача кафедри електрич-

них машин А. Н. Ткаченка. За даною темою, в співавторстві з 

І. С. Рогачовим, було опубліковано працю, в якій здійснено перші спроби 

систематизації і узагальнення генераторів періодичних імпульсів сильних 

струмів [260, с. 33–34]. 

Аналіз протоколів засідання навчальної ради ХЕТІ, які зберігаються у 

ДАХО, дозволяє стверджувати, що впродовж 1945–1950 рр. відбувається 
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низка реорганізаційних заходів щодо поліпшення рівня підготовки фахівців 

і науковців. Зокрема, для залучення студентів до науково-дослідної роботи 

при спеціальних кафедрах ХЕТІ було організовано науково-технічні студе-

нтські товариства. Також важливим чинником для становлення наукових 

досліджень стало проведення щорічних наукових конференцій із запрошен-

ням на них інженерно-технічного персоналу з виробництв. Паралельно про-

водилися студентські наукові конференції. Для ознайомлення молодих нау-

ковців і студентів з новітніми розробками в галузі науки і техніки відомі 

фахівці, професори інституту проводили спеціальні лекції. Відбувається 

пожвавлення видавницької діяльності, поновлено випуск щорічних збірни-

ків праць ХЕТІ і студентського науково-технічного журналу (табл. 3.17) [5, 

ф. Р-5404, оп. 2, спр. 48, арк 8]. 

 

Таблиця 3.17 – Видавницька діяльність ХЕТІ 1946–1950 рр. 

 Навч. роки  

    Збірки 

1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 

Збірки науково-

технічних статей ХЕТІ 
3 4 4 4 4 

Підручники – 1 4 2 3 

Навчальні посібники – 2 – – – 
 

Також упродовж другої половини 1940-х рр. були відновлені навча-

льні плани, розроблені навчальні програми із загальних і спеціальних дис-

циплін, з урахуванням самостійної роботи студентів із завданнями для про-

ведення дослідної роботи [5, ф. Р-5404, оп. 2, спр. 48, арк 63–64]. 

Отже, спираючись на визначення наукової школи, зокрема науковців 

Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки  

ім. Г. М. Доброва НАН України, а також інших фахівців, можна зазначити, 

що за основними ознаками в повоєнні роки в межах Харківського електро-

технічного інституту набула розвитку науково-технічна школа в галузі еле-

ктротехніки. У ній були представлені три основні функції – освітня, дослід-

ницька та інноваційна. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження 

проводилися, базуючись на потужній лабораторній базі, і відповідали висо-

кому науковому рівню. Відбувався тісний зв'язок з виробництвом, результа-

ти досліджень були впроваджені і мали економічне, соціальне значення. У 

цей період були зроблені перші кроки до встановлення міжнародного спів-

робітництва. Учені, які працювали над актуальними проблемами і реалізо-



200 

вували наукові розробки, отримали світове визнання [261; 262; 263; 264].  

Передумовами створення науково-технічної школи електротехніки 

ХЕТІ була діяльність учених-одинаків О. К. Погорєлка, М. П. Клобукова, 

М. Д. Пильчикова. Аналіз наукової, педагогічної діяльності професора 

П. П. Копняєва дозволяє вважати його засновником науково-технічної шко-

ли електротехніки ХЕТІ. У 1920–1930-х рр. ним було започатковано вісім 

базових напрямів наукових досліджень у галузі електротехніки в ХТІ. Осо-

бливістю науково-педагогічної діяльності П. П. Копняєва було те, що за-

вдяки організаторським здібностям, учений зумів створити на електротех-

нічному факультеті ХТІ дослідницький колектив і умови для науково-

дослідної роботи, що стало базою для подальшого розвитку і становлення 

науково-технічної школи електротехніки в початковий період діяльності 

ХЕТІ. У витоків кожного з напрямів харківської науково-технічної школи 

електротехніки стояв професор П. П. Копняєв. Унікальністю процесу фор-

мування харківської науково-технічної школи електротехніки стало те, що 

вісім основних електротехнічних напрямів наукових досліджень, започат-

кованих П. П. Копняєвим, набули розвитку і стали в післявоєнний період 

окремою науковою школою чи науковим напрямом (табл. 3.18) [2, ф. 770; 3, 

ф. Р-1682; 4, Р-5404]. 
 

Таблиця 3.18 – Основні етапи зародження і розвитку науково-

технічної школи електротехніки П. П. Копняєва  

Вчені, які очолюва-

ли дослідження 
Напрями науково-дослідної роботи 

ЕТАП І (1885 р. – початок ХХ ст.)   

Передумови створення наукових досліджень в  

галузі електротехніки в ХТІ. Кафедра фізики ХТІ 

О. К. Погорєлко 

Дослідження окремих випадків руху рідини; дос-

лідження властивостей рентгенівських променів; ме-

тод визначення показника заломлення полярного сві-

тла 

М. Д. Пильчиков 

Розробка питань іонізації атмосфери, дослідження 

рентгенівських променів, явищ радіоактивності, дос-

ліди з радіокерування 

М. П. Клобуков  

Дослідження різноманітних електрохімічних сис-

тем, пальних елементів, питань у галузі електромета-

лургії, створення приладів для пересилання даних 

електричних вимірювань на відстань 
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ЕТАП ІІ (початок ХХ ст. – 1930 р.) 

Зародження основних напрямів діяльності науково-технічної школи 

електротехніки. Харківський технологічний інститут 

Електротехнічний факультет ХТІ 

П. П. Копняєв 

Електричні машини постійного і змінного струму 

Техніка високих напруг 

Електричні станції, електроенергетика 

Теоретичні питання електротехніки 

Електрифікація промисловості, електропривод  

Електроапаратобудування 

 Електричні вимірювання і метрологія 

 Електрична тяга 

ЕТАП ІІІ (1930–1950 рр.) 

Становлення харківської науково-технічної школи електротехніки, 

 Харківський електротехнічний інститут 

Кафедра «Електричні машини», 1921 р. 

Г. І. Штурман  

Дослідження нових асинхронних і магнітофугальних 

двигунів, синхронних реактивних перетворювачів часто-

ти електромашинних підсилювачів, О. О. Скоморохов;  

дослідження в галузі турбогенераторобудування,  

О. Я. Бергер 

Кафедра «Електрифікація промислових підприємств», 1930 р. 

Т. П. Губенко 

Теоретичні і експериментальні дослідження електро-

приводу для гірничих машин, автоматизованого елек-

троприводу для нафтовидобувної промисловості 

Р. Л. Аронов 

Дослідження і проведення випробувань автоматизо-

ваних електроприводів для різних напрямів промис-

ловості 

Кафедра «Передавання електричної енергії», 1930 р. 

В. М. Хрущов 

Дослідження з питань регулювання напруги на стан-

ціях, проблем передавання електроенергії на далеку 

відстань, надструмів, теорії і розрахунків електричних 

мереж С. М. Фертік, А. Л. Вайнер, А. К. Потужний, 

О. М. Мілях, К. В. Хрущова, Л. В. Цукерник 

Кафедра «Електричні станції», 1930 р. 

А. Л. Матвєєв  

Визначення навантаження в електричних мережах і 

електростанціях від побутового споживання, пробле-

ми нормування електроенергії при механічній обробці 

металів, С. М. Берлін, Л. Л. Рожанський 

О. Б. Брон 
Ізоляційні матеріали, основи електроапарато-

будування 
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Кафедра «Електричні апарати», 1931 р. 

Б. Ф. Вашура 

Теорія автоматичного управління і регулювання елек-
тричних машин, М. А. Любчик; теорія і проектування 
електромагнітних систем апаратів, створення техніч-
них засобів локальної магнітотерапії 

Кафедра «Теоретичні основи електротехніки», 1931 р. 

О. П. Сукачов 

Операційне числення за допомогою контурних інтег-
ралів, розвиток операційного методу  вирішення задач 
математики, фізики, електротехніки, О. М. Ефрос, 
О. М. Данилевський 

Кафедра «Загальна електротехніка», 1931 р. 

О. Х. Хінкулов Ф. І. Ахонін, І. І. Бару, Ю. М. Файнберг 

ЕТАП ІV (1950 рр. – нинішній час) 
Розвиток основних напрямів харківської науково-технічної школи  

електротехніки. Національний технічний університет «ХПІ» 

С. М. Фертік 

Дослідження механічних випрямлячів електролізної 
промисловості, розробка магнітно-імпульсних уста-
новок для обробки металів, розробка рухомих ком-
плексів для випробувань стаціонарних об’єктів Бай-
конура, створення серії генераторів імпульсної напру-
ги і імпульсного струму, І. В. Бєлий, А. Г. Гурін,  
Л. Т. Хіменко, В. В. Конотоп та ін.  

І. С. Рогачов 
Розробка і дослідження електромашинних генераторів 
уніполярних імпульсів. В. А. Яковенко, А. І. Бертінов 

М. А. Любчик 
Наукова школа «Теорія і проектування електромагні-
тних систем апаратів», Б. В. Клименко, 
В. Г. Пономаренко.  

В. Л. Бенін 

Основи застосування автоматизованих систем в енер-
гетиці, Д. С. Колобков; дослідження електромагнітних 
і теплових полів і кіл з використання математичних 
методів модулювання для систем діагностики і авто-
матичного управління дизель-електричними агрега-
тами, В. П. Самсонов 

В. О. Клемін-
Шаронов 

Оптимізація управління електроприводами 

В. Т. Долбня 
Застосування топологічних методів аналізу перехід-
них процесів у електромеханічних пристроях 

В. У. Кізілов 
Розробка пристроїв перетворення інформації для кон-
тролю і управління в енергетиці 

В. Б. Клепіков 
Наукова школа «Динаміка електромеханічних систем 
з від'ємним в'язким тертям» 

В. О. Бондаренко 
Розробка, дослідження і впровадження методів і засо-
бів підвищення надійності, безпеки і економічності 
роботи електроенергетичних систем і установок 
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В. Г. Данько 

Технічне використання надпровідності у високошвид-

кісному наземному транспорті, розрахунки електрич-

них полів і електродинамічних параметрів електрич-

них машин, лінійні електродвигуни 

М. А. Осташевський 

Дослідження надпровідникових електричних машин, 

створення двигунів для магістральних тепловозів, ру-

дникових електровозів і спеціальних електричних 

машин, В. І. Мілих, В. Д. Юхимчук 

В.Т. Омельченко Наукова школа «Теорія процесів на контактах» 

Формування нових наукових напрямів, кафедр, 

дочірніх науково-технічних шкіл 

Рік заснування,  

назва кафедри 
Науково-дослідна робота кафедри 

1948 р. 

Автоматика і  

управління в  

технічних системах 

Модулювання і управління тепловагообмінними про-

цесами, системи управління електроприводами у ме-

талургійній промисловості, системи управління з вер-

статами ЧПУ, системи технічної діагностики цифро-

вих пристроїв, Ф. А. Ступель, О. М. Суєтін,  

В. Г. Воронов, П. О. Качанов 

1961 р. 

Інформаційно-

вимірювальні  

технології і системи 

Дослідження і розробка методів і засобів цифрової пе-

редавання вимірювальних сигналів, контроль парамет-

рів руху, розробка вимірювальної апаратури для авто-

матизації випробувань теплових двигунів, діагностика і 

відновлення метрологічних характеристик первинних 

перетворювачів і вимірювальних каналів, А. В. Федо-

ров, С. М. Терентьєв, К. І. Діденко, К. С. Полулях, 

С. І. Кондрашов 

1963 р. 

Промислова  

електроніка 

Оптимізація енергопоказників вентильних перетворю-

вачів і систем на їх основі, О. А. Маєвський, 

Ю. П. Гончаров, Г. Г. Жемеров, Є. І. Сокол,  

В. П. Шипілло 

1964 р. 

Ізоляційна і кабель-

на техніка 

Дослідження кабельно-провідникової продукції, дос-

лідження старіння твердих діелектриків під впливом 

електричних і теплових полів, Ю. В. Багалій,  

А. Г. Гурин, С. Г. Ломов 

1971 р. 

Радіоелектроніка 

Наукова школа «Дослідження іоносфери наземними 

радіофізичними методами в тому числі методом неко-

герентного розсіювання», засновник В. І. Таран 

1994 р. Приладі і 

методи неруйнівно-

го контролю 

Багатотопараметрові електромагнітні перетворювачі, 

прилади і системи для неруйнівного контролю речо-

вини, виробів і конструкцій, В. П. Себко 
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3.3. Основні наукові напрями з хімічної технології у ХПІ 

 

3.3.1. Формування наукових шкіл у галузі хімічної технології 

На сучасному етапі економічного розвитку України важливо вірно 

визначити стратегію ефективного використання наукового і виробничого 

потенціалу, а також створити нові ефективні форми об’єднання вчених. То-

му дослідження досвіду наукових шкіл набуває якісно нової ролі. Особли-

вої уваги заслуговують питання, що тісно пов’язані з формуванням і успіш-

ним функціонуванням наукових шкіл, їх внеском в науково-технічний і со-

ціальний прогрес. Такий підхід дозволяє більш глибоко простежити еволю-

цію багатьох наукових ідей, понять, концепцій, а також повніше усвідомити 

динамічний розвиток науки.  

Аналізуючи праці вчених-хіміків, можна відзначити, що в середині 

ХХ ст. дослідження проводяться не окремими вченими, а групами, які 

об’єднувалися навколо певного лідера. Згодом такі об’єднання отримали 

назву – наукові школи і багато дослідників пов’язують з діяльністю науко-

вих шкіл важливі досягнення в окремих напрямках науки. 

Протягом всього свого існування наукові школи постійно демонстру-

вали надзвичайну продуктивність, часто були в авангарді наукового пошуку 

і прогресу. Тому вивчення їх природи, особливостей, характерних рис, дія-

льності лідерів необхідно ще й для того, щоб з’ясувати закономірності ко-

лективної наукової роботи, оцінити ефективність цієї форми об’єднання 

вчених у процесі їх наукової діяльності. Це також надає можливість спосте-

рігати за розширенням впливу управління наукою і великими колективами, 

за активізацією людського фактору, дозволяє виробити правильну наукову 

стратегію і політику [265, с. 54–67]. 

Таким чином, можна стверджувати, що модель, яка відображає істо-

рію науки крізь призму історії ідей і особистостей, дає можливість якнайг-

либше вивчити процеси сучасної науки, показати логічні взаємозв’язки між 

становленням вченого – лідера і наукового колективу. 

Отже, наукова школа – це найбільш яскравий прояв колективної фор-

ми творчості під безпосереднім ідейним та практичним керівництвом ви-

знаного лідера, який є генератором наукової ідеї і який визначає зміст і ме-

тоди науково-дослідних робіт. Такий колектив виступає охоронцем створе-

них традицій. В ньому акумулюється велика творча енергія дослідників. 

Вчений-лідер координує їх діяльність у процесі наукового пошуку, макси-
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мально сприяє розкриттю творчих здібностей кожного з учасників творчого 

процесу. В ході спільної роботи концентрується досвід попередніх поколінь 

– це своєрідна естафета знань у науці. 

В історії хімії, починаючи з середини ХІХ століття, здійснювався перево-

рот: в загальній хімії завершено формування атомно-молекулярної теорії; в не-

органічній хімії відкрито Періодичний закон елементів; в органічній хімії ство-

рено теорію хімічної будови. Тому формування хімічних шкіл того часу 

пов’язана з добре вивченими дослідниками цих подій у розвитку хімії [266, 

267]. 

Історію створення класичних хімічних шкіл можна вмістити в період, 

початок якого пов’язаний з ім’ям К. Лібіха, кінець – з ім’ям В. Оствальда. 

Школи, які виникали на той час, були центрами хімічної науки. У Франції 

існувало два хімічних центра – школи А. Вюрца і М. Бертло, в Німеччині 

найбільш відомою була школа А. Ф. Кекуле, в Італії в ті роки сформувалась 

школа Канніццаро, а в Росії – перша в галузі неорганічної хімії національна 

російська хімічна школа Г. І. Гесса, в Україні – фізико-хімічна школа 

М. М. Бекетова. 

Так наприклад, особливе місце в історії хімічної науки посідає видат-

ний вчений Г. І. Гесс, який зробив вагомий внесок в науку як вчитель і за-

сновник наукової школи. Він належить до числа вчених з широким діапазо-

ном наукових інтересів, який не залишався в рамках вузької спеціалізації. 

Навколо нього завжди групувалася велика кількість учнів, які згодом стали 

відомими вченими – О. А. Воскресенський, І. В. Авдєєв, В. В. Бек, 

П. І. Євреїнов, П. П. Шубін, Н. О. Іванов, К. І. Раєвський та ін. Роботи 

Г. І. Гесса мали суттєвий вплив на термохімічні дослідження, як російських 

і українських (О. І. Ходнєв, П. П. Сокольський, Д. М. Абашев та ін.), так і 

іноземних (Г. Гельмгольц, Г. Ю. Томсен, М. Бертло та ін.) вчених. Ідеї 

Г. І. Гесса та відкриття ним законів термохімії отримали розповсюдження і 

розвиток у фізико-хімічній школі М. М. Бекетова стосовно неорганічних 

сполук, термохімічних школах В. Ф. Лугіна з органічних речовин, 

М. С. Вревського з теорії розчинів і знайшли світове визнання [268, 269]. 

Поняття «наукова школа» органічно пов’язане з ім’ям її засновника, то-

му що вагомий внесок в науку пояснюється перш за все видатними якостями її 

лідера – вмінням генерувати нові ідеї, створити атмосферу творчої праці коле-

ктиву дослідників, поєднати зусилля кожного з них у досягненні пріоритетних 

результатів наукових пошуків. Лідером може бути лише творча особистість, 
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яка має глибокі різнобічні знання в своїй і суміжних галузях науки, володіє 

педагогічним і лекторським талантом і має організаційні здібності. Саме такий 

лідер здатен створити наукову школу [270–272]. 

В Україні прикладами провідних наукових шкіл в хімії були школи 

академіків Л. В. Писаржевського (електронна хімія), О. І. Бродського (фізи-

чна хімія), Ю. К. Делимарського (неорганічна хімія), В. О. Плотнікова (еле-

ктрохімія), А. І. Кіпріянова (органічна хімія), В. І. Атрощенка (технічний 

каталіз), В. М. Власенка (екологічний каталіз) та ін. 

 

3.3.2. Харківська наукова школа кінетики і каталізу процесів 

зв’язаного азоту академіка В. І. Атрощенка 

Свідченням продуктивної праці і важного внеску у розвиток хімічної 

науки та виробництва є харківська наукова школа кінетики і каталізу процесів 

зв’язаного азоту академіка В. І. Атрощенка. Соціально-економічна складова в 

цьому має важливого значення не тільки в теоретичному, а й в практичному 

плані. Накопичений в науковій школі досвід, основні методи і стиль, високий 

рівень досліджень сприяють вирішенню завдань, що постають перед сучасною 

вітчизняною наукою. Враховуючи вищевикладені принципи, які були нами 

використані як методи експертних оцінок для ототожнення наукового колек-

тиву, який очолював академік В. І. Атрощенко, із запропонованою робочою 

моделлю, цей підрозділ присвячено висвітленню питань про роль наукової 

школи В. І. Атрощенка у розвитку хімічної науки і промисловості в Україні. 

Створення наукової школи неможливе без міцної бази наукових дос-

ліджень, що закладають підвалини і визначають основні напрямки дослі-

джень майбутньої школи. Таким фундаментом для науково-технічної шко-

ли кінетики і каталізу процесів зв’язаного азоту В. І. Атрощенка в Харків-

ському політехнічному інституті стала наукова діяльність відомих вчених-

хіміків Є. І. Орлова і І. Є. Ададурова. 

Єгор Іванович Орлов (1865–1944) закінчив фізико-математичне відді-

лення у Московського університету. Його вчителями були відомі вчені в га-

лузі хімічної науки професори В. В. Марковніков і М. І. Коновалов. Після 

закінчення університету в 1894 р. Є. І. Орлов почав свою педагогічну діяль-

ність в Костромському хіміко-технологічному училищі імені Ф. Чижова, в 

якому він працював 25 років. Тут у повній мірі проявився його творчий та-

лант вченого. Допитливий розум, велика працездатність і організаторські 

здібності дозволили йому поставити на належний рівень роботу новоство-
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рених хімічних майстерень. З цього училища вийшли славнозвісні на той 

час майстри для заводів – «чижовці». За роки праці в Костромі (1884–1911) 

Є. І. Орлов активно займався науково-дослідною роботою. Саме в ці роки 

ним написані і надруковані літографічним способом книги присвячені хімі-

чним виробництвам – «Каталіз хімічних виробництв» у двох частинах, до 

яких увійшли відомості про отримання сірчаної кислоти, жирів, жирних ки-

слот і миловаріння. Книги про біління, фарбування і ситцепечатання, прак-

тичний посібник щодо сухої перегонки дерева, серія книг по технічному 

аналізу, які користувались великим попитом і популярністю, також нале-

жать перу Є. І. Орлова [273].  

Саме у Костромі Є. І. Орлов сформувався, як самостійний дослідник. 

Щорічно він публікує результати власних досліджень, більша частина яких 

відноситься до органічної хімії та хімічної технології. Загалом за ці роки 

ним було надруковано 47 праць. 

Особливої уваги заслуговують праці Є. І. Орлова з формаліну. На той 

час цей продукт набував все більшого значення, тому що формалін є вихід-

ною речовиною у виробництві пластичних мас: синтетичних смол і бакелі-

тових пластмас, а також широко застосовується у фармації. Свої окремі до-

слідження в цьому напрямку вчений об’єднав у фундаментальну моногра-

фію «Формальдегід, його виробництво і застосування» надруковану у 1908 

р. Ця книга була видана двічі – у 1908 і у 1927 рр. Для процесу каталізу 

Є. І. Орлов запропонував мідний каталізатор, який використовується і в те-

перішній час. Запропоновані ним умови перебігу процесу виявились еконо-

мічно обґрунтованими і тому за цим  методом у 1908–1910 рр. в Росії на 

станції Жилево був збудований перший формаліновий завод, на якому фор-

мальдегід отримували за ціною вдвічі нижчою, ніж на інших заводах за ко-

рдоном. За новим методом формальдегід почали виробляти на заводах у 

всьому світі [274, с. 34]. 

Роботи з формальдегіду Є. І. Орлов захистив у Московському універ-

ситеті у 1910 р. і отримав ступінь магістра технології. До цього періоду на-

укової творчості Є. І. Орлова також відноситься відома його робота, щодо 

синтезу вуглеводнів, в якій він показав, що при взаємодії водню з оксидом 

вуглецю на нікелевому і паладієвому каталізаторах утворюється етилен. Ре-

зультати цих досліджень були надруковані у Журналі Російського фізико-

хімічного товариства у 1908 р. і в журналі Benichte d. Deut. Chem. На жаль, 

ця реакція була відома в історії науки під назвою «реакція Фішера і Троп-
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ша», які у 1922 р. відтворили досліди Є. І. Орлова з синтезу етиленових вуг-

леводнів, а інформацію про це опублікували у 1926 р. Коли ж виявилось, 

що пріоритет цього відкриття належить Є. І. Орлову, за пропозицією 

Б. М. Єрофєєва цей метод тепер має назву «реакція Орлова» [276]. 

В 1911 р. Є. І. Орлов був обраний ад’юнкт-професором Харківського 

технологічного інституту кафедри технології мінеральних речовин. Тут він 

розгорнув наукові дослідження з кінетики і каталізу, тим самим продовжив 

започатковані у Костромі роботи. Статті Є. І. Орлова з питань кінетики ка-

талітичних процесів друкувались протягом 1911–1915 рр. і привертали ува-

гу наукової громадськості. Як відомо, на початку ХХ століття питання кіне-

тики і каталізу вже були об’єктом не тільки дослідно-теоретичної розробки. 

Каталітичні процеси стали використовуватись у хімічній промисловості. 

Так, концентрована сірчана кислота стала вироблятися контактним спосо-

бом тисячами тонн щорічно. Проблеми розрахунків швидкості хімічних  

реакцій та їх констант, сутність каталітичної дії викликали широкий інтерес 

у хіміків-теоретиків та практиків. 

В наступні роки Є. І. Орлов встановив ряд закономірностей і результа-

тами численних досліджень дійшов висновку, що на відміну від існуючих 

тоді поглядів, реагуючі між собою речовини створюють з каталізатором 

проміжні сполуки, які згодом розкладаються з утворенням необхідних про-

дуктів. Результати досліджень у цьому напрямі було узагальнено в моногра-

фії «Дослідження в галузі кінетики хімічних реакцій і каталізу» і представле-

но у вигляді докторської дисертації, яку Є. І. Орлов захистив у Харківському 

університеті у 1913 р. Опонентами були професори І. П. Осіпов і 

О. П. Грузінцев. У наступному році Є. І. Орлову було присуджено ступінь 

доктора технології, а у 1917 р. його обрали ординарним професором ХТІ і 

деканом хімічного факультету. В інституті Є. І. Орлов пропрацював 20 років. 

Своїми працями з кінетики каталітичних процесів він заклав основи науко-

вих досліджень на кафедрі ТНР ХТІ. Подальша діяльність Є. І. Орлова була 

спрямована на реорганізацію хімічної промисловості країни. Він заснував 

перший у Радянському Союзі науково-дослідний інститут вогнетривів у 

1927 р. і у подальшому працював його директором. 

У 1932 р. Є. І. Орлов переїджає до Москви, де працює завідувачем 

кафедри кераміки у Московському хіміко-технологічному інституті 

ім. Д. І. Менделєєва. Проаналізувавши внесок Є. І. Орлова у розвиток хімі-

чної технології в Україні, слід відзначити, що до його наукової спадщини 
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належать 130 наукових праць —з яких 37 присвячені технології органічних 

речовин, 33 – неорганічній технології, 12 – фізичній хімії, 12 – проблемам 

кінетики і каталізу, 9 – аналітичній хімії і понад 30 статей – мають економі-

чне спрямування [12, с. 7–12]. 

Після Є. І. Орлова кафедру технології мінеральних речовин у Харків-

ському технологічному інституті очолив І. Є. Ададуров (1879 –1938),  

відомий вчений в галузі теоретичного і практичного каталізу та основної 

хімічної промисловості. 

Наукова спадщина І. Є. Ададурова і його внесок в розвиток хімічної 

промисловості ще не стали предметом всебічного вивчення. Тому, на основі 

архівних документів і праць І. Є. Ададурова нами системно простежено  

його творчий шлях у науці. 

Наприкінці 1905 р. молодий науковець почав працювати у професора 

І. І. Бергмана в Петербурзькому університеті. Однак, участь у революцій-

ному русі надовго перервала його наукові дослідження. З 1907 р. по 1917 р. 

І. Є. Ададуров був змушений працювати лише на промислових підприємст-

вах: Керченський металургійний завод (лабораторія та доменний цех), 

Брянський завод (лабораторія), Грозненський нафтоперегонний завод, Киш-

тимський сірчаний завод та інші, де він удосконалював набуті в університе-

тах знання та отримував практичний досвід [10, Ф. 166, оп. 12, спр. 40, 

арк. 9–14]. 

Після Жовтневої революції 1917 р. І. Є. Ададуров брав активну участь 

у відновленні хімічної промисловості України. На період 1917–1926 рр. 

припадає його напружена праця: відбудова сірчанокислотного заводу; цехів 

каустичної соди; електролізу кухонної та бертолетової солі в Іващенкові; 

будівництво дзеркального, скляного та пляшкового заводів у Костянтинівці; 

побудова цеху контактного отримання сірчаної кислоти; цеху сірчистого 

натрію та цинкових білил. Він був членом Ради «Коксобензолу», директо-

ром «Донвугілля», головним директором хімічних заводів «Берсол», техні-

чним директором заводів «Хімвугілля», завідуючим хімічної науково-

дослідної лабораторії мінеральної хімії в інституті Прикладної хімії у Хар-

кові. Загалом за цей час І. Є. Ададуровим виконано понад 50 НДР з хімічної 

технології. У важких заводських умовах при наявності великих адміністра-

тивних обов’язків він знаходив час і можливість займатися науково-

дослідною роботою. 
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За вказаний період І. Є. Ададуровим написано 43 статті, які були на-

друковані у журналах «Хімік», «Технічні новини», «Журнал Російського 

Фізико-хімічного товариства» та ін. В цих працях І. Є. Ададуров узагальнив 

свій досвід наукової і практичної роботи. Згідно замовленню Держплану 

України ним написані книга «Виробництво сірчаної кислоти» і брошура 

«Виробництво соляної кислоти». Багато часу вчений приділяв перекладаць-

кій діяльності, ним зроблені переклади книг: Томсона «Вища математика», 

Б. Везера «Контактний спосіб окислення аміаку», «Кислотно-стійка емаль», 

П. Паскаля «Промисловий каталіз» [10, Ф. 166, оп.12, спр. 40, арк. 110–114]. 

З переходом І. Є. Ададурова у 1927 р. на службу до Правління тресту 

«Хімвугілля» оновилася його науково-дослідна робота. Лише за вісім місяців, 

працюючи в інституті Прикладної хімії у Харкові, ним опубліковано 11 нау-

кових праць, що мали безпосереднє відношення до розвитку хімічної промис-

ловості. Як свідчать архівні документи, І. Є. Ададуров звертався до професора 

Є. І. Орлова, який на той час працював у Харкові, за наданням йому рецензій 

на свої наукові праці. Документи були йому потрібні для переводу до Одесь-

кого технікуму прикладної хімії на посаду професора [278, арк. 7–8]. 

Є. І. Орлов, коли давав рекомендацію І. Є. Ададурову, звернувся до 

кваліфікаційної комісії народного комісаріату освіти. Він відзначив, що  

25-річний стаж І. Є. Ададурова на різних промислових підприємствах і його 

досвід дослідницької роботи, великий інтерес до наукових питань в хімічній 

галузі, дозволяє підвищити його кваліфікацію до професора І категорії. За 

такої рекомендації у 1928 р. І. Є. Ададуров був переведений до Одеси на 

посаду штатного професора загального курсу мінеральної технології, спеці-

ального курсу мінеральних кислот, лугів і солей та техніки безпеки в основ-

ній хімічній промисловості Одеського технікуму прикладної хімії. 

Одеський період життя І. Є. Ададурова (1928 – 1933 рр.) був насиче-

ний важливими подіями у його науковій діяльності. У 1928 р. він очолив 

кафедру основної хімічної технології в технікумі, який згодом було реорга-

нізовано в Одеський хіміко-технологічний інститут, а також керував лабо-

раторією каталізу в хіміко-радіологічному інституті. У цей час 

І. Є. Ададуров займався дослідженням технології приготування каталізато-

рів для контактного способу виробництва сірчаної кислоти, розвивав свій 

підхід щодо пояснення процесів каталізу на основі радіаційно-резонансної 

взаємодії між каталізатором і реагуючим розчином. Разом зі співробітника-

ми лабораторії І. Є. Ададуров провів початкові дослідження ванадієвого ка-
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талізатора для окислення сірчаного газу у виробництві кислоти. Спільно зі 

своїм учнем Г. К. Боресковим у 1929 р. надрукував шість статей в журналі 

«Хімічна промисловість». Всього І. Є. Ададуров опублікував 18 праць за ре-

зультатами наукових досліджень, що були присвячені дослідженню складу і 

способу приготування ванадієвих каталізаторів, їх стійкості і активності. 

Перший науково обґрунтований розрахунок контактного апарату для 

окислення сірчаного газу зробили І. Є. Ададуров, Г. К. Боресков і 

Л. Герчановський у 1930 р. Дослідження ванадієвого каталізатора були 

продовжені Г. К. Боресковим і після переведення І. Є. Ададурова у Харків у 

1933 році, на посаду професора і завідуючого кафедрою технології неорга-

нічних речовин ХХТІ. 

На період з 1933 по 1938 рр. припадає найбільший розквіт наукового 

таланту І. Є. Ададурова. За цей час ним опубліковано багато праць, біль-

шість з яких присвячено каталізу і кінетиці хімічних реакцій. І. Є. Ададуров 

вважав, що каталіз – це найбільш сучасний і могутній двигун хімічної про-

мисловості [276, с. 110–114]. 

При підборі каталізаторів І. Є. Ададуров дослідив більше сотні мета-

лів, сплавів та оксидів. При цьому він з різних точок зору підходив до вибо-

ру каталізаторів. Вивчаючи їх активність, вчений прагнув установити певну 

закономірність приготування і підбору каталізаторів. Він всебічно, з ураху-

ванням багатьох вимог, вивчав каталітичні процеси, визначав оптимальні 

технологічні умови, займався удосконаленням конструкцій контактних апа-

ратів, розробляв методику їх розрахунків. І. Є. Ададуров сформував свої по-

гляди на гетерогенний каталіз. За початковою трактовкою розвинута ним 

теорія подібна електронній теорії каталізу Л. В. Писаржевського. 

Ще один із напрямків досліджень І. Є. Ададурова – це новий метод 

отримання сірчаної кислоти шляхом контактного окислення вологого сірчано-

го газу, який отримують при окисленні сірководню. При наступному охоло-

дженні газу одразу утворюється 98 % сірчана кислота. Ця пропозиція була ви-

користана Вуглехімічним інститутом для розробки і будівництва ряду сірча-

нокислотних заводів по методу «вологого каталізу» при коксобензольних під-

приємствах. 

Багато уваги І. Є. Ададуров приділяв дослідженням в галузі теорії і те-

хнології окислення аміаку. В якості каталізаторів для окислення аміаку до 

оксиду азоту були досліджені сплави платини з родієм, вольфрамом, кобаль-

том, хромом та іншими металами. Численні досліди були проведені по ство-



212 

ренню неплатинових каталізаторів. До цих досліджень приєднуються експе-

рименти по окисленню суміші аміаку і метанолу з метою отримання ціанис-

того водню і синильної кислоти. Перше публічне повідомлення про новий 

метод отримання синильної кислоти німецький вчений Л. Андрусов зробив 

наприкінці 1934 р. на Науковій Раді фірми «ІГ Фарбеніндустрі». З текстом 

доповіді автор ознайомив декілька авторитетних вчених світу, серед яких був 

і І. Є. Ададуров, який вже у 1936 р. надрукував статтю і навів свої результати 

вивчення цього процесу. Науковці кафедри під керівництвом І. Є. Ададурова 

вивчили фізико-хімічні умови отримання синильної кислоти. Всі дані лягли в 

основу сучасного методу виготовлення кислоти [277]. 

Таким чином, І. Є. Ададуровим було проведено понад двадцять НДР 

по удосконаленню технології виробництва сірчаної кислоти, шість НДР по 

інтенсифікації отримання азотної кислоти, тринадцять праць по раціоналізації 

технології одержання різних солей.  

І. Є. Ададуров був одним з організаторів і керівників 

VІ Мендєлєєвського з’їзду, який проходив у Харкові у 1932 р. Цей з’їзд був 

вперше присвячений державному ювілею – 15-річчю Радянської влади, що 

наклало на нього своєрідний політичний відбиток, багато уваги було приді-

лено питанням, які були пов’язані з задачами наступного п’ятирічного пла-

ну (1933-1938 рр.). Але і чисто наукова частина з’їзду теж була визначною. 

Вперше обговорювались проблеми хімічного зв’язку з позиції квантової 

механіки, теорії ланцюгових реакцій і гетерогенного каталізу, важливі аспе-

кти електрохімії. І. Є. Ададуров на цьому з’їзді керував секцією каталізу 

[278]. 

Велику увагу І. Є. Ададуров приділяв організації навчального процесу, 

тісному зв’язку наукової і педагогічної роботи. Всі його науково-дослідні 

роботи ставали здобутком студентів, він ніколи не відділяв навчальну роботу 

від дослідницької. В наукову роботу на кафедрі технології неорганічних ре-

човин були залучені всі викладачі, співробітники і багато студентів. За роки 

своєї педагогічної діяльності І. Є. Ададуров підготував сотні спеціалістів в 

галузі основної хімії. Найближчими співробітниками І. Є. Ададурова за час 

його праці в Одесі і Харкові були доценти: В. І. Атрощенко, А. Н. Цейтлін, 

П. Я. Крайній, І. І. Ривлін; наукові співробітники: Д. В. Гернет, 

В. О. Дзисько, М. О. Прозоровський, Є. Г. Седашева; асистенти: 

В. І. Конвісар, О. І. Рябченко та інші. Оскільки І. Є. Ададуров створив колек-

тив і підтримував міцні зв’язки з підприємствами хімічної галузі, тому біль-
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шість його наукових розробок було втілено у виробництво. Наукові досяг-

нення професора І. Є. Ададурова і його учнів, серед яких був і 

В. І. Атрощенко, максимально наблизили наукові дослідження вчених ХХТІ 

до потреб хімічної промисловості України [279]. 

Проведення НДР, підготовка інженерних і наукових кадрів для хіміч-

ної промисловості передбачає наявність потужної лабораторної та експери-

ментальної бази. Кафедра ТНР є однією з найстаріших в ХТІ, тому з пер-

ших днів існування інституту в хімічному корпусі були обладнані лабора-

торії кількісного і якісного аналізу, органічної хімії і дві лекційні аудиторії. 

Окрема будівля хімічних майстерень (тепер технічний корпус) була побу-

дована у 1889 р. Саме в цьому корпусі були започатковані наукові дослі-

дження з кінетики каталітичних процесів професором Є. І. Орловим. Значне 

поповнення новим хімічним обладнанням відбулося у 1929 р., коли були 

отримані установки для синтезу аміаку під тиском 300 атм., агрегати для 

виготовлення зрідженого повітря і синтетичного метанолу. Цінним став 

електролізер системи «Ерлікон» для виробництва кисню і водню, який до-

зволяв отримати аміак з гідрогену та азоту. Силами співробітників кафедри 

і лабораторії будувались установки для виготовлення азотної і сірчаної кис-

лоти під тиском, а також для концентрованої азотної кислоти.  

Значне розширення площі і обладнання хімічних лабораторій було 

проведено у 1933–1938 рр., коли кафедру очолював І. Є. Ададуров. У цей 

час лабораторію було обладнано приладами для дослідження каталітичних 

адсорбційних і абсорбційних процесів (установки для отримання і виміру 

високого вакууму, електричні печі, пірометри та інше). Саме на цьому об-

ладнанні досліджувались і розроблялись нові каталізатори, удосконалюва-

лись технологічні процеси в галузі теорії і практики процесів зв’язаного 

азоту і основної хімічної технології. 

Таким чином, на базі наукових досліджень в галузі кінетики і каталі-

зу, що провели професори Є. І. Орлов і І. Є. Ададуров, було створено умо-

ви, на яких у подальшому були сформовані напрями фундаментальних дос-

ліджень і колектив науковців, що очолив В. І. Атрощенко. 

В. І. Атрощенко (рис. 3.23) став фундатором харківської наукової шко-

ли кінетики і каталізу зв’язаного азоту. Його внесок в науку визначається 

перш за все якостями, як лідера. В. І. Атрощенко – вчений, як особистість, 

генератор ідей і гіпотез, був у змозі критично аналізувати і синтезувати ре-

зультати досліджень, тобто був здатний створити наукову школу. 
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Саме завдяки цьому 

В. І. Атрощенко створив і 

очолив наукову школу кіне-

тики і каталізу зв’язаного 

азоту в ХПІ. Як відомий віт-

чизняний хімік-технолог, що 

зробив вагомий внесок у ро-

звиток технічної хімії і тех-

нології неорганічних речо-

вин, промислового каталізу, 

у становлення промислового 

виробництва продуктів 

зв’язаного азоту: нітратної 

кислоти, аміаку, мінеральних добрив  він займає особливе місце серед віт-

чизняних вчених, які стояли на передових позиціях сучасної науки. Його 

теоретичні і практичні розробки належать до фундаментальних досліджень 

в галузі кінетики каталітичних процесів. 

В. І. Атрощенко здобув вагомі результати у вивченні кінетики окис-

лювального каталізу, який потрібен для розвитку технології зв’язаного азо-

ту і суміжних з нею галузей хімічної промисловості, особливо мінеральних 

добрив. Ним одержано також важливі здобутки у дослідженні кінетики ка-

талітичного окислення аміаку, підбору і приготуванні нових неплатинових 

каталізаторів для цього процесу. Цінність наукових досліджень 

В. І. Атрощенка полягає в тому, що вони були спрямовані на розробку і 

удосконалення промислового каталізу і були тією ланкою, що об’єднує тео-

ретичні дослідження механізму каталітичних реакцій з практичним втілен-

ням їх у виробництво. Як результат – основні його фундаментальні дослі-

дження були використані при проектуванні в Радянському Союзі нових си-

стем виробництва азотної кислоти, метанолу, формальдегіду, нітратно-

водневої суміші, а також для удосконалення існуючих установок і агрегатів. 

Вагомі досягнення, широкий науковий світогляд, безперервне розширення 

області наукових інтересів, постійне самовдосконалення, глибина дослід-

ницьких ідей та методів проведення експериментів висунули 

В. І. Атрощенка в ряд видатних вчених світу. За наукові доробки в галузі 

хімічної науки і виробництва його ім’я занесене до книги «5000 імен видат-

них вчених світу» [280]. 

Рисунок 3.23 – Професор В. І. Атрощенко 
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В. І. Атрощенко – це щедрий талант природознавця, великий творчий 

діапазон та глибина наукової думки, широкі кругозір та ерудиція, надзви-

чайне багатство наукових ідей, вміння виділити основне в проблемі, вник-

нути в її суть, забезпечити ефективне виконання завдань, постійний твор-

чий пошук. Це дозволяє стверджувати, що маючи такі риси, 

В. І. Атрощенко був готовим стати лідером наукового колективу і створити 

наукову школу. Цьому сприяли безпосередньо: його активна робота в аван-

гарді науки на відповідальних посадах у ХПІ, в Харківському науковому 

центрі АН УСРСР з хімічної технології, в Науковій Раді «Хімія і хімічна те-

хнологія» НАН України; в Харківському обласному відділенні ВХТ 

ім. Д. І. Менделєєва; одержані ним фундаментальні результати, що заклали 

нові наукові напрямки в теорії основ хімічної технології і кінетики каталі-

тичних процесів; високий авторитет серед вчених, який, однак не пригнічу-

вав творчого пошуку учнів, а навпаки, стимулював їх та давав приклад, на-

дихав на плідну працю. Педагогічна, викладацька робота, читання лекцій, 

живе спілкування з творчою молоддю й можливість виявити і відбирати 

найбільш талановитих та відданих науці молодих людей, залучати їх до ро-

боти на семінарах, конференціях, а кращих з них – до навчання в аспіранту-

рі в ХПІ, де він з 1938 по 1986 рр. очолював кафедру технології неорганіч-

них речовин, все сприяло тому, що навколо В. І. Атрощенко вже у 1950-х 

рр. став об’єднуватися колектив учнів, який згодом сформувався у ядро на-

укової школи [281, с. 3–4]. 

Сприяючи залученню студентів і аспірантів до наукових досліджень з 

наступним перетворенням їх у вчених, школа є своєрідною системою відбо-

ру, підготовки та виховання хіміків-дослідників, ефективною формою інте-

грації освіти та науки. Всі ті роки, що працював В. І. Атрощенко, діяла ця 

система відбору, підготовки і виховання дослідників, сприяючи вихованню 

у них певного стилю роботи та мислення. Відбираючи найбільш талановиту 

молодь, В. І. Атрощенко потім продовжував її навчання на семінарах та під 

своїм безпосереднім керівництвом в аспірантурі. Саме вироблення стилю і 

методів досліджень, підходу до розуміння явищ, наукової ідеології сприяло 

перетворенню колективу дослідників у колектив однодумців, тісну спів-

дружність, свого роду наукове та ідейне братство. Водночас ці особливі ри-

си і відрізняють одну школу від іншої. Особливість науково-технічної шко-

ли В. І. Атрощенка – це фундаментальність та широта охоплення актуаль-

них проблем теоретичних основ хімічної технології. Наукові розробки шко-
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ли і її фундатора стали цінним внеском у практику хімічної промисловості з 

виробництва азотовмісних речовин і мінеральних добрив. 

В питаннях розвитку науки володів далекоглядністю, в питаннях ву-

зівської освіти – прогнозуванням. Прогресивні напрямки науки реалізову-

валися в докторських і кандидатських дисертаціях, якими керував 

В. І. Атрощенко. 

Вирішальне значення в практичному використанні науково-дослідних 

досягнень школи В. І. Атрощенка мала творча співдружність с промисловістю, 

галузевими інститутами, проектними організаціями і установами НАН Украї-

ни, що дозволило даній науково-технічній школі досягти високої ефективності 

своїх досліджень. Завдяки діяльності школи В. І. Атрощенка ХПІ став науко-

вим центром розвитку хімічної технології в Україні. 

Таким чином, спираючись на все викладене вище, можна неформальний 

творчий колектив, який очолював В. І. Атрощенко в Харкові в ХПІ, ідентифі-

кувати з науково-технічною школою в галузі хімічної технології, яка зробила 

важливий внесок у розвиток вітчизняної хімічної промисловості. 

Для історії розвитку галузі хімічної технології в Україні, а також кафед-

ри ТНР ХПІ, зокрема, на окрему увагу заслуговує дослідження спадкоємності 

поколінь у науковій школі кінетики і каталізу зв’язаного азоту академіка 

В. І. Атрощенка, зародження якої відбувалося у 1930–1940 рр. Біля її витоків 

стояв І. Є. Ададуров, який зібрав навколо себе молодих науковців: 

Г. К. Борескова, В. І. Атрощенка, А. Н. Цейтліна, Ф. К. Михайлова, 

В. І. Конвісара та ін., які згуртувалися біля вченого після закінчення Одесько-

го політехнічного та Харківського хіміко-технологічного інститутів. У Харко-

ві І. Є. Ададуров підготував відомих вчених В. І. Атрощенка, В. І. Конвісара, 

А. Н. Цейтліна, які продовжили наукові традиції свого вчителя. Вони стали 

центром зародження наукової школи з технології зв’язаного азоту, яку очолив 

В. І. Атрощенко. У подальше формування й становлення наукової школи вне-

сли свої наукові здобутки вчені М. М. Караваєв, В. М. Каут, В. Т. Яворський, 

І. І. Литвиненко, А. П. Засорін, К. Г. Седашова, В. Т. Єфімов, М. А. Гавря, 

А. Р. Ястребенецький, Є. І. Кордиш та ін. Завдяки їх творчій праці у 1950–

1960-ті рр. завершується формування наукової школи в галузі технології 

зв’язаного азоту. Наступне покоління вчених О. Я. Лобойко, А. С. Савенков, 

В. І. Тошинський, М. Ф. Клещов, О. В. Шапка, В. В. Кутовий та ін. продовжи-

ли традиції попередників. Усі вони здобули наукові ступені під науковим ке-

рівництвом В. І. Атрощенка [282, с. 125–130]. 
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Головною ознакою наукової діяльності вчених під керівництвом 

В. І. Атрощенка була тісна взаємодія між галузевими і академічними уста-

новами та організаціями, проектними інститутами при вирішенні фундаме-

нтальних проблем хімічної технології і широкому впровадженні розробок у 

промислове виробництво. 

В роки Великої вітчизняної війни колектив учених ХХТІ, проектуваль-

ників ДІАП та робітників Чирчикського електромеханічного комбінату під 

керівництвом В. І. Атрощенка розробили і впровадили у виробництво азотної 

кислоти метод очищення електротехнічного кисню від краплинок лугу з ви-

користанням оксигену. Це дозволило збільшити потужність цеху виробницт-

ва азотної кислоти на 30 %, збільшити концентрацію кислоти і зменшити ви-

киди оксидів азоту в атмосферу. Науковцями – співробітниками ХПІ, ДІАП 

та Лисичанського хімкомбінату В. І. Конвісаром, В. І. Атрощенком, 

С. Н. Сорокою, П. В. Сичковим та ін. була запропонована конструкція абсор-

бційної колони тарілчастого типу із сітчастими тарілками [283]. 

Створення абсорбційних колон нового типу, які працюють під тис-

ком, дозволило створити нову технологічну схему одержання азотної кис-

лоти у комбінованих системах. На території колишнього Радянського Сою-

зу такі схеми впроваджено на 16 підприємствах хімічної промисловості і у 8 

країнах за кордоном. Комбіновані системи одержання азотної кислоти під-

вищеної концентрації мають цілий ряд суттєвих переваг. Вони впроваджені 

більше ніж чим на 100 установках на хімічних підприємствах [284, с. 122]. 

За науково-технічну розробку і впровадження агрегату виробництва 

азотної кислоти під єдиним тиском 0,716 МПа в 1969 р. В. І. Атрощенку ра-

зом із співробітниками ДІАП, Дніпродзержинського хімічного комбінату, 

Сєверодонецького заводу присуджено Державну премію СРСР у галузі нау-

ки і техніки. У 1960–1970-і роки було побудовано понад 120 таких агрегатів 

у СРСР і за кордоном. На початку 2000 р. в Україні працювало 34 агрегати, 

які повністю забезпечували країну азотною кислотою.  

Для проектування й розробки агрегату виробництва азотної кислоти під 

тиском 0,716 МПа було використано значну кількість експериментальних дос-

ліджень В.І. Атрощенка та його учнів. За результатами розробки та впрова-

дження в промислове виробництво технологічних схем 1–3,5 та 7,3 ат частка 

економічного ефекту кафедри ТНР ХПІ у 1966–1970 рр. становила 9,0 млн. 

крб., за 1971–1973 рр. – 11,5 млн. крб. Таких досягнень у впроваджені науко-

вих досліджень не мала жодна кафедра хімії ВНЗ Радянського Союзу [285]. 



218 

У 1970-ті рр. розроблено і впроваджено ДІАПом разом із науковцями 

ХПІ агрегати виробництва азотної кислоти за комбінованою енерготехноло-

гічною схемою АК–72 (АК–72М) потужністю 360–380 тис. т/рік.  

Потужні агрегати виробництва азотної кислоти були побудовані у мі-

стах Чирчик (Узбекистан, 1979 р.), Новгород (Росія, 1980 р.), Дорогобуж 

(Росія, 1980 р.), Россош (Росія, 1981 р.), Руставі (Грузія, 1981 р.), Кемерово 

(Росія, 1981 р.), Кірово-Чепецьк (Росія, 1983 р.) та ін. На жаль, в Україні ви-

робництво азотної кислоти за схемою АК–72, АК–72М відсутнє через недо-

статню кількість сировини [284, с. 126]. 

Слід зазначити, що найвищого підйому наукова школа кінетики і ка-

талізу зв’язаного азоту досягла у 1970-ті рр. Саме в цей період 

В. І. Конвісар, А. Я. Лобойко, М. Ф. Клещов, В. В. Кутовий, О. В. Шапка, 

А. С. Савенков, В. Н. Билінкін, І. Є. Коробчанська, І. І. Литвиненко, 

І. О. Слабун, Л. В. Конвісар, Т. І. Печенко, Г. Л. Звягінцев, Б. А. Жидков, 

В. Є. Леонов, О. Н. Куліш, В. С. Журавська, В. О. Борова, Г. І. Гринь, 

М. І. Ворожбіян, М. В. Трусов, І. Г. Зезекало, В. Г. Сазонтов, О. О. Сахаров, 

В. О. Панасенко, під керівництвом В. І. Атрощенка, розгорнули цикл науко-

вих робіт у галузі технології зв’язаного азоту, створили нові технології й 

хімічні речовини, внесли вагомі результати в хімічну промисловість та фу-

ндаментальні основи наукових знань. Про що свідчать архівні і літературні 

джерела. 

На рис. 3.24–3.27 представлені основні напрями наукових досліджень 

харківської наукової школи кінетики і каталізу у 1960–1970 рр., а також ре-

зультативність науково-дослідної роботи з моменту її заснування. Дані гра-

фіки і діаграми складені на основі опрацювання матеріалів щорічних звітів 

науково-дослідної частини ХПІ. Вони підтверджують те, що найбільшого 

розквіту наукова школа набула наприкінці 1960-х і у 1970-ті рр. Саме в ці 

роки збільшується кількість виконаних НДР і зростає економічна ефектив-

ність від їх впровадження у виробництво. Основними напрямами наукових 

досліджень в цей період були: теоретичні основи хімічної технології, кіне-

тика хімічних реакцій, адсорбційні процеси і каталіз. Сфери використання 

теоретичних та експериментальних пошуків стосовно окремих технологій 

виробництв представлені на рис. 3.25. У 1970 рр. тематика наукових дослі-

джень школи поширюється. Особлива увага в цей період приділялась дослі-

дженням технології виробництва азотної, сірчаної кислоти, синтезу і окис-

ленню аміаку, кінетиці каталітичних реакцій, теорії і практиці каталізу. 
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Рисунок 3.24 – Результативність науково-дослідної роботи наукової школи 

 кінетики і каталізу зв’язаного азоту 
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Рисунок 3.25 – Основні напрями досліджень наукової школи кінетики і ка-

талізу зв’язаного азоту (1960-ті рр.) 
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Рисунок 3.26 – Сфери використання наукових досліджень наукової школи  

кінетики і каталізу зв’язаного азоту (1960-ті рр.) 
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Рисунок 3.27 – Основні напрями досліджень наукової школи  

кінетики і каталізу зв’язаного азоту (1970-ті рр.) 
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Таким чином, науковим доробком учених Харківського політехнічно-

го інституту В. О. Геміліана, Є. І. Орлова, І. Є. Ададурова, В. І. Атрощенка 

було закладено підвалини для створення і розвитку наукової школи кінети-

ки і каталізу зв’язаного азоту, в якій органічно поєдналися основні ознаки 

наукових шкіл: освітня, дослідницька та інноваційна. 

 

3.3.3. Взаємозв’язок наукової школи академіка В. І. Атрощенка з 

науково-дослідними установами та галузевими інститутами 

Наукові дослідження з хімічної технології, зокрема в галузі виробни-

цтва азотовмісних сполук і соди, в Україні на початку ХХ ст. проводилися 

порівняно у невеликому обсязі. Але індустріалізація країни сприяла бурх-

ливому розвиту хімічної науки і промисловості. Найбільш вагомі дослі-

дження в цій галузі були започатковані на хімічних факультетах, як вже від-

значено, Одеського, Харківського і Київського політехнічних інститутів, а 

також в науково-дослідних інститутах Академії наук України. 

Безумовно, пріоритет в організації наукових досліджень з хімічної техно-

логії належав Українській Академії наук (АН УРСР). На межі 1920–1930-х рр. в 

Україні було створено низку науково-дослідних установ, в яких розгорнулися 

багатопланові дослідження в різних сферах хімічної науки [286]. 

Як відомо, з 1920 р. в Україні була проведена реорганізація вищої 

школи: ліквідовані університети, які протягом багатьох років були основ-

ними центрами розвитку науки. Їх ліквідація призвела до погіршення умов 

для проведення науково-дослідних робіт. Отже в той час виникли умови для 

розвитку хімічної науки на науково-дослідних кафедрах вишів і в науково-

дослідних установах. Це помітно на прикладі діяльності найстаріших ви-

щих технічних закладів України – Харківському технологічному і в Київсь-

кому політехнічному інститутах, у Катеринославському гірничому інститу-

ті. З 1922 р. наукове життя Катеринослава перемістилося на щойно створе-

ну Л. В. Писаржевським науково-дослідну кафедру електронної хімії. Існу-

вання Київської школи електрохіміків, яку очолював В. О. Плотніков, зумо-

вило створення науково-дослідної кафедри. Кафедра мала прямий вихід на 

виробництво. Вона працювала над різними питаннями теоретичної та прик-

ладної хімії неводних розчинів з метою використання своїх розробок на хі-

мічних підприємствах і в сільському господарстві [287]. 

З перебігом часу ці наукові центри були реорганізовані у науково-

дослідні інститути академічного профілю і зайняли провідне місце в Украї-
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ні. У 1927 р. катеринославська кафедра електронної хімії була перетворена 

в Український науково-дослідний інститут фізичної хімії, який у 1936 р. 

увійшов до складу АН УРСР. Київська кафедра хімії у 1930 р. стала фунда-

ментом для створення Інституту хімії АН УРСР, який у 1945 р. було поді-

лено на Інститут загальної та неорганічної хімії та Інститут органічної хімії. 

Усі три академічних установи стали головними центрами України з розвит-

ку хімічної наукової думки, де плідно розвивалися і збагачувалися досвідом 

дореволюційні наукові школи Л. В. Писаржевського і В. О. Плотнікова, а 

також створювалися нові наукові школи О. І. Бродського, В. А. Ройтера, 

А. І. Кіпріянова, Ю. К. Делимарського та ін. 

У 1970-ті рр. АН УРСР вже об’єднувала 69 наукових інститутів у Ки-

єві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Полтаві, Львові та ін. В 

них працювало 109 академіків, 150 член-кореспондентів АН, понад 3500 

докторів і кандидатів наук. Саме у 1970-ті рр. значно підвищилися витрати 

на науково-дослідні роботи в галузі хімічної технології. Зміцнювалася ма-

теріальна база академічних наукових установ. Наприклад, у 1968 р. еконо-

мічний ефект від впровадження їх наукових розробок в народне господарс-

тво України склав понад 300 млн. крб. Одночасно у Радянському Союзі і на 

території України будувалися нові хімічні підприємства. Так, до експлуата-

ції увійшов Черкаський завод азотних добрив. Освоювалися нові джерела 

гірничо-хімічної сировини. Так, у 1969 р. розпочав свою роботу Яворівсь-

кий гірничо-хімічний комбінат на сировині родовища сірки [288, с. 5–10]. 

Внаслідок високих темпів розвитку хімічної науки в Україні і впрова-

дження її результатів,  виробництво окремих важливих продуктів основної 

хімії збільшилося у 2–5 разів. Виріс ступінь механізації і автоматизації, по-

кращилась якість і асортимент хімічної продукції. Більше 70% загального 

підвищення продуктивності праці у хімічній галузі було отримано завдяки 

науково-технічному прогресу. Внаслідок нарощування потужностей з випу-

ску мінеральних добрив Радянський Союз вийшов на перше місце у світі. 

Як відомо, наукові установи Академія наук УРСР на всіх етапах розви-

тку країни брали активну участь у розробці народногосподарських планів, у 

встановленні безпосередніх зв’язків науки з промисловістю. З моменту ство-

рення АН УРСР академічна наука відігравала пріоритетну роль у розвитку ба-

гатьох галузей народного господарства, зокрема і в хімічній промисловості. 

Одним з найстаріших інститутів хімічного профілю не тільки в Укра-

їні, а і першим в СРСР спеціалізованим інститутом став відкритий в Києві у 
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1927 р. Інститут фізичної хімії. Його заснування пов’язане з ім’ям 

Л. В. Писаржевського. Організований на базі кафедри електронної хімії 

Дніпропетровського гірничого інституту, ІФХ в 1934 р. було введено у сис-

тему АН УРСР, а у 1938 р. йому було присвоєно ім’я засновника і першого 

директора Л. В. Писаржевського [289, с. 2]. 

З 1939 р. установу впродовж тридцяти років очолював академік 

О. І. Бродський. З 1969 р. по 1982 р. – академік К. Б. Яцимірський, з 1982 р. 

– академік В. Д. Походенко. За вказані роки інститут перетворився у пере-

довий центр хімічної науки, де сформувалися всесвітньо відомі наукові 

школи. Загальне визнання та високу оцінку в нашій країні та за її межами 

отримали дослідження вчених інституту з фундаментальних проблем ката-

лізу, хімії вільних радикалів та механізмів хімічних реакцій, адсорбції, фі-

зичної хімії координаційних сполук, фотохімії. На базі праць Л. В. Писар-

жевського в галузі електронної хімії, що стали підґрунтям сучасних елект-

ронних уявлень щодо різноманітних хімічних явищ і процесів, проходили 

становлення і розвиток більшості наукових напрямів та шкіл протягом всієї 

історії інституту. В ньому працювала плеяда талановитих вчених, які зро-

били вагомий внесок у розвиток різних галузей фізичної хімії. Завдяки ро-

ботам академіка О. І. Бродського вперше в СРСР були виділені концентрати 

важких ізотопів кисню і азоту і одержано «важку воду». Професором 

М. В. Поляковим було висунуто уявлення про радикально-ланцюговий ме-

ханізм каталітичних реакцій, яким він дав назву – гетерогенно-гомогенні 

реакції. Йому серед вчених-хіміків СРСР належить першість у відкритті 

явища гетерогенно-гомогенного каталізу, який складає основу багатьох 

промислових каталітичних процесів [290, с. 133]. 

До скарбниці світової науки увійшли також дослідження академіків 

ІФХ АН України В. А. Ройтера з макрокінетики гетерогенного каталізу та 

К. Б. Яцимірського з фізичної хімії, член-кореспондентів АН УРСР 

Я. Б. Гороховатського з рідкофазного каталізу та Г. І. Голодця з кінетики та 

механізму реакцій каталітичного окислення, а також багатьох інших вчених 

інституту, якими було відкрито ряд нових явищ і ефектів, що мають важли-

ве значення для різних галузей хімічної технології [291, 292]. 

Найбільш важливі роботи і значні результати в галузі кінетики і ката-

лізу були отримані у відділі каталізу ІФХ АН УРСР. Цей відділ довгі роки 

очолював академік В. А. Ройтер. Починаючи з 1939 р., разом зі своїми уч-

нями він виконав чималий цикл досліджень, які були спрямовані на 
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з’ясування ролі макрокінетичних факторів у гетерогенному каталізі. Згодом 

він запропоновав новий метод діафрагм, за допомогою якого вдалося знач-

но розвинути теорію макрокінетики. В цих роботах активну участь брав 

учень В. А. Ройтера М. Т. Русов, який проводив дослідження з кінетики си-

нтезу аміаку при низькому тиску та вивчав газопроникнення залізних ката-

лізаторів. Ці роботи дозволили вченим довести значення макрокінетичних 

факторів у гетерогенному каталізі і визначити перехід реакцій із кінетичної 

до дифузійної зони [290, с. 136–137]. 

Новий етап наукових досліджень школи каталізу настав у середині 

1960–х років ХХ ст. і був пов’язаний з пошуком раціональних методів під-

бору каталізаторів та можливостями і межами використання термодинаміки 

для з’ясування механізму каталізу. Для систематизації вже накопичених ек-

спериментальних даних з ініціативи і під керівництвом В. А. Ройтера було 

упорядковано єдиний у світовій практиці багатотомний довідник «Каталі-

тичні властивості речовин», який опублікували у 1968–1977 рр. [293]. 

У цьому довіднику узагальнено літературні відомості майже чверті 

століття його науково-пошукової роботи. Систематичний предметний по-

кажчик типів хімічних реакцій, якими споряджений довідник, дозволяв під-

бирати каталізатори для різних видів хімічних виробництв. Для цієї праці 

були оброблені та систематизовані дослідницькі результати про активність і 

селективність великого масиву каталізаторів. Матеріали довідника склали 

основу раціональної класифікації в каталізі. Учні В. А. Ройтера – 

Г. І. Голодець і Ю. Г. Пятницький продовжили роботи свого вчителя. Вони 

вирішували проблеми наукового передбачення каталітичних властивостей 

речовин разом зі створенням класифікації та взаємозв’язку каталітичних і 

фізико-хімічних властивостей [16, Ф. 31, оп.1, спр. 28, арк. 6–15]. 

Незважаючи на те, що в галузі кінетики каталітичних процесів в 

Україні було досягнуто визначних результатів, наприкінці ХХ ст. почав 

спостерігатися помітний спад розвитку галузевої науково-дослідної бази, 

що стримувало темпи наукового пошуку. Складними залишалися проблеми 

проектування дослідних установок, їх перевірка та впровадження у вироб-

ництво. Ефективність праці вчених знижувало те, що їм часто самотужки 

доводилося шукати шляхи виходу зі стадії лабораторних досліджень. При-

міром тому є затримка дослідної перевірки розробленого в Інституті загаль-

ної та неорганічної хімії АН УРСР способу комплексної переробки нефелі-

нових порід Приазов’я на глинозем і поташ. У той же час економічна ефек-
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тивність цієї пропозиції вчених оцінювалася в 32 мільйона карбованців на 

рік [294, с. 11–14]. 

Слід також зазначити, що в галузевих установах праці по каталізу 

проводилися зовсім у незначному обсязі, тому, що наприклад, Лисичанська 

і Дніпродзержинська філії Державного Інституту азотної промисловості бу-

ли зайняті в основному проектними або пошуковими роботами. Центральні 

заводські лабораторії навіть таких гігантів хімічного виробництва, як Лиси-

чанський хімічний комбінат не мали можливості проводити дослідницькі 

роботи тому, що на підприємстві були відсутні цехи експериментальних 

установок. Дещо краще вирішувалися проблеми, пов’язані з науковими до-

слідженнями в галузі теорії каталізу в академічних інститутах і вузах. Од-

нак, єдиним колективом, який на той час розв'язував каталітичні питання 

був відділ каталізу в ІФХ АН УРСР. На базі підрозділів цього інституту в 

Україні було створено Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. 

Л. М. Литвиненка та Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. В інших уста-

новах АН УРСР систематично, але у невеликому обсязі вивчалися каталіти-

чні процеси: в Інституті фізики напівпровідників і в Інституті газу. Разом з 

тим, найбільш змістовні, ефективні і постійні дослідження в цьому напрямі 

проводилися в Харківському і Київському політехнічних інститутах, в Уж-

городському університеті, а окремі поодинокі дослідження – в Чернівець-

кому університеті і Ніжинському педагогічному інституті [290, с. 29]. 

З метою координації досліджень шляхом об’єднання зусиль інститу-

тів АН УРСР, ВНЗ, галузевих інститутів та підприємств хімічної промисло-

вості Президія АН УРСР створила Наукову раду по проблемі «Теоретичні 

основи хімічної технології», яку з червня 1964 р. очолював академік 

В. І. Атрощенко. Ця рада працювала, як секція аналогічного осередку 

АН УРСР у контакті з секцією хімії та хімічної технології науково-

технічної ради Міністерства вищої і середньої освіти. Наукова рада під ке-

рівництвом В. І. Атрощенка приділяла значну увагу перспективам розвитку 

досліджень у галузі хімічної технології на Україні та розширенню їх ком-

плексності. Рада координувала наукові розробки, які проводилися в 8 уста-

новах хімічного профілю Академії наук УРСР, на 14 кафедрах ВНЗ України 

і в 6 галузевих інститутах. Академічні інститути проводили теоретичні і 

прикладні дослідження, метою яких було створення нових технологічних 

процесів і удосконалення існуючих. ВНЗ та галузеві установи за ці роки до-

сягли значних успіхів у розробці експериментальних установок для вироб-
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ництва азотної кислоти та сполук на її основі, а також фільтруючого устат-

кування. Наукова рада також проводила значну роботу з об’єднання зусиль 

хіміків-технологів і спеціалістів хімічного машинобудування.  

Важливі питання з розвитку хімії та хімічної технології Наукова рада 

виносила на обговорення на семінари і виїзні засідання у ВНЗ і галузевих 

наукових установах Харкова, Дніпропетровська, Ужгорода, Івано-

Франківська та інших міст України [295, с.9–14]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що у сфері уваги вчених-

хіміків академічних установ республіки постійно знаходилися такі важливі 

проблеми, як створення наукових основ отримання нових перспективних 

матеріалів, а також вирішення питань комплексної переробки мінеральної 

сировини, автоматизації аналізу, контролю і управління хіміко-

технологічними процесами, а також і охорони навколишнього середовища. 

Таким чином, слід відзначити, що велике значення для розвитку ос-

новної хімічної промисловості мали праці учнів І. Є. Ададурова: 

В. І. Атрощенка, Г. К. Борескова, Ф. К. Михайлова (рис. 3.28). Кожен з них 

зробив вагомий внесок у розвиток хімічної науки і практики. 

В. І. Атрощенко очолив відому в Україні і за її межами наукову школу кіне-

тики і каталізу зв’язаного азоту, Ф. К. Михайлов був одним із засновників 

провідного галузевого інституту основної хімії. 

На початку 1920-х років у Харкові був створений Український держа-

вний інститут прикладної хімії (УкрДІПХ). Він став одним з перших інсти-

тутів в Україні, який виконував НДР з хімії на потребу промисловості. Пе-

ршим директором УкрДІПХа був професор І. О. Красуський. У наступні 

роки інститут очолювали: з 1928 р. – професор М. О. Хармадарьян, з 1936 р. 

– інженер М. В. Боніч, з 1937 р. – Ф. І. Коченков, з 1939 р. – інженер 

І. М. Дьяконов, з 1943 р. – доцент А. І. Горбанєв, з 1950 р. – доктор техніч-

них наук Ф. К. Михайлов, з 1970 р. по 1995 рр. – доктор технічних наук 

І. Д. Зайцев. Спочатку науковці інституту займались широким колом про-

блем у різних галузях промисловості України, зокрема – в металургійній, 

паливно-енергетичній, шкіряній, хімічній технології неорганічних речовин.  

До важливих напрямів досліджень УкрДІПХа у 1920-х рр. належали 

також: технологія виробництва сірчаної кислоти і мінеральних добрив, еле-

ктрохімія водних розчинів, розплавів солей та лужних металів. 

Дослідження проводилися у шести лабораторіях інституту: лаборато-

рії соди та лугів, автоматизації, аналітичної,    електрохімічної, каталізу та 
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Рисунок 3.28 – Спадкоємність ідей і напрямів  

в галузі хімічної технології 
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АКАДЕМІК Є. І. ОРЛОВ 

– хімічна кінетика і каталіз 

– технологія неорганічних 

сполук 

– синтез формальдегіду 

– технологія кераміки,  

емалей 
 

ПРОФЕСОР  

І. Є. АДАДУРОВ 

– теоретичні основи каталізу 

і кінетики хімічної  

продукції 

– розробка каталізаторів для 

основної хімічної  

технології 

Інститут каталізу 

АКАДЕМІК Г. К. БОРЕСКОВ 

– розробка і удосконалення теоретичних основ 

каталітичних процесів 

– технологія промислового приготування  

каталізаторів 

– математичне моделювання каталітичних процесів і 

реакторів 

– промислова екологія 

Науково-дослідний і проек-

тний інститут «НІОХІМ» 

ПРОФЕСОР  

Ф. К. МИХАЙЛОВ 

– розробка технологій ви-

робництва продукції ос-

новної хімії: соди, кислот, 

лугів 

– створення комплексної  

системи автоматизації  

технологічних процесів 

– інтенсифікація содових 

виробництв 

– раціональне використан-

ня природних ресурсів 
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Рисунок 3.29 – Михайлов  

Федір Кіндратович 

неорганічних колоїдів, мінеральних добрив. Наприкінці 1920-х–1930-х рр., 

у зв’язку з організаційною перебудовою ряду науково-дослідних установ в 

Україні, створена УкрДІПХом матеріально-технічна база, його наукові кад-

ри, досвід проведення дослідницьких робіт лабораторного і промислового 

масштабу послужили базою для відкриття самостійних спеціалізованих ін-

ститутів. Сім нових інститутів – Український вуглехімічний, інститути ме-

талів, вогнетривів, харчової, шкіряної промисловості та ін. виникли в цей 

період з лабораторій інституту. Таким чином, УкрДІПХ фактично став фу-

ндаментом нової української хімічної науки. Інститут отримав більш вузь-

кий профіль – він став науково-дослідним центром основної хімічної про-

мисловості. В його штаті в ті роки налічувалось 218 чоловік, у тому числі 

98 наукових співробітників, річний бюджет складав 2212 тис. карб. З 1937 р 

змінилась орієнтація НДР і стала швидко зростати вага досліджень у галузі 

виробництва кальцинованої соди, почали вирішуватися важливі проблеми 

удосконалення хімічної техніки і впровадження нових технологій та конс-

трукцій, що були розроблені науковцями інституту [300, с. 10].  

У 1930 рр. в країні відчувалась гостра нестача контрольно-

вимірювальних приладів, що помітно 

гальмувало впровадження автоматики у 

виробництво. У зв’язку з цим в інституті 

було організоване госпрозрахункове пі-

дприємство «Хімавтомат», яке займа-

лось серійним випуском типових прила-

дів, насамперед для підвідомчих вироб-

ництв. Очолював це виробництво 

Ф. К. Михайлов (рисунок 3.29).  

НДР з автоматизації хімічних ви-

робництв вперше були введені у наукову 

тематику інституту у 1932 р., а їх пер-

шими виконавцями стали завідуючий 

лабораторією контролю виробництва 

М. Я. Угнячев і старший науковий спів-

робітник Е. Е. Коробчанський.  

Початкові роботи стосувалися ви-

ключно автоматичного контролю техно-

логічних процесів. В 1936 р. в УкрДІПХ 
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була створена лабораторія автоматизації, ініціатором і першим завідуючим 

якої став Ф. К. Михайлов. Під його керівництвом протягом п’яти передвоє-

них років лабораторія провела багато важливих досліджень, розробила і 

впровадила у виробництво низку оригінальних приладів, зокрема, лічиль-

ник обертів печей, який було встановлено на печах Костянтинівського хім-

комбінату; кислотовимірювачі, доступні для виготовлення безпосередньо 

на виробництві, були впроваджені майже на всіх підприємствах, де вигото-

вляли сірчану кислоту та ін. У 1938–1941 рр. УкрДІПХ стає загальносоюз-

ним галузевим науково-технічним центром содової промисловості. Великих 

збитків содовому виробництву нанесла війна (1941–1945 рр.). В результаті 

виводу з ладу українських содових підприємств країна втратила 81 % 

об’єму соди, що вироблялась у довоєнний період.  

Значна частина провідних наукових співробітників УкрДІПХ була 

евакуйована до Уральського науково-дослідного інституту хімії і на заводи: 

Березняківський, Стерлітамакський, Михайловський та ін. для продовження 

досліджень з інтенсифікації роботи підприємств оборонного значення. 

Ф. К. Михайлов був евакуйований до Березняківського содового заводу 

(№ 761) у Пермську область. Це був єдиний содовий завод, що працював в 

ті часи в Радянському Союзі. Ф. К. Михайлов обіймав посаду начальника 

цеху вапняно-випалювальних печей, а згодом став начальником відділу ко-

нтрольно-вимірювальних приладів [17, арк. 4]. 

Тимчасова окупація м. Харкова завдала шкоди інституту: було зруй-

новано основний лабораторний корпус; лабораторне обладнання, верстати і 

меблі було вивезено до Німеччини; загинув багатий книжковий фонд [297]. 

У перші післявоєнні роки діяльність інституту була спрямована на 

надання технічної допомоги підприємствам, що відновлювали зруйновані 

виробничі потужності. Вже у лютому 1944 р. відновив роботу Слов’янський 

содовий завод, у травні того ж року – Лисичанський. У 1949 р. в СРСР було 

досягнуто і перевершено рівень виробництва соди 1940 р. В 1944 р. інсти-

тут перетворюється на Загальносоюзний інститут содової промисловості 

(ЗІСП), якому передається обладнання, будівлі та майно станції Главазоту. 

У Липовій Рощі поблизу Харкова було створено дослідно-виробничу базу 

інституту. Вже з перших днів свого існування це підприємство почало ви-

конувати замовлення оборонної промисловості. В стислі терміни були виго-

товлені та запущені в експлуатацію установки для отримання рідкого окси-

гену, азоту і стиснутого повітря, апарати підвищеного тиску для виготов-
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лення пероксидних сполук та гідрогену. В цей час колектив ЗІСП також ви-

конував широке коло досліджень, які були спрямовані на швидке зростання 

технічного рівня содового виробництва. В інституті панувала творча атмо-

сфера, створився науковий колектив, ядро якого складали визнані вчені-

хімікі Г. І. Мікулін, М. Б. Зелікін, О. Ф. Борячек, Ф. К. Михайлов, 

А. Б. Ляховіч, М. Б. Сельман, М. Я. Угнячев, Я. Р. Гольдштейн та ін. [297]. 

У 1945 р. Ф. К. Михайлова наказом по інституту було призначено на 

посаду заступника директора ЗІСП з наукової роботи, а у 1949 р. наказом 

Міністерства хімічної промисловості – заступником директора науково-

технічної частини ЗІСПа. У квітні наступного року він став директором ін-

ституту і очолював його протягом двадцяти років [17, арк. 5, 20]. 

Завдяки зусиллям Ф. К. Михайлова, його організаторським здібнос-

тям, науковому таланту інститут інтенсивно розвивався. В 1958 р. ЗІСП бу-

ло реорганізовано у Науково-дослідний інститут основної хімії (НІОХІМ). 

Значно розширився діапазон наукових досліджень: розпочато дослідження 

в галузі виробництва барієвих сполук, мінеральних наповнювачів та адсор-

бентів, сульфату натрію, коагулянтів та інших продуктів. У 1960–1970 рр. 

суттєво змінюється структура інституту. Так, у 1966 р. на основі рішення 

Державного комітету з координації науково-дослідних робіт та наказу Міні-

стерства хімічної промисловості (№ 350 від 2.04.1966 р.) НІОХІМ було пе-

ретворено у Державний науково-дослідний і проектний інститут основної 

хімії, а його проектний відділ був реорганізований у проектну частину, ос-

новними функціями якої стали проектування нових об’єктів будівництва, 

розширення та реконструкція діючих содових заводів, проектування систем 

автоматизації содових заводів. Дослідна база інституту була перетворена у 

дослідний завод, на якому створювались експериментальні установки для 

відпрацювання нових технологій, випускалось нестандартне обладнання 

для підприємств хімічної промисловості [155, с. 17–18]. 

Нове покоління вчених, якими укомплектувався інститут у 1950–

1960 рр., зробило вагомий внесок у розвиток хімічної науки і технології. Це 

такі вчені, як Н. Ш. Сафіулін, Д. М. Гінзбург, Г. А. Ткач, О. Ф. Зозуля, 

І. Д. Зайцев, В. І. Панов, О. В. Семке, Ю. П. Губенко, Ю. Р. Битенюк, 

Ф. І. Стригунов. Діяльність колективу інституту в ці роки була спрямована 

на виконання широкого спектру досліджень [298].  

Слід зазначити, що зусиллями науковців та проектувальників інсти-

туту під керівництвом Ф. К. Михайлова в країні були створені такі гіганти 
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хімічної індустрії, як Кримський содовий завод, виробництва барієвих та 

стронцієвих сполук на Костянтинівському хімічному заводі і об’єднанні 

«Сода» у Стерлітамаці, хлориду кальцію і амонію на Слов’янському содо-

вому заводі. Завдяки постійному удосконаленню технологій та апаратного 

оформлення тих виробництв, які супроводжував НІОХІМ, протягом бага-

тьох років забезпечувалась технічна незалежність підприємств від закор-

донних фірм. Великій досвід, який накопичив інститут у галузі виробництва 

соди, содової продукції та лугів дозволив розвивати широке міжнародне 

співробітництво. Згідно з проектами НІОХІМу та при безпосередній участі 

його спеціалістів були побудовані та почали випускати продукцію і до те-

пер діючі завод каустичної соди: содовий завод у Болгарії (м. Девня) в 

1975 р. (В. О. Лундін, Ю. О. Клигін, М. О. Самородов, В. І. Олесюк, 

В. П. Виноградов). У 1975 р. для виробництва кальцинованої соди у Марок-

ко було створено проект заводу потужністю 600 тис. т на рік і поставлено 

обладнання. Починаючи з1974 р., спеціалісти проектної частини НІОХІМу 

для обміну досвідом відвідали хімічні підприємства Німеччини, Японії, 

Польщі, Чехословаччини [155, с. 13–15]. 

У всі роки існування НІОХІМу ним були налагоджені тісні зв’язки не 

тільки з промисловістю, а й з вищими навчальними закладами, академічни-

ми і галузевими інститутами України і СРСР, в цілому. Наприклад, сумісні 

науково-дослідні роботи, семінари і конференції проводились разом з ІФХ, 

Інститутом загальної та неорганічної хімії, Інститутом кібернетики 

АН УРСР, Інститутом загальної та неорганічної хімії АН БСРСР, Казансь-

ким і Дніпропетровським хіміко-технологічними інститутами. Найбільш 

плідне і ефективне співробітництво було встановлено з ХПІ. Студенти вузу 

проходили практику у відділах НІОХІМу, а випускники ставали його спів-

робітниками. Кафедри пластмас, автоматизації хімічних виробництв, про-

цесів і апаратів, технології неорганічних речовин ХПІ виконували госпдо-

говорні роботи разом з науковцями інституту. Багато років професор 

Ф. К. Михайлов очолював Державну екзаменаційну комісію (ДЕК) при за-

хисті дипломних проектів у ХПІ на кафедрі технології неорганічних речо-

вин. Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки у 1999 

році стали професори ХПІ Г. А. Ткач та Л. Л. Товажнянський «За розробку 

теоретичних основ технології і устаткування виробництва кальцинованої 

соди і реалізацію концепції будівництва Кримського содового заводу на ос-

нові комплексної переробки сировини Сиваша». 
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Важливою складовою науково-дослідної роботи у вищих технічних 

закладах, академічних і галузевих інститутів України з середини ХХ ст. 

стала екологічна спрямованість досліджень. 

Наприклад, захист навколишнього середовища від впливу хімічних ви-

робництв протягом багатьох років відігравав пріоритетну роль у дослідженнях 

наукової школи кінетики і каталізу академіка В. І. Атрощенка. В Харківському 

політехнічному інституті на кафедрі технології неорганічних речовин спочат-

ку з власної ініціативи В. І. Атрощенка, а згодом на замовлення хімічної про-

мисловості, детально вивчалися каталітичні, абсорбційні та адсорбційні мето-

ди знешкодження токсичних викидів в атмосферу великої кількості оксидів 

азоту. Ще у 30-ті роки ХХ ст. В. І. Атрощенко розпочав роботи щодо застосу-

вання адсорбційного методу з використанням розчинів лугів і кальцинованої 

соди. В подальшому разом з ним в екологічних дослідженнях брали участь 

Б. Н. Гущін, К. Г. Седашова, Г. К. Гончаренко. Цим колективом було вивчено 

процеси адсорбції оксидів азоту розчинами карбонатів і гідрокарбонатів амо-

нію і оксидом кальцію. У 1970-ті роки тематика екологічних досліджень на-

укової школи з проблем захисту довкілля від викидів оксидів азоту, оксидів 

вуглецю і сірки значно поширилася. На чолі з В. І. Атрощенком науковцями 

школи виконувалися ґрунтовні роботи по знешкодженню оксидів азоту за 

допомогою каталітичного відновлення оксидів азоту до молекулярного азо-

ту з використанням різних газів-відновників: метану, амоніаку, гідрогену. 

Науково-дослідну роботу за даною тематикою виконували А. Н. Цейтлін, 

О. Н. Куліш, А. В. Атрощенко, В. І. Тошинський, В. О. Борова, 

В. С. Журавська та ін. Наслідком наукових пошуків стали нові каталізатори, 

які були обстежені в лабораторних умовах і запропоновані безпосередньо у 

промислове виробництво. На більшості досліджених каталізаторів спостері-

галася майже повна очистка газової суміші від оксидів. Установлені механі-

зми і кінетика хімічних реакцій, оптимальні технологічні умови, при яких 

досягаються санітарні норми вмісту шкідливих оксидів, дозволили широко 

втілити у виробництво здобутки наукової школи [299]. 

Як відомо, шкідливими газами, що забруднюють повітря є також ви-

киди виробництв сірчаної кислоти і соди – оксиди сірки і вуглецю. Науков-

ці школи В. І. Тошинський, В. О. Борова розробили Pt–Pd (платино – пала-

дієвий) каталізатор на металевому носії, який був впроваджений на підпри-

ємствах хімічної галузі для очищення викидних газів. На Харківському дос-

лідному заводі вогнетривів, Лисичанському содовому заводі, Воскресенсь-

кому виробничому об’єднанні «Міндобрива» були проведені дослідно-
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промислові випробування каталізатора, який виявився ефективним і стабі-

льним у роботі. В той же час було розроблено і запропоновано промисловий 

апарат для комплексної очистки газів. 

Отже, основними напрямками науково-дослідної роботи школи 

В. І. Атрощенка в екологічній сфері були: 

– дослідження кінетики абсорбції і адсорбції поглинання оксидів азо-

ту, вуглецю і сірки; 

– розробка і впровадження каталізаторів у каталітичні процеси очист-

ки промислових викидів шкідливих оксидів; 

– моделювання і виготовлення промислових апаратів для комплексної 

очистки викидних газів [300, с. 117–119]. 

Таким чином, науковою школою кінетики і каталізу під керівництвом 

В. І. Атрощенка було проведено багатопланові ґрунтовні дослідження ката-

літичних і масообмінних процесів, на основі яких одержано безліч кінетич-

них рівнянь, що стали вагомим внеском в теоретичні основи хімічної тех-

нології, а також у вирішення наукових і практичних завдань охорони на-

вколишнього середовища [301, с. 127].  

Важливі наукові дослідження в екологічній сфері були проведені нау-

ковцями НІОХІМу. Так, на початку 1970-х рр., вперше у світовій практиці 

була розроблена безвідходна, екологічно чиста технологія виробництва со-

дових продуктів шляхом комплексної переробки нефелінової сировини 

(О. Ф. Борячек, В. В. Тимошенко, І. В. Романчиков, В. М. Томенко), яка бу-

ла впроваджена на діючих виробництвах. 

Над виконанням завдань екологічних напрямів плідно працювали науко-

вці інституту: О. Ф. Борячек, М. І. Куцина, Є. М. Міткевич, В. М. Коробанов, 

Г. В. Буханцев, К. Д. Лосієвський, О. М. Валяшко, І. Д. Грінько, М. І. Гайдаш, 

І. І. Медведєв. З метою перетворення содових заводів у безвідходні та маловід-

ходні виробництва були розроблені принципово нові екологічно чисті способи 

отримання кальцинованої соді – циклічний та амінний. 

Отже, значні досягнення наукових колективів Інституту фізичної хімії 

НАН України, Інституту газу, Науково-дослідного інституту основної хімії, 

Харківського політехнічного і Київського політехнічного інститутів у вирі-

шенні екологічних проблем в Україні, зокрема охорони навколишнього се-

редовища, застосування каталітичних методів очищення забрудненого пові-

тря і стічних вод, які стали визначальною ознакою наукової діяльності в 

другій половині ХХ ст. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

Із викладених у монографії матеріалів витікає висновок, що на сього-

дні потрібно радикально змінити підходи до розвитку прикладних техніч-

них наук в Україні. Насамперед, слід визначити скільки і яких спеціальнос-

тей потрібно державі інженерів, що слугують резервом для розвитку цих 

наук. Друге питання полягає у якості підготовки цього резерву (бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів), частина з яких може стати докторами і кандидатами 

технічних наук. Для вирішення такої задачі слід повернутися до давнього 

положення В.Л. Кирпичова, який ще у кінці ХІХ ст. сформулював тріаду 

вимог до якісної підготовки інженера: високий рівень лекції, кропіткі лабо-

раторні і практичні заняття, змістовна практика, особливо, переддипломна. 

Для другої складової у наших технічних університетах майже усюди вико-

ристовується застаріла база, а практика (усі її види) стала формальністю. 

Інше питання. Чи може сьогоднішній інженер стати висококваліфіко-

ваним кандидатом технічних наук (PhD)? Більшість аспірантів зараз йдуть 

шляхом створення різноманітних моделей, написанням формул, розробкою 

алгоритмів процесу і т.д. Це само по собі похвально і потрібно, проте де ж 

експеримент, який, як відомо, служить критерієм істини? Ця сама більшість 

починаючих науковців або ж боїться, або не хоче створювати сучасні дослі-

дницькі стенди через брак коштів та часу. 

Тому, якщо ми хочемо повернути статус України, як колись могутньої 

промислової держави, потрібно обличчям повернутися до прикладних тех-

нічних наук. Зокрема, відновити інститут професійно-технічної освіти та 

самодостатні науково-дослідні підрозділи в технічних університетах, обно-

вити експериментальну базу останніх та уважно вивчити досвід наукових 

шкіл і їх лідерів, який докладно викладено у монографії. 

 

 

Заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор технічних наук, професор Посвятенко Е.К. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 

ВЧЕНІ МЕХАНІЧНОГО НАПРЯМУ 
 

А.1. ЗВОРИКІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ (25.03.1861–07.07.1928) 

Біографічні дані: 
25 березня 1861 р. народився в м. Муромі 
1879 – 1884 – навчання у Петербурзькому практичному технологічному інституті 
1884 – 1885 – військова служба, в запас вийшов корнетом армійської кавалерії 
1885 – 1887 – працює в Астрахані на бондарному і механічному заводі братів Сапожніко-
вих, де займався будівництвом першого в Астрахані річкового пароплава, за його проектами 
побудовано циліндросвердлувальний верстат та ін. технологічне обладнання 
1887 – 1888 – працює в Пермі на заводі Любимова, де консультує та інспектує побудову 
першої в Росії шхуни «Князь Пожарський» водотоннажністю 50 тис. пудів для транспорту-
вання гасу, яке експлуатувалось майже 10 років без будь-якого ремонту 
1888 – 1898 – ад'юнкт-професор по кафедрі механічної технології, веде заняття на І курсі з 
технічного креслення, керує проектуванням парових котлів, борошняних млинів, зернових 
елеваторів, пароплавів з металевою обшивкою, заводів для обробки дерева на ІV курсі, чи-
тає курс деталей машин, лекції з технології дерева і  борошномельного виробництва 
1893 – видав наукову працю «Робота і зусилля, що необхідні для відділення металевих 
стружок», за яку у 1896 р. автор отримує премію Російського технічного товариства 
1894 – затверджено ординарним професором кафедри механічної технології 
1898 – 1904 – декан механічного факультету КПІ 
1904 – 1905 – ректор Київського політехнічного інституту 
1905 – 1916 – після виходу у відставку переїздить до Харкова, де його обирають членом мі-
ської Думи, заступником міського голови, головою комісії міських виробництв 
1916 – 1918 – повертається до Києва, призначений головою особливої ліквідаційної комісії у 
справах Київського електричного товариства 
1918 – 1928 – професор Київського політехнічного, народного господарства, сільськогоспо-
дарського інститутів, завідує науково-дослідною кафедрою механічної технології, працює у 
Київському губкомі, головним інженером при Народному Комісаріаті з військових справ 
України, завідувачем технологічного бюро заводу «Арсенал», консультантом в деяких уста-
новах міста. Помер 7 липня 1928  р. у Києві 

 

Наукові праці: всього опубліковано біля 100 праць, серед них 
1. Определение веса Моргановских колес. Нижегородский вестник пароходства и промыш-

ленности. 
2. Определение диаметра и приблизительного веса трубчатого цилиндрического котла. Ни-

жегородский вестник пароходства и промышленности. 
3. Вертикальная форсунка Зворыкина. Нижегородский вестник пароходства и промышлен-

ности. 
4. Способ экспериментального определения коэффициента полезного действия и его вели-

чины, который характеризует судовые двигатели. Нижегородский вестник пароходства и 
промышленности. 

5. Формовка по шаблону гребного винта 
6. Способ понтонного грузового пароходства. 
7. По поводу формулы для вычисления площади колесных гребных плит. 
8. Мельничные механизмы и их применение в зависимости от сорта зерна и метода полола. 
9. Работа и усилие необходимые для отделения металлических стружек. Москва: русская 

типо-литография, 1893 г. 
10. Технология дерева. Курс лекций читаный в ХТИ в 1896/97 гг. Харьков: типо-литография 

Варшавчика, 1896. 
11. Курс «Детали машин». Киев, 1900. 
12. Цементация железа газом, 1911 
13. Сельскохозяйственные мельницы и мельничное машиностроение, 1913. 
14. Эволюция мукомольного дела в современных условиях. Советский мукомол, 1923. 
15. Научная организация труда и производство в мукомольном деле. Советский мукомол, 

1924. 
16. Новая усовершенствованная конструкция триеров. Советский мукомол, 1925. 

Нагороди:   Орден Святого Станіслава 3 і 2 ступенів, Орден Святої Анни 2 ступеня 
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А.2. КНАББЕ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ (9.02.1849 – 2.08.1914 рр.) 
 

Біографічні дані: 
9 лютого 1849 р. народився у Петербурзі. 
1865 – 1870 навчання на механічному від-
діленні Петербурзького практичного тех-
нологічного інституту 
01.09.1870 – 15.11.1871 займав посаду те-
хнолога-проектувальника і помічника 
майстра ковальського і механічного цехів 
на Александрівському механічному заводі 
у Санкт-Петербурзі. 
01.12.1871 – 10.05.1875 – головний меха-
нік при паровому млину і винокурінному 
заводі в м. Катеринославі. 
Червень – серпень 1875 – вивчав будову 
паровозів на посаді помічника машиніста 
З 26.08.1875 – майстер механічного цеху 
Невського паровозобудівного заводу у 
Санкт-Петербурзі. 
01.11.1876 – 01.05.1881 – ст. технічний 
контролер при правлінні Оренбурзької 
залізниці. 
19.12.1878 р. отримав ступень інженера-
технолога. 
01.06.1876 – 01.07.1887 – управляючий 
Миколаївським дротяним заводом. 

01.06.1887 – 01.06.1888 – займався науковою 
підготовкою до викладацької кафедри по ку-
рсу механічної технології. 
1888 р. – механік механічних майстерень 
ХТІ. Одночасно читав лекції з механічної 
технології на IV курсі, керував проектуван-
ням чавуноливарних та машинобудівних за-
водів на V курсі. Вів практичні роботи на 
механічному відділенні студентів І курсу. 
1892 р. видав працю «Фреза і її роль у сучас-
ному машинобудуванні» 
01.09.1893 – 23.10.1896 – ад’юнкт-професор 
по кафедрі механічної технології ХТІ. 
З 30.10.1896 р. – служба у Міністерстві На-
родної Освіти 
З 08.03.1902 р. – переведений на службу у 
Міністерство Фінансів 
1902 – 1903 рр. – завідував Одеською шко-
лою борошномелів 
1904 – 1914 рр. – професор ХТІ, читає курси 
механічної технології і технології дерева 
1905 – секретар Учбового Комітету. 
2.08.1914 р. – помер у Берні під час відря-
дження. 

Наукові праці: всього опублікував 14 праць, серед них такі: 

 

Нагороди: 

1893 р. – орден Св. Станіслава 3 ст. 

1896 р. – орден Св. Анни 3 ст. 

1907 р. – Св. Станіслава 2 ст. 

1912 р. – Св. Анни 2 ст. 
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А.3. ТІР ВАДИМ ЕРАСТОВИЧ (20.02.1869 – 13.08.1926 рр.) 
 

Біографічні дані: 
20 лютого 1869 – народився у Петрограді  
1879 – 1886 – навчання у І реальному училищі у Санкт-Петербурзі, потім перевівся до 
Харківського реального училища. 
1886 – 1893 – навчання у ХТІ на механічному відділенні. 
1893 – 1894 – технік тяги Івангород-Домбровської залізниці у м. Радомі, виконав проек-
ти паровозів і переобладнання кузні. 
07.06.1894 – 17.09.1894 – майстер Полтавських майстерень Харківсько-Миколаївської 
залізниці. 
1895–1897 – знаходився на державній службі інженером,  завідувачем тех. відділом в 
Управління служби тяги при Міністерстві Шляхів сполучення. Під його керівництвом 
виконано чотири проекти тендерних котлів для різноманітних вагонів, ливарний кран, 
розроблено декілька типів спец вагонів – амбулаторій з хірургічним відділенням, дезин-
фекційними камерами, а також проекти по перебудові головних майстерень у Полтаві, 
майстерень депо у Миколаєві, Знаменці, Кременчуці, Білопіллі, Люботині, обладнання 
нових станцій водопостачання. 
1896 – отримав підтвердження звання інженера-технолога. 
1897–1898 – механік доменного цеху Олександрівського заводу Брянського товариства. 
1898 – травень 1899 – головний механік Волзького стале-металургійного заводу, по ро-
зробленим ним проектам, добудовано весь завод і почали працювати всі відділення: ме-
ханічне, котельне, електрообладнання; виконав проекти мостового і поворотного крану 
керосинового двигуна та ін.; керував тех. бюро 
Травень – листопад 1899 – тимчасово завідував розвідкою залізних руд у Воронізькій 
губернії. 
1899–1901 – старший конструктор підйомних машин на Катеринославському машино-
будівному заводі. Виконані проекти деяких частин томасівського конвертора та ковшів 
для розливання чавуну і сталі. 
1901 – 1904 – ад’юнкт-професор ХТІ по кафедрі загального машинобудування, читає ле-
кції з деталей машин; веде проектування на ІІІ курсі; креслення на І і ІІ курсах. 
1904–1906 – головний інженер Миколаївського суднобудівного заводу, де провів ряд 
робот по механічному обладнанню і механізмам крейсера «Пам’ять Меркурія», бронено-
сців «Потьомкін», «Євстафій», «Іоанн Златоуст», міноносців «Дзвінкій», «Задорний», 
«Зіркий», лінійних крейсерів, та ін., декількох крупних залізничних мостів, підйомних 
кранів. 
1907 – 1926 – з перервами працював в ХТІ на посадах ад’юнкт-професора по прикладній 
механіці і теорії побудови машин. Займається проектом лабораторії по деталям машин. 
Керує технічним кресленням на ІІ курсі; проектуванням приводів і кранів на ІІІ курсі. У 
1908 р. публікує курс «Будова парових машин». У 1915 р. стає професором по кафедрі 
механічної технології. 
1911 – 1915 – за сумісництвом займав посаду начальника технічних контор Харківського 
паровозобудівного заводу. За час служби за його проектам і під наглядом побудовані 5 
нових типів паровозів, підйомні крани для Ревельського суднобудівного, Царицинського 
гарматного, Обухівського збройного заводів та ін; мартенівська і сталеливарна майстер-
ні, кузня з гідравлічним пресом і паровим молотом, тепловий цех; перебудовані вагонні 
майстерні, інструментальне відділення, електрична станція. За власними проектами по-
будував два типа компресора і одну станцію для стискування хлору; верстат для шліфу-
вання параболічних дзеркал, прожекторів; паровий залізничний кран для Дебальцевсь-
кого заводу. 
З лютого 1917 – знаходився у розпорядженні воєнного відомства для обстеження заводів.  
1920 – головний інженер Майкопського заводу дубильних екстрактів, викладач техніч-
них курсів і зав. учбовою частиною Майкопського механіко-будівного технікуму,  
завідувач технічною частиною Кубсельсоюзу. 
1922 – 1926 – професор ХТІ, завідував кабінетом і лабораторією деталей машин, викла-
дав технічне креслення, деталі машин, загальну технологію металів..  
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З червня 1922 – 10.11.1923 – займав посаду консультанта Укрзовнішторгу, завідував 
експертним бюро Наркомзовнішторгу. 
06.07.1923 –13.08.1926 – завідувач науково-дослідною кафедрою технологія металів і 
дерева при ХТІ. 
 

Наукові праці : опублікував 14 праць, серед них два підручники. 
1. Логические следствия опытных данных Wöhler´a и обоснование на них выбора допус-

каемых напряжений // Известия Южно-Русского общества технологов. – 1902. – № 8-
9. 

2. Зависимость напряжений в ободе зубчатых колес от формы его поперечного сечения и 
расстояния между спицами // Известия Южно-Русского общества технологов. – 1902. 
– № 8-9. 

3. Курс «Элементы машиностроения» в 5-и частях с атласами к ним // 1902/1903 и 
1903/1904 уч.г. 

4. Вероятность повреждений в подъемных машинах при спуске груза с помощью лен-
точных тормозов // Известия Южно-Русского общества технологов. – 1907. 

5. Устройство паровых машин: учебник – 1908. 
6. Способ сделать ленточные тормоза и рукоятки ручных лебедок безопасными и общие 

свойства тормозов с посадкой одного органа на винт // Известия Южно-Русского об-
щества технологов. – 1908. 

7. Второстепенные напряжения и деформации при изгибе // Известия Южно-Русского 
общества технологов. – 1908; и Известия Харьковского технологического института. 
–1908. – Т.IV. 

8. Требования и программы преподавания деталей машин в ХТИ // Известия Харьков-
ского технологического института. – 1908. – Т.IV. 

9. Возможность получить выражение закона сопротивляемости материала переменным 
силам и обоснование выбора допускаемых напряжений // Известия Южно-Русского 
общества технологов. – 1910. 

10. Паровые машины Штумпфа // Известия Харьковского технологического института. – 
1910. 

 
Нагороджений  

1909 р. – орденом Св. Анни 3 ст. за відмінну і сумлінну службу і особливі праці. 
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А.4. РЄЗНІКОВ НАУМ ЙОСИПОВИЧ (4.10.1889 — 17.06.1971) 

 

Біографічні дані:  
4 жовтня 1889 – народився в містечку Сухарі Могілевської губернії (тепер Вітебська 
область). 
В 1900 р. переїхав з батьками до Катеринославу  (тепер Дніпропетровськ) 
1906 – 1909 – вчився у Реальному училищі 
1909 – вступив на 1 курс механічного відділення Варшавського політехнічного інституту. 
1915 – 1917 – переведений на 3 курс в Харківський техно- логічний інститут, який закін-
чив з відзнакою. 
1918 – асистент в Катеринославському (Дніпропетров- ському) міському (трудовому) 
технікумі. 
1920 – 1929 – доцент, а потім професор Дніпропетровського гірничого інституту, де чи-
тав лекції з курсу технології металів, теорії різання і станків. 
1920 – 1929 – займався практичною діяльністю, був завідуючим технічним відділом ма-
шинобудівного заводу «Сатурн» (м. Дніпропетровськ), потім завідуючого відділом раці-
оналізації виробництва паровозоремонтного заводу Катеринославської (Дніпропетров-
ської) залізниці.  
З 27.09.1928 – професор по кафедрі механічної технології в ХТІ. Читає лекції і веде 
практичні з «Теорія різання і верстати», керує курсовим проектуванням трансмісій, кра-
нів і дипломним проектуванням з холодної обробки металів. 
01.10.1928 – завідує створеною лабораторією холодної обробки металів різанням, отри-
мав звання професора  
19.02.1930 – 20.09.1941 – завідувач кафедри «Теорія різання і різальні інструменти». 
1929 – 1930 – декан технологічного факультету ХТІ.  
1938 – кандидат технічних наук без захисту дисертації. 
1941 – 1943 – професор, завідуючий кафедрою «Технологія металів і дерева» Казахсько-
го сільськогосподарського інституту (тепер політехнічний інститут, м. Алма-Ата) і за 
сумісництвом – професор кафедри різання Московського авіаційного інституту, який в 
той час перебував цьому місті в евакуації. 
В березні 1943 – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора технічних 
наук. 
З вересня 1943 – завідувач кафедри «Різання, верстати і інструмент» Куйбишевського 
авіаційного інституту. 
1943 – 1950 – за сумісництвом професор і зав. каф. «Різальний інструмент» Куйбишев-
ського індустріального інституту (тепер Самарський політехнічний інститут). 
Помер 17 червня 1971 р. в м. Куйбишеві (нині Самара). 

 

Опублікував 57 праць. Підготував біля 25 кандидатів технічних наук. 
 

Нагороди: 
ордени Леніна, Трудового Червоного Прапору, Червоної Зірки 
медаль «За сумлінну працю у Великій Вітчизняній війні». 
1959 – Заслужений діяч науки і техніки РРФСР,  
 

Основні публікації: 
1. Резников Н.И. Теория резания металлов. – Харьков-Киев: государственное науч.-техн. 

изд-во Украины (ГНТИУ), 1934. – 336 с. 
2.  Резников Н.И. Обработка чугуна резцами «Победит». – Харьков-Киев: ГНТИУ, 1935. 

– 54 с. 
3. Резников Н.И. Геометрия резцов в связи с их заточкой. – Харьков: ОНТИ-ГНТИУ-

НКТП, 1938. – 124 с. 
4. Резников Н.И. Учение о резании металлов. –  М.: Машгиз, 1947. –  587 с. 
5. Обработка резанием жаропрочных, высокопрочных и титановых сплавов / Под ред. 

Н.И. Резникова. – М.: Машиностроение, 1972. –  200 с. 
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А.5. СЕМКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ (1.10.1906 – 09.09.1979) 
 

Короткі біографічні дані 
1 жовтня  1906– народився в с. Балясне Полтавскої області 
Навчався спочатку в сільській школі, потім у Грубешівській гімназії в Полтаві 
1920–1921 – навчання в трудовій школі 
1921–1924 – навчання в Полтавській індустріальній профшколі 
1925–1930 – навчання в Харківськом механіко-машинобудівном інституті, який закінчив 
з відзнакою 
1931–1935 – аспірант кафедри «Холодної обробки металів» 
1931–1938 – асистент тієї ж кафедри 
1935 – захистив кандидатську дисертацію 
1935–1941 – доцент кафедри «Різання металів» 
1941–1979 – завідувач кафедри «Різання металів та різальні інструменти» 
1941–1945 – заступник директора з навчальної і наукової роботи інституту, евакуйова-
ного в Красноуфимськ 
1945–1950 – директор Харківського механіко-машинобудівного інституту 
1950–1978 – ректор Харківського політехнічного інституту 
1955 – присвоєно звання професора 
1966 – присвоєно звання Заслуженого діяча науки и техніки УРСР 
1968 – захистив докторську дисертацію 
1976 – обрано Почесним доктором Мішкольцького університету (Угорщина) 
Помер 9 вересня 1979 р. 
 

Опублікував біля 200 наукових праць. 
Ним підготовлено 6 докторів та понад 50 кандидатів технічних наук 
 

Громадська робота 
З 1944 – член Харківського міськкому КП(б)У 
1947  – депутат Харківського обласної  Ради народних депутатів декількох скликань 
З 1948  – член Харківського обкому КП(б)У 
Обирався делегатом ХХ, ХХІ, ХХІІ и XXIV з’їздів КПРС; XXI і XXV з’їздів Компартії 
України 
 

Нагороди 
1946 – медаль «За доблесну працю у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.» 
1948 – Орден Трудового Червоного Прапору 
1953 – Орден Трудового Червоного Прапору 
1961 – Орден Леніна 
1965 – медаль «За освоєння цілинних земель» 
1967 – Орден Леніна 
1968 – Орден «Кирила та Мефодія» 1 ступеню (Болгарія) 
1970– медаль «За доблесну працю» 
1971 – Орден Жовтневої революції 
1971 – медаль «Дружба» (Монголія) 
1975 – медаль «Тридцять років перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945» 
1976 – присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці с врученням ордена Леніна та зо-
лотої медалі «Серп і Молот» 
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А.6. ПРОВІДНІ ВЧЕНІ В ГАЛУЗІ РІЗАННЯ МАТЕРІАЛІВ  

У 30-х – 70-х РОКАХ ХХ ст. 

 

 

 

Зліва направо: професор М. Н. Ларін (ВНДІ інструмент, Москва), професор С. С. Рудник 

(Київський політехнічний інститут), професор О. М. Розенберг (Інститут надтвердих 

матеріалів НАН України), професор С. С.Четверіков (ВНДІ інструмент, Москва),  

професор Г. І. Грановський (Московське вище технічне училище ім. Баумана),  

професор Н. Й. Рєзников (Куйбишевський авіаційний інститут), професор М. Ф. Семко 

(Харківський політехнічний інститут), професор А. Н. Рєзников (Тольятинський  

політехнічний інститут) 

Москва, листопад 1964р. 
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Додаток А.7. 
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Додаток Б 

ФУНДАТОР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 

УКРАЇНИ – ПАВЛО ПЕТРОВИЧ КОПНЯЄВ (27.02.1867–3.06.1932 рр.) 

 
Короткі біографічні дані 

1867 р. – народився в м. Уральськ у козачій родині обер-
офіцера, дворянина П.К. Копняєва. У сім'ї було четверо ді-
тей. Батько помер рано, коли Павлу було сім років. Двоє 
старших братів, Леонід і Микола вже навчалися в Оренбур-
зькому кадетському корпусі для сиріт і за традицією мати 
визначила туди і молодшого сина.  
Доля старших братів Копняєвих мало відома. Леонід Пет-
рович Копняєв, осавул Зведено-Козачого полку, Уральського 
козачого Війська, швидше за все, загинув в 1910 р. Микола 
Петрович Копняєв (1864 р.н.) також служив з 1890 р. в 
Уральському козачому ескадроні. У 1907 р проведений в 
осавули і призначений командиром 1-й Уральської Його Ве-
личності сотні Зведено-козачого полку. У 1912 р. проведе-
ний в полковники. За час війни нагороджений орденами Св. 
Володимира 4 ст. з мечами та бантом, Св. Володимира 3 ст. з мечами. Наказом по 
Уральської Окремої армії від 1 квітня 1919 № 181 виключений зі списку армії, «як що 
знаходиться поза війська». Емігрував до Франції. 
1885 р. – закінчив кадетський корпус і вступив до Михайлівського вищого технічного 
училища 
1892–1896 рр. – навчався у Санкт-Петербурзькому технологічному інституті, механіч-
ний факультет. Великий вплив на формування особистості П. П. Копняєва мав завідувач 
кафедри електротехніки технологічного інституту Санкт-Петербурга – професор 
А. А. Воронов. 
1896–1898 рр. – вивчав електротехніку в Дармштадському політехнікумі. Під керівницт-
вом професора Е. Кіттлера П. П. Копняєв виконав декілька самостійних проектів елект-
ричних машин і установок в лабораторіях електротехнічного інституту Дармштату і за-
водах Німеччини  
1.02.1899 р. – початок педагогічної діяльності в ХПТІ, штатний викладач. Ініціював збі-
льшення кількості годин з електротехніки, впровадження додаткових курси з теорії еле-
ктрики і дипломного проектування 
1900 р. – відрядження на Всесвітню виставку у Париж. Також вченим були оглянути ла-
бораторії Вищої школи електрики у Парижі і електротехнічні підприємства 
1900–1902 рр. – підготував до видання підручник у двох частинах, який містив повний 
курс загальної електротехніки «Электротехника». 
1901 р. – очолив кафедру електротехніки ХТІ 
1902 р. – за проектом вченого в ХТІ розпочала будуватись електростанція, в фізичному 
та хімічному корпусі проведено освітлення, у механічних майстернях відбулось впрова-
дження електроприводу замість парової машини 
1903 р. – ад’юнкт-професор ХТІ  
1904 р. – видано працю присвячену питанням теорії, проектування, дослідження елект-
ричних машин постійного струму, яка стала основою для підготовки інженерів-
електриків і першим в Україні підручником з цих проблем 
1904–1907 рр. – звільнений з ХТІ, переїхав до Санкт-Петербургу, де у технологічному 
інституті викладав дисципліну «Розрахунки мереж» і працював у товаристві «Вестінга-
уз», яке займалось питаннями проектування електричних трамваїв 
1905–1907 рр. – розробив комутацію трамвайних підстанцій в Петербурзі і Лубенської 
підстанції в Москві 
1907–1908 рр. – обрано керівником комісії з організації у Харкові першої Південноро-
сійської електротехнічної виставки 



265 

1907 р. – відновлено на посаді ад’юнкт-професор ХТІ  
1910 р. – ініціював створення машинної і вимірювальної лабораторій 
1911–1914 рр. – обрано членом господарчого комітету ХТІ 
1911 р. – розробив і впровадив технічний проект міського електричного трамвая у Маріуполі 
1912 р. – додатково впровадив до навчального плану нові дисципліни: електричні вимі-
рювання, машини постійного струму, техніка змінного струму, електричні станції, елек-
тричні мережі; розширив викладання до одинадцяти годин на тиждень; збільшив кіль-
кість лабораторних занять 
1916–1918 рр. – декан механічного факультету ХТІ 
1919–1920 рр. – виконував обов’язки ректора ХТІ 
1920 р. – очолив науково-дослідну електротехніки та відділ аспірантури ХТІ. 
1921 р. – декан електротехнічного факультету ХТІ, відкритого за ініціативою вченого 
1922 р. – отримав патент на форму наконечнику полюсів машин змінного і постійного 
струму. На Харківському електромеханічному заводі розпочали виготовляти синхронні 
генератори із запропонованою формою полюсного наконечника 
6.10.1923 р. – завідуючий кафедри «Електричні машини» 
1925–1927 рр. – брав участь у роботах щодо проектування і будівництва Української го-
ловної палати мір та ваги. За проектом П. П. Копняєва побудовано електровимірювальну 
лабораторію для повірки приладів постійного і змінного струму 
1923–1928 рр. – тричі був у відрядженнях до Німеччині з метою знайомства з лаборато-
ріями вищих технічних закладів для розробки проекту нового корпусу для електротехні-
чного факультету. П. П. Копняєв особисто проектував: вимірювальну, електромашинну, 
високовольтну, радіотехнічну лабораторії 
1926 р. – отримав звання заслуженого професора 
1929–1930 рр. – очолив будівництво електротехнічного корпусу 
1930 р. – переведено до ХЕТІ у зв’язку з реорганізацією, обрано головою електротехніч-
ної секції Всеукраїнської асоціації інженерів 
 

Матеріали сімейного архіву П.П. Копняєва 

(Фонди кафедри «Інформаційно-вимірювальні системи і технології» НТУ «ХПІ») 

 

            
 

Рис. Б. 1 – Дмитро та Олена Копняєви 
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Павло Петрович Копняєв з дружиною 

Марією Дмитрівною 

(1899 р. М. Харків) 

 

 
Дмитро Павлович Копняєв, Всесоюзний 

електротехнічний інститут, м. Москва,  

захист власного винаходу, 1936 р. 

 

 

 
Рис. Б. 2 – Випуск електротехнічного факультету, травень 1930 р. 

(у верхньому ряді, справа С. М. Фертік, третій ряд знизу О.П. Копняєва, другий ряд  

викладачі факультету серед яких  В. М. Хрущов, П. П. Копняєв) 
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Рис. Б. 4 – П. П. Копняєв, О.М. Бекетов, початок будівництва  

електротехнічного корпусу, 1927–1928 рр. 

 

 

 
 

Електротехнічний корпус, 1930 р.  

Проект архитектора О. М. Бекетова 
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Доктор фіз.-мат. наук професор О. Д. Брюно (внук П. П. Копняєва) і 

 доктор фіз.-мат. наук професор Ф. С.  Рофе-Бекетов (внук О. М. Бекетова) 

 під час урочистих заходів в НТУ «ХПІ», присвячних відкриттю пам'ятника  

професору П.П. Копняєву, 21.01.2011 г. 
 

 
Професор О. Д. Брюн проводе лекцію в аудиторії № 1 ім. П.П. Копняєва, 

НТУ «ХПІ», 22.01.2011 р. 
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Додаток В 
ДИРЕКТОРИ ХАРКІВСЬКОГО ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ   

 
В.1. Стрелков Ілля Іванович (1898–1954) 

Короткі біографічні дані 
2 серпня 1898 р.– у станиці Архангельській (Кубань) 
народився Стрелков І.І. 
1925 р. – після навчання в Ленінградському гірничому 
інституті закінчив Харківський технологічний інститут 
1928–1933 р. – вчений секретар і заступник голови 
Комітету хімізації при Раднаркомі УРСР 
З 1929 р. – викладач Харківського технологічного інсти-
туту, а потім Харківського хіміко-технологічного інсти-
туту 
1933–1939 рр. – директор Харківського хіміко-
технологічного інституту 
1941–1944 рр. – викладач воєнно-хімічної справи 2-го 
Харківського танкового училища 
1944–1954 рр. – директор Харківського інституту 
будівельних матеріалів 
З 1947 р. – професор, доктор хімічних наук 
З 1948 р. – член-кореспондент АН УРСР 

Основні напрями наукової та організаційної діяльності 
До широкого кола наукових досліджень І.І. Стрелкова відносяться: теоретичні та 

експериментальні термохімічні, термодинамічні дослідження і розрахунки відносно ор-
ганічних сполук. У 1936 р. він дослідив та запровадив простий спосіб приблизного ро-
зрахунку енторії органічних сполук у твердому і рідкому стані. 

І.І. Стрелков визначний організатор вищої освіти в Україні. Під його керів-
ництвом визначився профіль ХХТІ, проведена його реорганізація, створені три факуль-
тети: загальнотехнічний, неорганічної і органічної технології, відкриті нові кафедри 

Наукові праці: опубліковано понад 50 праць, основні з них присвячені тер-
мохімічним процесам, хімічній термодинаміці органічних сполук у конденсованому 
стані та історії вітчизняної хімії. 

 
В.2. Павлушкін Микола Михейович (1905–1984) 

Короткі біографічні дані 
1905р. – народився Павлушкін М.М. у поселку Битошь 
Брянській губернії  
Трудову діяльність він розпочав у 13-ті літньому віці, 
був робітником, рахівником, кур’єром.  
1932–1937 рр. – навчання у Московському хіміко-
технологічному інституті, який Павлушкін М.М. закін-
чив з відзнакою 
1939–1941 рр. Павлушкін М.М. очолював Харківський 
хіміко-технологічний інститут. 
1941–1947 р. – начальник Головного управління нав-
чальними закладами Міністерства хімічної промисло-
вості. 
1947–1984 рр. – Павлушкін М.М. працював на кафедрі 
технології скла та склопластики. 
У 1950 р. він захистив кандидатську дисертацію, а у 
1960 р. – докторську 
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1964–1970 рр. – проректор з навчальної роботи 
1965–1984 рр. декан факультету хімічної технології силікатів, завідувач кафедри техно-
логії скла 

Основні напрями наукової та організаційної діяльності 
 Павлушкін М.М. відомий спеціаліст в галузі хімії і технології скла, склокри-
сталічних матеріалів. Ним разом з І.І. Кітайгородським створено унікальний мета-
лоріжущий склокристалічний матеріал – мікроліт. Наукові дослідження вченого також 
були спрямовані на створення технології каталізованої кристалізації скла і заходів для 
управління цими процесами. 
 

 
 

В.3. Пасечнік Степан Якович (1901–1967) 
Короткі біографічні дані 

Пасечнік Степан Якович народився у 1901 р. в селищі 
Іванівка (тепер Сумська область) 
У 1912–1920 рр. працював на цукровому заводі у слю-
сарному цеху 
1920–1924 рр. служив в армії 
У 1924 р. був демобілізований і відряджений на рабфак 
до Харківського технологічного інституту 
У 1930 р. закінчив хімічний факультет ХТІ і став 
працювати асистентом на кафедрі технічної електрохімії 
У 1936 р. захистив кандидатську дисертацію 
З 1947 р. – завідувач кафедри технології металів 
У 1950 р. захистив докторську дисертацію 
В 1950 р. був переведений на роботу до Ленінградського 
технологічного інституту целюлозної  та паперової про-
мисловості  

Основні напрями наукової та організаційної діяльності 
Наукові дослідження Пасечнік С.Я. були спрямовані на розробку і удосконалення 

теоретичних основ в галузі електролізу водних розчинів. За результатами досліджень 
ним було опубліковано понад 70 наукових праць. Він підготував п’ятьох кандидатів наук. 
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