
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

УНІВЕРСИТЕТУ – 125,  КАФЕДРІ ТУРБІНОБУДУВАННЯ – 80 
 
У 2010 році Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» відзначає 125-річчя від дня заснування. У своєму розвитку університет 
пройшов довгий, складний і знаменний шлях, ніколи не зраджуючи своєму високому 
покликанню – забезпечувати розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих 
інженерних і наукових кадрів. Тисячі його вчених і педагогів, сотні тисяч випускників 
внесли гідний вклад у розвиток вітчизняної й світової науки, техніки, промисловості та 
вищої освіти, стали активними учасниками й безпосередніми творцями науково-
технічного прогресу. 

НТУ «ХПІ» сьогодні – один із провідних науково-навчальних комплексів 
системи вищої освіти України. Єдність освітньої і наукової діяльності забезпечила 
йому вагомі досягнення протягом усієї 125-річної історії, високий рейтинг і провідні 
позиції серед вищих навчальних закладів України і широку популярність у світі. 
Плідно розвиваються відомі в Україні і далеко за її межами 40 наукових шкіл, серед 
яких гідне місце займає наукова школа турбінобудування. 

Визнанням на державному рівні успіхів НТУ «ХПІ» стало надання університету 
статусу дослідницького університету. Цей статус впроваджено в Україні в 2009 році. У 
положенні, затвердженому Кабінетом Міністрів, відзначено, що дослідницький 
університет – це вищий навчальний заклад, який має статус національного, значний 
науковий, науково-дослідний, науково-технічний та інноваційний потенціал і є 
визнаним лідером у галузі вищої освіти. 

Знаменним 2010 рік є й для кафедри турбінобудування – їй 80 років. 
За роки педагогічної й наукової праці кафедра випустила близько 3,5 тисяч 

інженерів, підготувала 30 докторів технічних наук, 110 кандидатів наук, які внесли і 
вносять гідний вклад у розвиток не тільки вітчизняного а й світового турбінобудування. 

Серед випускників кафедри 15 Лауреатів Державної премії України в галузі 
науки й техніки, 3 академіка й член-кореспондента Національної академії наук України. 
Випускники кафедри займали й займають провідні посади в міністерствах і відомствах, 
директори й головні інженери промислових підприємств, генеральні конструктори, 
провідні вчені й дослідники. 

Кафедра турбінобудування сьогодні по технічним можливостям і оснащенню не 
має аналогів в Україні. Постановою Кабміну України від 27.12.2006 року науково-
дослідний комплекс експериментальних установок кафедри внесено до Державного 
реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України. 

На протязі всіх 80 років колектив кафедри характеризує тісна співпраця з 
промисловістю, що дає змогу об’єднати зусилля вчених та промисловців у вирішенні 
актуальних технічних проблем. Результатом плідного співробітництва з 
ВАТ «Турбоатом» є вирішення цілого ряду складних технічних проблем по 
проектуванню турбін нового покоління. Визнанням успіхів цього плідного 
співробітництва є присудження у 2009 році колективу авторів ВАТ «Турбоатом» 
Державної премії в галузі науки і техніки за створення турбін нового покоління 
потужністю 325 МВт. До колективу лауреатів входить і співробітник кафедри професор 
Субботович В.П. 

Без сумніву подальші успіхи університету та кафедри попереду! 

Зав. кафедрою турбінобудування, 
доктор технічних наук, професор                                                                         А.В. Бойко
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