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ПОДОЛЬЦЕВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 
(до 70-річчя з дня народження) 

 
Доктор технічних наук Олександр Дмитрович 

Подольцев народився 24 серпня 1951 р. У 1974 р.  
закінчив Київський політехнічний інститут (зараз –  
Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го») за фахом – інженер-електрик. 

Після закінчення вищого на-
вчального закладу працював прое-
ктувальником електричних машин 
у Київському ОКБ «Лінійні маши-
ни» (1974–1976 рр.). Після закін-
чення аспірантури (1979 р.) і до 
теперішнього часу займається нау-
ковою діяльністю в Інституті елек-
тродинаміки Національної академії 
наук України, де в 1980 р. захистив 
дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук, 
а в 1997 р. отримав ступінь доктора 
технічних наук зі спеціальності 
«Теоретична електротехніка».   
Починаючи з 2010 р. займає посаду 
головного наукового співробітника 
Інституту електродинаміки. 

З 1996 р. Олександр Дмитрович є членом найбі-
льшої в світі професійної організації інженерів та на-
уковців у галузі електротехніки – Інституту інженерів 
з електротехніки та електроніки (IEEE). 

Олександр Дмитрович Подольцев є відомим 
вченим в Україні та за її межами завдяки чисельним 
науковим працям у галузі теоретичної електротехні-
ки, комп’ютерного моделювання електроенергетич-
них об’єктів і систем, а також електротехнологічних 
установок. Серед спеціалістів широко відомі його 
дослідження, пов’язані зі створенням теоретичних 
засад для розробки та забезпечення підвищеної на-
дійності і електромагнітної безпеки сучасних висо-
ковольтних та надвисоковольтних кабельних систем 
енергетичного призначення, роботи, спрямовані на 
досягнення високої ефективності функціонування 
технологічних установок індукційного нагріву мате-
ріалів і сплавів, розвинення нових методів чисельно-
го моделювання в електротехніці – методів багато-
масштабного та мультифізичного моделювання.  

Наукові інтереси Олександра Дмитровича відріз-
няється широким спектром. Вони охоплюють вивчен-
ня загалом електромагнітних, електротеплових, меха-
нічних, гідродинамічних, біологічних процесів для 
всебічного дослідження електромеханічних перетво-
рювачів  енергії,   високочастотних   трансформаторів,  

силових кабелів і кабельних ліній, магнітогідродина-
мічних установок, створення нових композиційних 
структур і діелектричних матеріалів, вивчення дії ім-
пульсного магнітного поля на провідні середовища, 
впливу електромагнітного поля на біологічні об’єкти 

з метою практичної реалізації нові-
тніх біомедичних технологій.  

Результати наукових дослі-
джень д.т.н. О.Д. Подольцева 
знайшли відображення в 5 моно-
графіях та в більше ніж 300 науко-
вих працях. За результатами фун-
даментальних наукових і практич-
них досягнень О.Д. Подольцеву 
було   присуджено  Державну   
премію в галузі науки і техніки  
(2007 р.), премію Національної 
академії наук України імені 
Г.Ф. Проскури (2013 р.) та імені 
В.М. Хрущова (2019 р.).  

Олександр Дмитрович засну-
вав наукову школу з чисельного та 
комп’ютерного моделювання    

мультифізичних та різномасштабних процесів в елек-
тротехніці. Він також успішно поєднує наукову, орга-
нізаційну та педагогічну діяльність. Входить до скла-
ду редакційних колегій фахових періодичних видань. 
На протязі багатьох років викладає теоретичну елект-
ротехніку та комп’ютерне моделювання в Київському 
національному університеті будівництва і архітекту-
ри, де започатковано використання сучасних програ-
мних засобів (Matlab та Comsol) у навчальному про-
цесі, проводить активну консультаційну діяльність з 
наукових питань в Національному технічному універ-
ситеті України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», Національному авіаційному 
університеті, працює в Спеціалізованих вчених радах 
по захисту кандидатських і докторських дисертацій. 

Неординарний багатогранний творчий талант 
Олександра Дмитровича, його високий професіона-
лізм, багаті досвід і знання, працездатність, сумлін-
ність в роботі поєднуються з особливо уважним і доб-
розичливим ставленням до співробітників, колег, чис-
ленних товаришів за фахом, молодих вчених. 

Ректорат та колектив Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інсти-
тут»щиро вітає Олександра Дмитровича з ювілеєм, 
бажає міцного здоров’я, щастя, успіхів та натхнення у 
науковій діяльності. 

Редакційна колегія журналу «Електротехніка і 
електромеханіка» приєднується до цих щирих 
побажань. 


