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ООдне з основних і перспективних завдань, які стоять перед Інсти-
тутом підготовки іноземних громадян (ІПІГ), полягає в участі 

в міжнародному ринку освіти. Це надає змогу не лише одержати 
доступ до сучасних технологій педагогічного процесу, а й робить 
можливою розробку власних оригінальних технологій навчання, які 
були б конкурентноспроможними та привабливими для іноземних 
громадян, що приїжджають в Україну з метою набуття освіти.

Ми розглядаємо підготовку фахівців для зарубіжних країн як си-
стему, що ґрунтується на традиціях і вимогах, які склалися в резуль-
таті 33-літнього досвіду роботи викладацького колективу, аналізу, 
узагальнення, впровадження розроблених кафедрами концептуаль-
них науково-методичних підходів, ефективних в освітній діяльності 
довузівської підготовки іноземних громадян.

Підготовчий факультет (ПФ) було створено в 1975 р. Навчання 
за інженерно-технічним, медико-біологічним і гуманітарним про-
філями на ПФ іноземних громадян складає першооснову для пода-
льшого навчання за фахом на факультетах та в аспірантурі ОНПУ, 
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НАН України в м. Києві) та 05.13.06 — інформаційні технології 
(при Одеському національному політехнічному університеті), чле-
ном експертної ради Міністерства освіти України з наукових питань 
у машинобудуванні.

Професорсько-викладацький колектив кафедри виконує нау-
ково-дослідну роботу з таких напрямів: системи автоматизованого 
проектування об’єктів машинобудування; системи транспортуван-
ня та очищення хімічних речовин; конструкції хімічних машин та 
апаратів.

Усі професійно-орієнтовані, спеціальні дисципліни, які забезпе-
чує кафедра, та виробнича практика мають навчальні програми та 
методичні вказівки до їх виконання. 35 % конспектів лекцій видано 
з грифом Міносвіти України.

Підсумовуючи наукові досягнення Інституту машинобудування, 
можна сміливо сказати, що сьогодні в ОНПУ сформовані наукові 
школи в галузі інженерної механіки. Під керівництвом заслуженого 
діяча науки і техніки України професора О. Ф. Дащенко оприлюдни-
ли цикл монографій та навчальних посібників з механіки руйнувань, 
динаміки та міцності машин, будівельної механіки.

Приємно відмітити, що естафету слави Одеського політехнічного, 
яку започаткували визнані авторитети у галузі інженерної механіки, 
корифеї машинобудування В. О. Добровольський та К. І. Заблонсь-
кий, достойно прийняла талановита творча молодь політехнічного 
університету Л. В. Коломієць, М. Г. Сур’янінов, В. В. Іванов, Ю. М. Сві-
нарьов, І. І. Сідоренко та багато-багато інших, які є могутнім нау-
ковим та навчальним потенціалом Інституту машинобудування 
та ОНПУ. Завдяки їх наполегливій праці зроблено великий внесок 
у подальший розвиток університетської освіти, а також у наукову 
та дослідницьку роботу в країні.
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апаратів, інтелектуальні методи в проектуванні та управлінні об’єк-
тами машинобудування.

Нині наукові інтереси кафедри сконцентровані у напрямах ро-
зробки сучасних моделей, методів, алгоритмів і програм для про-
ектування та управління в галузі машинобудування; розробки су-
часних методів переробки та транспортування рідин, подрібнених 
матеріалів та їх сумішей; вдосконалення розрахунків деталей машин 
і апаратів на міцність та надійність.

Найбільш значними науковими роботами викладачів кафедри, 
що мають теоретичний та практичний інтерес, є підвищення якості 
проектування об’єктів машинобудування; розробка обладнання 
для знепилювання Чорнобильської АЕС; вдосконалення методів 
управління процесами тепломасопереносу; оптимізація наванта-
жень конструкцій, які містять абсолютно жорсткі елементи; оп-
тимізація навантажень конструкцій при їх складному напружено-
деформованому стані; устаткування для транспортування сипучих 
речовин та рідин за допомогою систем «труба-пружина».

Результати сучасних наукових досліджень впроваджено у про-
мисловість на Одеському заводі будівельних матеріалів, Одеському 
ЗАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ», в ООО «ТРАНС-ТИР» та ДП «ОДАЗ-техцентр».

За останні 15 років в науковій школі кафедри було захищено 3 
докторські та 23 кандидатські дисертації з 7 спеціальностей ВАК 
України.

Кафедра співпрацює з ОНПЗ «ЛУКОЙЛ» та має там філіал. Такі 
дисципліни, як «Апарати переробки нафтопродуктів» та «Технологія 
нафтопереробки», студенти вивчають безпосередньо під керівниц-
твом провідних спеціалістів заводу.

З 1993 р. кафедра проводить щорічну республіканську наукову 
конференцію «Моделирование в прикладных научных исследова-
ниях». Матеріали доповідей цієї конференції друкуються окремим 
збірником. У 2008 р. вийшла XV збірка наукових праць конференції. 
Традиційно участь у конференції беруть провідні науковці з Росії, 
Польщі та України. Свої перші статті в цьому збірнику друкують 
магістри нашого університету.

Професор О. Л. Становський є членом спеціалізованих вче-
них рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня док-
тора технічних наук із спеціальностей 05.16.04 — ливарне виро-
бництво (при Фізико-технологічному інституті металів і сплавів 
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Для забезпечення курсів лекцій за спеціальними розділами спів-
робітниками кафедри разом з викладачами профілюючих кафедр 
підготовлені та видані 5 навчальних посібників та монографій.

Кафедра вищої математики № 2 має тісні науково-методичні 
зв’язки з науково-дослідними інститутами НАН України: Інститутом 
прикладної механіки та математики, Фізико-механічним інститутом 
ім. Г. В. Карпенко, Національним університетом «Львівська політе-
хніка,» Інститутом проблем міцності, Інститутом надтвердих мате-
ріалів, Інститутом космічних досліджень, навчальними закладами 
МОН України: НТУУ «КПІ», НТУУ «ХПІ», НАУ, Херсонським держа-
вним технічним університетом, Севастопольським національним 
технічним університетом, Запорізьким національним технічним 
університетом, а також з науково-навчальними міжнародними 
центрами: Вищою школою народного господарства і комп’ютерних 
технологій (м. Аугсбург, Німеччина), Технічним університетом (м. 
Мюнхен) та ін.

З 1994 р. професор А. В. Усов обраний до складу Національного 
комітету України з теоретичної та прикладної механіки, а з 2002 р. 
увійшов до складу Наукової Ради.

З 2008 р. кафедру було перейменовано на кафедру «Вища мате-
матика та моделювання систем».

Кафедра «Нафтогазове та хімічне машинобудування» під час 
свого заснування у 1965 р. мала назву «Кафедра хімічного машино-
будування та апаратобудування». За період існування кафедру очо-
лювали: професор С. Т. Сергєєв (1967-1968), професор М. В. Олійник 
(1968-1981), доцент С. І. Філіпович (1981-1989), доцент В. В. Безер 
(1989-1993). З 1993 р. завідувачем кафедри є професор О. Л. Ста-
новський. З 1998 р. кафедра отримала нову назву.

За період свого існування на кафедрі працювали такі викла-
дачі, як д-р техн. наук, проф. О. І. Буров, канд. техн. наук, доценти 
Г. В. Кострова, Б. М. Лапін, Тимченко П. М., О. С. Балан.

Викладачами кафедри на сьогодні є д-р техн. наук, проф. Т. В. Ли-
сенко; канд. техн. наук, доценти Ю. М. Хомяк; В. В. Ясюков; О. С. Са-
вельєва; ст. викладач Т. М. Панова; канд. техн. наук, асистент Пла-
чінда О. Є.; асистент Є. О. Науменко; асистент П. О. Становський.

Науковими напрямами кафедри були конструювання та ро-
зрахунок сталевих канатів, опір втомі матеріалів та деталей ма-
шин, складний напружено-деформований стан деталей машин та 



94

Одеський політехнічний: 90 років творчої діяльності (1918–2008)

Труды Одесского политехнического университета, 2008, спецвыпуск

при ній було споруджено дисплейний клас на основі обчислюваль-
ного центру ОНПУ, що дозволило виконувати лабораторні роботи 
на відповідному на той час науковому та навчальному рівні. Перей-
менування кафедри відбулося у 1987 р. в зв’язку з тим, що на інже-
нерно-економічному факультеті було створено випускаючу кафе-
дру з назвою «Прикладна математика». Нині кафедра забезпечена 
методичними посібниками, вказівками з усіх розділів навчального 
курсу з вищої математики. Видано кілька монографічних праць.

З 1991 р. завідувачем кафедри є д-р техн. наук проф. А. В. Усов. 
Наукові роботи кафедри розвиваються у напрямі якісної теорії ди-
ференціальних рівнянь та застосування методу малого параметра 
в задачах управління, а також математичного моделювання техні-
ко-економічних систем.

Взагалі підвищенню кваліфікації працівників на кафедрі завжди 
приділялася велика увага. На цей час під керівництвом завідувача 
кафедри професора А. В. Усова захищені 2 докторські (Д. В. Дмитри-
шин, Г. О Оборський) та 7 кандидатських дисертацій (В. В. Грибо-
ва, Л. М. Колмакова, А. П. Коновалов, Ю. В. Крякін, Ю. О. Морозов, 
О. Г. Рудик, М. О. Юрченко).

Тепер на кафедрі працюють д-р техн. наук, проф. А. В. Усов (за-
відувач), професори, кандидати наук С. І. Козовий та Л. І. Плотніко-
ва, 6 доцентів, кандидатів наук, 6 старших викладачів, серед яких 
один кандидат наук, 7 асистентів, троє інженерів першої категорії. 
А. В. Усов та Л. І. Плотнікова є членами Академії економіки та кібе-
рнетики. А. В. Усов є членом ВАК по присудженню вчених ступенів 
і звань, а також членом двох спеціалізованих рад із захисту док-
торських дисертацій. За комплекс дослідницько-конструкторських 
розробок з впровадження високих технологій при виробництві 
волоконно-оптичних кабелів А. В. Усова було удостоєно високого 
звання лауреата Державної премії України за 2001 р. У 2002 р. у ви-
давництві «Астропринт» вийшла друком 664-сторінкова монографія 
«Моделювання систем з розподіленими параметрами», серед трьох 
авторів якої двоє — А. В. Усов та Д. В. Дмитришин.

Незважаючи на те, що дисципліна «Вища математика» завжди 
була забезпечена навчальними посібниками, збірниками задач та 
іншою навчальною літературою, членами кафедри проводиться 
велика і плідна робота за напрямом переробки та видавництва ві-
дповідних посібників з цього курсу.
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фірмами світу «BOSCH» та вітчизняними виробниками «ВІННС» 
(діагностичний комплекс Дельфін-1 М). Метою створення центру 
є проведення наукових досліджень у галузі експлуатаційної надій-
ності автомобілів та надання науково-дослідних послуг з розробки 
методів технічної діагностики, випробувань та ліквідації відмов 
транспортних засобів та їх окремих агрегатів із використанням 
новітніх інформаційних технологій.

При кафедрі в 2007 р. на базі ДП «Діліжанс Моторс» ство-
рено навчально-науковий випробувальний центр «Надійність», 
який займається наданням навчальних та науково-дослідниць-
ких послуг.

У квітні 2008 р. підписано договір про науково-технічну спів-
працю між Центром «Надійність» та ТОВ «Роберт Бош Лтд».

Кафедру «Вища математика № 2» було засновано в 1980 р. 
з метою підвищення ефективності керування навчальним процесом. 
На той час єдина в ОПІ кафедра вищої математики досягла кількості 
48 штатних одиниць і потребувала подальшого зростання кількості 
співробітників. Тому кафедру було поділено на дві: кафедру вищої 
математики, де завідувачем залишився М. Б. Діварі, і кафедру при-
кладної математики, де завідувачем було спочатку призначено, 
а згодом обрано за конкурсом доцента Ю. О. Кліха. Слід відзначити, 
що поділ відбувся без якихось гострих колізій, і він не позначився 
на взаємовідносинах членів обох кафедр.

Першого року після поділу обидві кафедри містилися в одно-
му приміщенні і працювали разом. З досвіду спільної роботи було 
зроблено висновок, що для кращого забезпечення різних спеціа-
льностей належною математичною підготовкою і спадкоємності 
навчання слід поділ здійснити по факультетах. Забезпечення фа-
культетів, які готували фахівців з підвищеними вимогами щодо 
математичних знань, зокрема знань із спеціальних розділів ма-
тематики, було покладено на кафедру прикладної математики. 
Це такі факультети, як ІЕФ, ФАОТ, РТФ та МТФ (наразі відповідно 
інститути ІБЕІТ, ІКС, ІРТ та ІПТДМ). Адміністративно кафедра було 
підпорядкована ІБЕІТ.

Основна увага в перші роки існування кафедри приділялася 
підготовці методичного забезпечення навчального процесу, особ-
ливо постановці лабораторного практикуму. Згодом, вже після того, 
як кафедру було перейменовано на кафедру вищої математики № 2, 
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У 1993 р. підписаний договір про співробітництво між Одесь-
ким політехнічним університетом і машинобудівним факультетом 
Белградського Університету (Югославія).

Основними замовниками дослідних робіт є автотранспортні 
підприємства, агропромисловий комплекс, підприємства транспор-
тного машинобудування. Нині ведуться роботи з ВАТ «Одеса-КрАЗ-
Сервіс», ЗАТ «Циклон» (м. Луганськ) і ТОВ «Роберт Бош Лтд».

Відкрито філії кафедри на транспортних підприємствах м. Одеси, 
споряджених сучасним технологічним обладнанням (ВАТ «ПІВДЕ-
НЬТРАНС», АТП-15154, Управління механізації і транспорту тресту 
Одестрансбуд), що дозволяє не тільки забезпечити високий рівень 
навчального процесу, але й виконувати актуальні наукові дослі-
дження у напрямі технічної експлуатації та технічної діагностики 
рухомого складу автомобільного транспорту.

На кафедрі з 1979 р. відкрита науково-дослідна лабораторія 
«Триботехніка», науковим керівником якої є науковий співробітник 
С. І. Кобилянський. У лабораторії проводяться роботи у галузі тертя, 
зношування, змащення.

Кобилянський С. І. створив і впровадив у різних галузях про-
мисловості нове покоління високоефективних ресурсозберігаючих 
пластичних мастил «Диставік», що реалізують ефект беззносного 
тертя; розробив, запатентував і впровадив: дослідні зразки випро-
бувального устаткування для прискорених випробувань вузлів і аг-
регатів машин і різних пар тертя; цілий ряд вихроцентрифужних 
апаратів (ВЦА) у різних галузях промисловості (газифікація палива 
для бензинових двигунів, очищення вихлопних газів від дизельних 
двигунів, аератори для біологічного очищення стічних вод, сепара-
ція сипучих матеріалів.

Під науковим керівництвом Кобилянського С. І. з групою науков-
ців розроблено принципово нове конкурентноспроможне покоління 
різноманітних роторних машин об’ємної дії (насоси, компресори, 
зокрема бікамерні роторні машини насос-компресори).

С. І. Кобилянський є автором понад 100 наукових праць і пате-
нтів на винаходи, і йому першому в Одеській області за роки неза-
лежності України присвоєне з 2001 р. почесне звання «Заслужений 
винахідник України».

У 2005 р. при кафедрі «Автомобільний транспорт» створено на-
вчально-виробничий центр «Автодіагностика» сумісно з провідними 
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вже видатний на той час вчений у галузі класичної механіки, профе-
сор Київського університету Гавріїл Костянтинович Суслов. Почина-
ючи з 1950 р. завідувачами кафедри були: М. І. Горбатов (1950-1968), 
О. П. Бабенко (1968-1973), П. О. Христіченко (1973-1974), В. П. Яг-
лінський (1981-1983), А. Б. Хіхловський (1983-1992).

З 2000 р. кафедра теоретичної механіки об’єдналася з кафедрою 
прикладної механіки і деталей машин.

Сьогодні кафедра є опорною для вузів Одеського регіону з теоре-
тичної механіки. При кафедрі працює науково-методичний семінар 
з питань теоретичної механіки, на якому обговорюються поточні 
роботи провідних викладачів теоретичної механіки технічних ву-
зів Одеси.

Кафедра «Автомобільний транспорт» створена у вересні 
1963 р. на базі раніше існуючої кафедри «Підйомно-транспортні 
машини та автомобільний транспорт». Кафедрою завідували до-
цент О. А. Чайка (1963-1965), доцент С. М. Грибенко (1965-1967), 
професор І. С. Вороніцин (1967 – 1979 рр.), професор С. І. Барсуков 
(1979-1991).

Під час керування кафедрою проф. І. С. Вороніциним на ка-
федрі започатковано наукові напрями — надійність рухомого 
складу автомобільного транспорту, технологія відновлення зно-
шених деталей транспортних машин електролітичним хромуван-
ням, відновлення деталей газополум’яним засобом напилювання, 
за якими дисертаційні дослідження виконали доценти С. Г. Чабан, 
В. П. Манаєнко, О. Д. Ніцевич, В. І. Барановський, М. М. Літвінов, 
керівники великих підприємств м. Одеси — М. Д. Боровський 
і О. П. Яворський. У той час тісні науково-дослідні зв’язки були 
з підприємствами: НВО «РЕМДЕТАЛЬ» (м. Київ), Біляївська рай-
сільгосптехніка (відновлення штоків гідроциліндрів сільськогос-
подарських машин електролітичним прогресивним засобом від-
новлення), Тернопільська райсільгосптехніка, Кіровський завод 
(м. Ленінград), Свердловський турбомоторний завод (зміцнення 
зовнішніх поверхонь циліндрів двигунів молочним хромуванням 
проти кавітації).

З 1991 р. під керівництвом приват-професора В. Г. Максимова ка-
федра спрямовує наукові дослідження у напрямі надійності рухомого 
складу автомобільного транспорту, міцності та жорсткості несучих 
систем автомобільних причепів і напівпричепів.
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фахівців вищого ґатунку, понад 70 наукових статей і методичних 
робіт, 6 наукових винаходів. Тривалий час Е. Д. Кравцов був відпо-
відальним виконавцем дослідження передач зачепленням сумісно 
з Інститутом машинознавства АН СРСР.

З 2000 р. під керівництвом завідувача приват-професора 
Б. В. Мотулько розроблені наукові підґрунтя визначення кінематич-
них та динамічних характеристик зубчастих і важільних механізмів, 
що дозволяють проектувати та виготовляти конкурентноздатну 
високоефективну машинобудівну продукцію широкого вжитку: 
зубчасті й черв’ячні редуктори, карданні передачі, гідравлічні 
машини тощо. Результати досліджень впроваджені на Одеських 
машинобудівних заводах, на заводі «АвтоКрАЗ» (м. Кременчуг). 
Б. В. Мотулько проводить спільні науково-дослідні роботи з ГНДІ 
«Редуктор» (м. Київ), інститутом машинознавства РАН (м. Моск-
ва), провідними НДІ і технічними ВНЗ Чехії, Словаччини, Польщі, 
Угорщини та Німеччини.

Під науковим керівництвом доктора технічних наук професо-
ра С. С. Гутирі на кафедрі започатковано новий перспективний 
науковий напрям — системне проектування і оптимізація механі-
змів і машин, цілеспрямовано виконуються прикладні дослідження 
за програмою МОН України, договірні роботи за замовленнями 
промислових підприємств, дисертаційні роботи. За цей період опу-
бліковано понад 120 статей і доповідей у матеріалах науково-тех-
нічних конференцій, видано 7 монографій, 16 підручників і навча-
льних посібників.

Кафедра встановила тісні контакти у галузі навчальної та науко-
вої роботи з провідними інститутами зарубіжних країн. Найбільш 
плідним є співробітництво з Технічним університетом в Дрездені 
(Німеччина), Технічним університетом м. Мишкольц (Угорщина), 
Технічним університетом науки та технології в Пекіні (Китай) та 
Технологічним інститутом у Деліані (Китай). Ці стосунки продовжу-
ються вже 25 років, триває взаємний обмін викладачами-стажерами, 
який сприяє підвищенню рівня нашого професіоналізму. За догово-
рами з цими навчальними закладами, зокрема з ТУД, виконуються 
спільні наукові дослідження. Результати їх знайшли втілення у роз-
роблених стандартах та наукових розробках.

Кафедра теоретичної механіки розпочинає свою історію 
з 1921 р., коли ректором Політехнічного інституту був призначений 
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техніки в інженерній практиці. Початок новому напряму поклали 
роботи викладачів кафедри І. М. Білоконєва та Б. В. Мотулько.

Під керівництвом професора І. М. Білоконєва (1988-2000) впро-
ваджено комп’ютерні технології дослідження і проектування пло-
ских і просторових важільних механізмів. Доцент Ю. М. Свінарьов 
розвив цей напрям, що привело до появи в 1999 р. на кафедрі но-
вого перспективного наукового напряму — «Теорія емуляційного 
моделювання механізмів машин», найбільш вагомим практичним 
результатом якої з’явилося управління експлуатаційною надійністю 
механізмів систем керування й захисту атомних реакторів елект-
ростанцій, методу розрахунку надійності й прогнозування ресурсу 
цих систем при їхній промисловій експлуатації в умовах дії великої 
кількості зовнішніх факторів і при відсутності бази даних щодо пра-
цездатності виробів-аналогів. Впроваджено на підприємстві «Шко-
да ядерне машинобудування» при виробництві вузлів реакторних 
установок для України.

І. М. Білоконєв — автор понад 120 друкованих праць, серед яких 
10 підручників та навчальних посібників та близько 100 наукових 
статей, під його керівництвом підготовлено 5 кандидатів наук.

Вагомий вклад у дослідження зубчастих передач зробив один 
із провідних спеціалістів у галузі машинознавства д-р техн. наук, 
проф. Б. М. Щокін. Тривалий час він керував дослідженнями передач 
зачепленням сумісно з Інститутом машинознавства РАН (Москва), 
виконано комплекс науково-дослідних робіт з оборонної тематики. 
Б. М. Щокін є автором понад 100 статей, багатьох монографій, пі-
дручників, навчальних посібників з робототехніки, теорії механі-
змів і машин. Нині працює професором у технічному університеті 
м. Торонто (Канада).

Цікавим та перспективним було дослідження, що виконував 
кадровий співробітник кафедри з 1967 р. Е. Д. Кравцов, який почав 
роботу на кафедрі техніком, у подальшому став доцентом, приват-
професором. Ця робота була присвячена роботоздатності зубчастих 
пасів, які широко використовуються у машинобудуванні та прила-
добудуванні. Отримані результати дозволили запропонувати нову 
систему приводів кіноапаратів, що випускалися Одеським заводом 
«Кінап», стали основою галузевих стандартів верстатобудівельної 
промисловості. Е. Д. Кравцов є автором 8 навчальних посібників 
з деталей машин і основ конструювання, які сприяють підготовці 
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наукових досліджень. У результаті цього зросла активність вчених, 
виникли нові школи, зав’язались і зміцніли зв’язки із зарубіжни-
ми інститутами та дослідниками. К. І. Заблонський — організатор 
і керівник п’яти Всесоюзних конференцій за фахом, він керував 
дослідженнями по спільній науковій роботі з Дрезденським те-
хнічним університетом, виступав з доповідями на міжнародних 
конференціях в Нью-Делі, Будапешті, Варні, Дрездені, Стокгольмі, 
запрошувався для читання лекцій у вищих технічних навчальних 
закладах НДР, ЧССР, БНР, ПНР, Італії, Куби. Фронтова та трудова 
діяльність Костянтина Івановича Заблонського відзначена 20 уря-
довими нагородами.

Роботи з впливу точності на навантаження в зубчастім заче-
пленні виконував М. С. Біляєв з часу перебування в аспірантурі 
до отримання вченого звання професора. Йому належить пріори-
тет по впровадженню у машинобудівні розрахунки методів теорії 
ймовірностей, він уперше врахував ймовірний характер похибок 
виготовлення зубчастих коліс та деталей приводів машин на їх несу-
чу здатність.

Серія робіт аспірантів та співробітників кафедри була присвя-
чена довговічності та контактній міцності зубчастих коліс передач 
при змінному навантаженні: В. П. Мурашко, Б. В. Мотулько — у по-
дальшому завідувачі кафедри теоретичної механіки, Д. Л. Семенов, 
В. А. Орлов — у подальшому доценти кафедри, І. М. Білоконев — 
у подальшому д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри. Дослідження 
з визначення ступеня опору активних поверхонь зуб’єв викришу-
ванню у залежності від основних характеристик зубчастих передач, 
що були виконані В. П. Мурашко та Д. Л. Семеновим, надали мож-
ливості удосконалити методику оцінки навантажувальної здатності 
передач за цим критерієм. Їх результати були покладені в основу 
проектів стандартів СРСР та країн РЕВ.

Кафедра приділяла велику увагу роботам з оцінки роботозда-
тності не тільки передач великої потужності, але й зубчастих за-
чеплень, які виконані із неметалевих матеріалів. Ряд робіт у цій 
галузі виконали І. М. Білоконєв, В. А. Орлов, В. І. Нассаль та інші 
співробітники кафедри.

З 1972 р. на кафедрі з’явився новий науковий напрям, пов’язаний 
із розробкою нових технологій розрахунків машинобудівних конс-
трукцій і механізмів та із широким застосуванням обчислювальної 
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передач, валів, підшипників кочення, конічних стержнів тощо. 
У результаті сформовано метод розрахунку передач на жорсткість, 
що дозволило з більшою вірогідністю оцінити явища, які відбува-
ються в зубчастих зачепленнях будь-якого виду. Наукове і прак-
тичне значення цих досліджень полягає в тому, що вони відкрили 
можливості уточненого визначення величини розрахункового 
навантаження. Крім того, це дає можливість оцінювати вплив конс-
труктивних, технологічних і експлуатаційних шляхів на зниження 
величини розрахункового навантаження. Результати досліджень 
впроваджуються у державних і міжнародних стандартах на розра-
хунки зубчастих і черв’ячних передач. У 1985 р. виданий підручник 
«Детали машин» К. І. Заблонського, над яким він працював з 1956 р. 
Вчення про деталі машин, зокрема питання обґрунтованого вибору 
розрахункових схем, становлення мінімально-допустимих коефі-
цієнтів запасів міцності, визначення величини розрахункового 
навантаження отримали в даному підручнику більш конкретне ви-
світлення. У 1999 р. підручник «Деталі машин» вийшов українською 
мовою. Надалі наукова робота К. І. Заблонського здійснювалась 
у напрямі удосконалення конструкцій машин і приводів завдяки 
керуванню жорсткістю деталей в з’єднаннях. Він створив і впро-
вадив у розрахункову практику універсальний метод дослідження 
та розрахунку розподілення навантаження на площинах контакту 
зубців з урахуванням основних факторів впливу. На цій основі про-
фесор К. І. Заблонський і його учні вирішили цілий ряд наукових 
і прикладних завдань у галузі редукторобудування для промисло-
вих підприємств. У сфері конструювання машин і передач К. І. Заб-
лонський розробив основи раціонального проектування машин та 
їхніх деталей, що знайшло відображення в навчальному посібнику 
«Основы проектирования машин», монографіях та численних стат-
тях. К. І. Заблонський — автор понад 430 наукових праць, у тому 
числі 11 монографій і 25 винаходів, він підготував 45 кандидатів 
і 5 докторів технічних наук. Окремої розповіді заслуговує діяль-
ність К. І. Заблонського на посаді ректора ОПІ. Протягом 16-річної 
відданої праці він показав себе вмілим і сильним адміністратором. 
За інститутом твердо закріпилась позиція провідного вузу Одеси. 
К. І. Заблонського відрізняла висока вимогливість до себе, співро-
бітників і студентів, його зусилля спрямовувались на наведення 
більш суворого порядку в навчальному процесі, підвищення рівня 
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(науковий консультант професор С. Т. Сергеєв), В. Ф. Оробей, Л. В. Ко-
ломієць, І. В. Ніколенко (науковий консультант професор О. Ф. Да-
щенко). На якісно новому рівні проводиться підготовка дипломних 
робіт.

У 2007 р. студент О. О. Пишняк здобула диплом І ступеня 
на Всеукраїнському конкурсі з опору матеріалів, а у 2008 р. сту-
дент Д. В. Швацький на цьому ж конкурсі здобув диплом ІІ ступеня. 
Керівником цих студентів був д-р техн. наук, проф. І. М. Чаюн.

Лабораторія обчислювальної механіки є центром наукових до-
сліджень та підготовки молодих фахівців кафедри.

Кафедра «Теоретична механіка і машинознавство» (у попередні 
роки — деталей машин та загального машинобудування, приклад-
ної механіки, машинознавства і деталей машин, з 2000 р. об’єднана 
з кафедрою теоретичної механіки) утворилася ще у 1918 р. та є од-
нією з найстаріших в університеті. У різні роки кафедрою керували: 
заслужений діяч науки РРФСР д-р техн. наук, проф. В. О. Доброволь-
ський, проф. Л. Б. Ерліх, д-р техн. наук, проф. С. Т. Сергеєв, д-р техн. 
наук, проф. І. М. Білоконев. Керівництво кафедрами прикладної 
механіки та деталей машин здійснював заслужений діяч наук Укра-
їни, д-р техн. наук, проф. К. І. Заблонський. Беззмінним керівни-
ком кафедри деталей машин у 1923 – 1963 рр. був заслужений діяч 
науки і техніки РСФСР проф. В. О. Добровольський — всесвітньо-
відомий вчений, видатний спеціаліст у галузі машинобудування, 
який виховав цілу плеяду талановитих дослідників, підготував 
понад 60 докторів та кандидатів наук. У роки Великої Вітчизняної 
війни В. О. Добровольський вів велику роботу з конструювання та 
виробництва нових типів бойових машин на заводах Сталінграду 
та Уралу. В. О. Добровольський є автором 134 наукових робіт, 7 
навчальних посібників, 30 монографій та 97 статей. Його підруч-
ник «Детали машин» витримав сім видань російською мовою та 
перекладений англійською, французькою, іспанською, арабською, 
китайською мовами. Після В. О. Добровольського керівництво ка-
федри приймає його учень професор К. І. Заблонський (ректор ОПІ 
в 1969 – 1985 рр.). Під його керівництвом у 1961 – 1988 рр. кафедра 
стає опорною в Одесі та однією з провідних в Україні, започатко-
вано основний науковий напрям — жорсткість у машинобудуван-
ні. Виконуються дослідження з жорсткості зубчастих, черв’ячних 
і глобоїдних передач, редукторів великої потужності, планетарних 
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Результати наукових досліджень впроваджені у промисловість, 
зокрема:

— визначення надійності та довговічності аксіально-поршневих 
машин (ВАТ «Будгідравліка», м. Одеса; ВАТ «Автосборочное произ-
водство», м. Одеса);

— розрахунки сталевих канатів (Одеський, Харцизький і Волго-
градський канатні заводи, НДІМетиз, м. Магнітогорськ);

— розрахунки кабельних конструкцій (ВАТ Одесакабель; ЦНДІ 
судової електротехніки і технології, Санкт-Петербург; НДІ кабель-
ної промисловості, м. Москва; Ташкентський науковий інститут 
кабельних виробів);

— розрахунки корпусних деталей верстатів (ВАТ «Одеський за-
вод радіально-свердлильних верстатів», завод «Пресмаш», м. Одеса; 
ВО «Моторостроитель», м. Пермь)

Постійно розширюються контакти з підприємствами України та 
країн СНД.

На цей час на кафедрі працюють 16 співробітників, наукові ін-
тереси яких вельми різноманітні та охоплюють широке коло най-
важливіших проблем механіки твердого тіла, що деформується, 
будівної механіки, машинобудування.

1 вересня 2004 р. при кафедрі створена лабораторія обчислю-
вальної механіки, метою створення якої є проведення наукових 
досліджень у галузі розрахунків машинобудівних конструкцій із 
використанням нових інформаційних технологій.

За малий термін освоєно багато сучасних наукоємних комп’юте-
рних програм моделювання та розрахунку конструкцій — Solid Edge, 
Solid Works, Inventor, ANSYS та інші. Розв’язано велику кількість 
складних інженерних задач, налагоджено робочі контакти з про-
відними підприємствами України та країн СНД.

У навчальний процес впроваджено програму ANSYS для студен-
тів за напрямом «Інженерна механіка», відкриті постійно діючі курси 
з вивчення програми, в навчальний процес уведено факультативний 
курс «Основи механіки твердого тіла, що деформується».

Співробітники та аспіранти лабораторії брали участь у багатьох на-
укових конференціях, виставках, видано понад 100 статей у наукових 
журналах, а також декілька монографій та навчальних посібників.

Захищена кандидатська дисертація (А. М. Лимаренко, науковий ке-
рівник — М. Г. Сурьянінов). Захищені докторські дисертації — І. М. Чаюн 
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понад 160 наукових робіт, серед них 10 підручників. Із 200 дисер-
тацій захищених в ОПІ до 1960 р., 135 виконано за тематикою ка-
федри деталей машин. Професор В. О. Добровольський підготував 
60 кандидатів і докторів наук, які склали основу Одеської наукової 
школи машинознавства і кафедр механічного факультету (нині 
Інституту машинобудування).

На сьогодні до складу ІМБ входять кафедри: динаміки, міцності 
машин і опору матеріалів (ДММ і ОМ, завідувач кафедри, директор 
ІМБ, професор О. Ф. Дащенко), теоретичної механіки і машинознав-
ства (ТМ і М, завідувач приват-професор Б. В. Мотулько), автомобі-
льного транспорту (АТ, завідувач приват-професор В. Г. Максимов), 
вищої математики № 2 (ВМ № 2, завідувач професор А. В. Усов), на-
фтогазового та хімічного машинобудування (НГХМ, завідувач про-
фесор О. Л. Становський). На сьогодні в ІМБ працюють 1 заслужений 
діяч науки і техніки України, 9 докторів і 36 кандидатів наук. За су-
купність наукових досліджень з впровадження високих технологій 
при виробництві оптично-волоконних кабелів професори О. Ф. Да-
щенко і А. В. Усов разом з працівниками ВАТ «Одесакабель» у 2001 р. 
удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кафедра «Динаміка, міцність машин і опору матеріалів» (ра-
ніше — опору матеріалів) заснована у 1937 р. і остаточно визначи-
лась як самостійний підрозділ у 1949 – 1952 рр. під керівництвом 
заслуженого діяча науки і техніки, д-ра техн. наук проф. О. П. Ко-
робова. Потім у різні роки кафедрою завідували: канд. техн. наук, 
доц. О. Ф. Бабенко, д-р техн. наук, проф. В. Т. Козлов, д-р техн. наук, 
проф. Д. Д. Работягов, канд. техн. наук, доц. В. П. Грачев.

З 1989 р. кафедрою керує д-р техн. наук, проф. Дащенко Олек-
сандр Федорович. При його активній участі у 1991 р. кафедра опору 
матеріалів реорганізована в кафедру «Динаміка, міцність машин 
та опір матеріалів» та з того часу проводить підготовку студентів 
за спеціальністю «Динаміка і міцність машин».

Професор О. Ф. Дащенко є автором більш ніж 200 наукових 
праць, 32 монографій, підручників, навчальних посібників. Він має 
34 винаходи, є членом Національного Комітету України з теоре-
тичної та прикладної механіки, членом експертних рад ВАК і ДАК 
України. З 1989 р. під керівництвом професора О. Ф. Дащенко осно-
вним напрямом наукової діяльності кафедри є міцність, надійність 
та довговічність деталей машин.
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Наукові школи і досягнення 
Інституту машинобудування... онпу
в 1918 – 2008 рр.

А. Ф. Дащенко, В. Г. Максимов, О. Е. Гон-
чарова. Научные школы и достижения 
Института машиностроения ОНПУ 
за период с 1918 по 2008 гг. Работа 
посвящается научной деятельности Ин-
ститута машиностроения ОНПУ (ИМС), 
созданию и дальнейшему развитию 
научных школ и научных направлений. 
В работе отражены наиболее значитель-
ные результаты научной деятельности 
ИМС, связи с отечественными и зару-
бежными предприятиями и университе-
тами. Отражена деятельность выдаю-
щихся инженеров-ученых, основателей 
ИМС и ОНПУ. 

А. F. Dashchenko, V. G. Maksimov, 
O. E. Goncharova. Scientifi c schools 
and achievements of ONPU Institute 
of Mechanical Engineering during the 
period from 1918 to 2008. The article is 
dedicated to the scientifi c activity of the In-
stitute of Mechanical Engineering (IME) of 
ONPU, creation and further development 
of scientifi c schools and scientifi c direc-
tions. The most considerable results of IME 
scientifi c activity, links with domestic and 
foreign enterprises and universities are 
in-process refl ected. Activity of prominent 
engineers-scientists, founders of IME and 
ONPU is refl ected. 

ЗЗ моменту заснування у 1918 р. і далі протягом 45 років розви-
ток Інституту машинобудування невід’ємно пов’язаний з ім’ям 

видатного українського інженера-вченого у галузі деталей машин 
і загального машинобудування, заслуженого діяча науки і техніки, 
професора В. О. Добровольського, який у 1918 – 1919 рр. активно 
сприяв організації Одеського політехнічного (колишнього індуст-
ріального) інституту і очолював його як директор у 1946 – 1957 рр. 
Весь час роботи в Одеському політехнічному професор В. О. Добро-
вольський беззмінно керував кафедрою загального машинобуду-
вання (пізніше деталей машин), а також науковими дослідженнями 
грейферів, черв’ячних редукторів, підшипників тощо, опублікував 
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досягнуті у вивченні механізму гідродинамічного звукоутворення; 
у вимірі силових і енергетичних характеристик акустичних полів 
у рідинах; у розробці ультразвукових неруйнуючих методів діагно-
стики напруженого стану елементів конструкцій космічних апа-
ратів. За останні роки опубліковано 4 монографії, понад 30 статей 
і доповідей на конференціях (включаючи міжнародні в Барселоні, 
Нюрнбергу, Москві).
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професором, першим завідувачем кафедри фізики, а М. Д. Папа-
лексі — доцентом (1918 р.) і потім професором (1922 р.) кафедри. 
З 1921 р. асистентом кафедри фізики почав працювати Ігор Євге-
нович Тамм (у майбутньому академік, Герой Соціалістичної Праці, 
лауреат Державних премій СРСР, Нобелівський лауреат (1958 р.), 
лауреат Золотої медалі М. В. Ломоносова (1968 р.).

У 1944 – 1957 рр. кафедру очолював професор Володимир Во-
лодимирович Маляров, відомий фахівець в галузі ядерної фізики, 
автор підручника «Основи теорії атомного ядра», який був переве-
дений на багато мов.

У 1957 – 1983 рр. завідувачем кафедри був професор Андрій Васи-
льович Кортнев. Під його керівництвом на кафедрі були організовані 
широкомасштабні наукові дослідження, сформувався сучасний на-
уковий напрям кафедри (фізична й прикладна акустика), створена 
школа фізиків-акустиків (професори А. Н. Куценко, А. Ф. Назаренко, 
В. К. Макаров, доценти р. В. Протопопов, Ю. В. Рубльов, Н. В. Марти-
новська, Л. А. Давиденко, Д. Е. Главацький та ін.). Завдяки успішній 
роботі науково-дослідного сектора кафедри, що нараховував майже 
150 співробітників, вдалося побудувати п’ятиповерховий лабора-
торний корпус, оснастити його новітнім науковим устаткуванням, 
створити одну із кращих у СРСР фізичну навчальну лабораторну 
базу, обладнати в головному навчальному корпусі дві спеціалізо-
вані амфітеатрові аудиторії. У цей період на кафедрі працювали 
такі видатні вчені, як професори А. И. Костарев (автор теорії тонкої 
структури рентгенівських K-спектрів поглинання металів), О. Л. Рва-
чьов, М. Т. Мищенко.

У 1969 р. на базі кафедри фізики була створена кафедра елект-
роакустики і ультразвукової техніки, що входила до складу ФАОТ із 
1972 р. Кафедра готувала інженерів-електроакустиків до 1991 р.

У 1983 – 1988 рр. кафедрою завідував заслужений діяч науки й 
техніки України, професор Альфред Миколайович Куценко. У цей 
період колектив кафедри поповнили доценти В. О. Анісімов, Н. Н. Ко-
рнєва, В. Ф. Литвинов, О. В. Сухарьков, А. Н. Калашников, В. П. Сав-
чук, лауреат Державної премії УРСР Ю. В. Ковальов та ін.

Сьогодні кафедрою завідує канд. техн. наук, доц. Володимир 
Олександрович Анісімов. Колектив кафедри продовжує фунда-
ментальні наукові дослідження, присвячені хвильовим процесам 
і технологіям у твердих і рідких середовищах. Важливі результати 
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комп’ютерні технології». За минулий період на засіданнях семіна-
ру було зроблено понад 80 наукових доповідей, у яких розглядали-
ся проблеми та результати фундаментальних досліджень з різних 
напрямів комп’ютерних наук, зокрема в галузі інтелектуальних 
інформаційних технологій. У роботі семінару взяло участь понад 
250 фахівців ОНПУ й інших організацій.

За час існування кафедри були захищені одна докторська 
(В. А. Крісілов) та 13 кандидатських дисертацій.

У 2004 р. проф. В. А. Крісілов та доц. В. В. Любченко після спе-
ціальної підготовки на базі Універсітету м. Карлсруе (Німеччина) 
та Університету м. Клагенфурт (Австрія) одержали звання дипло-
мованих педагогів міжнародної асоціації інженерної педагогіки 
ING-PAED IGIP.

За останні роки співробітниками кафедри опубліковані 3 мо-
нографії, близько 270 наукових статей та тез доповідей у наукових 
виданнях, 14 навчальних посібників з грифом МОНУ. Це, зокрема, 
роботи В. А. Крісілова «Теорія інформації й кодування», Ф. С. Шапо 
«Основи комп’ютерної графіки» (2 видання), Ф. С. Шапо «Введення 
в VHDL — мова проектування цифрових систем», «Основи автома-
тизованого проектування цифрових систем»; О. М. Пауліна «Основи 
теорії алгоритмів», В. М. Рувінської «Мова Асемблер. Завдання й 
вправи», В. І. Давидова, О. Б. Кунгурцева «Об’ектно-оріентоване про-
грамування» і «Системне програмування й операційні системи: 
керування реєстром Windows» та ін.

На кафедрі активно розробляються та впроваджуються в навча-
льний процес новітні інформаційні технології. Усі професійно-орі-
єнтовані курси магістерської підготовки та майже 50 % курсів, які 
викладаються співробітниками кафедри, перероблено згідно з вимо-
гами дистанційного навчання та використання мережі ІНТЕРНЕТ.

Фахівці кафедри беруть участь у роботі експертних комісій та 
науково-методичних комісій МОНУ.

Кафедра «Фізика» була створена в 1918 р. У колектив Інституту 
комп’ютерних систем (тоді ФАОТ) кафедра увійшла в 1983 р.

Становлення кафедри пов’язане з іменами видатних радянських 
фізиків Леоніда Ісааковича Мандельштама й Миколи Дмитровича 
Папалексі.

Л. І. Мандельштам (майбутній академік, лауреат премії ім. 
Леніна (1931 р.) і Державної премії СРСР (1942 р.) в 1918 р. став 
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Прикладом розробок соціальної спрямованості є створення 
інформаційної системи для автоматизації наукової та адміністра-
тивної діяльності Одеського археологічного музею НАНУ (проф. 
Крісілов В. А, ст. викл. Шабадаш Д. В.) та автоматизованої системи 
для Одеського міського товариства інвалідів (проф. Крісілов В. А, 
доц. Блажко О. А., ст. викл. Зіноватна С. Л.).

Значне місце в науковій діяльності колективу кафедри займає 
виконання міжнародних наукових та науково-методичних проек-
тів. За останні роки співробітники кафедри взяли участь у таких 
міжнародних проектах:

— «Програмний комплекс TeleCam для управління мобільним 
роботом Ego-Secundus в реальному часі через Internet» (спільно 
з Дюсельдорфським університетом прикладних наук, Німеччина).

— TEMPUS TACIS T074 A06 — «Європейсько-Український підхід 
до ранжування університетів України».

— «Розробка спеціалізованої пошукової системи в мережі ІНТЕ-
РНЕТ за технологією розподіленого програмування (Outsourcing)», 
спільно з Цюріхським технологічним інститутом (Swiss Federal 
Institute of Technology Zurich), Швейцарія.

— «Підтримка економічної трансформації України розвиненням 
освіти з телеінформаційних технологій — електронна економіка», 
який виконувався в рамках програми Polska Pomoc 2006 Міністер-
ства закордонних справ Республіки Польща.

— «Підтримка української освітньої системи розвиненням дис-
танційного навчання», який виконувався в рамках програми Polska 
Pomoc 2007 Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

— «Практикум з удосконалення системи дистанційного навчан-
ня в Україні», який виконувався в рамках програми TEMPUS (SM_ 
SCM-TO17 B 06 – 2006), 2007 – 2008 рр.

Результати наукових досліджень та розробки кафедри СПЗ впро-
ваджено на підприємствах України та за її межами, вони неод-
норазово були представлені на різноманітних наукових міжна-
родних форумах, у тому числі на виставках CeBit’98 та CeBit’2000 
(Ганновер, Німеччина), DATe 2002 (Париж, Франція), Elektrische 
Automatisierung-2007 (Нюрнберг, Німеччина).

У всіх наукових роботах брали активну участь студенти.
З 2000 р. на базі кафедри СПЗ було створено постійно діючий 

науковий семінар «Інтелектуальна обробка інформації і сучасні 
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5. Створення комп’ютерних систем для користувачів, що не ба-
чать; розробка моделей для аналізу обчислювальних систем (доц. 
В. М. Рувінська).

6. Розробка автоматизованих засобів для інтелектуальної об-
робки інформації: засоби кількісного обґрунтування рішень в умо-
вах невизначеності; формалізація та прогнозування оцінки склад-
них об’єктів; моделі подання знань в системах штучного інтелекту 
(проф. В. А. Крісілов).

7. Дослідження та розробка штучних нейронних мереж: форма-
лізація структурного й параметричного синтезу нейронних мереж; 
прискорення навчання нейронних мереж (проф. В. А. Крісілов).

8. Передача відео в режимі реального часу в комп’ютерних ме-
режах (проф. В. А. Крісілов).

9. Системи дистанційного навчання: методи та засоби інфор-
маційної технології створення та доставки навчальних курсів (доц. 
В. В. Любченко).

10. Формальні методи програмної інженерії: моделі процесів 
розробки програмного забезпечення, орієнтовані на його якість 
(доц. В. В. Любченко)

Наукові проекти. За останні роки на кафедрі СПЗ виконувалися 
дослідження та розробки в галузі сучасних інформаційних техноло-
гій згідно з темами НДР: «Програмні засоби автоматизованих сис-
тем»; «Інформаційні системи в проектуванні та керуванні»; «Дослі-
дження та проектування засобів інтелектуальної обробки даних».

Науковці кафедри СПЗ беруть активну участь в інформатизації 
діяльності ОНПУ. Вони розробили низку програмних систем для ав-
томатизації роботи деканатів, приймальної комісії та інших підрозді-
лів університету. У 2006 р. було виконано проект «Аналіз та розробка 
типових конфігурацій програмного забезпечення для навчальних, 
наукових та адміністративних підрозділів ВНЗ», який дозволив ви-
рішити нагальну проблему використання ліцензійного ПЗ.

За роки існування кафедри її співробітниками були виконані 
такі розробки:

Універсальна інтелектуальна система для підтримки прийняття 
рішень EXPEK PRO 1.5+ та нейромережева прогнозуюча система, 
які використовувались для вирішення різноманітних аналітичних 
задач, у тому числі за завданням Одеської облдержадміністрації та 
Міністерства освіти і науки України.
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програмного забезпечення, систем інтелектуальної обробки інфо-
рмації, САПР тощо.

Першим завідувачем кафедри був доц. В. І. Давидов. У період 
1994 – 1999 рр. кафедрою керував доц. Ф. С. Шапо. Це були непро-
сті роки становлення кафедри, формування колективу викладачів 
і співробітників, формування й удосконалення концепції підготов-
ки фахівців в галузі комп’ютерних наук. В 1999 р. кафедру очолив 
доцент, згодом д-р техн. наук, проф. В. А. Крісілов.

Перший випуск молодих фахівців з нового напряму «Комп’ютер-
ні науки» відбувся в 1996 р. За минулі роки кафедрою підготовлено 
понад 500 висококваліфікованих бакалаврів, фахівців та магістрів 
з комп’ютерних наук за фахом «Програмне забезпечення автомати-
зованих систем». З 2007 р. кафедра СПЗ, однією з перших в Україні, 
розпочала підготовку бакалаврів з нового напряму «Програмна 
інженерія». На кафедрі працює аспірантура.

Викладачами та аспірантами кафедри активно ведуться нау-
кові дослідження за такими основними науковими напрямами: 
принципи побудови операційних систем, системного програ-
много забезпечення та трансляторів для мов високого рівня; 
найновітніші комп’ютерні технології у мережах, розподілених 
і паралельних обчислювальних системах; інтелектуальні систе-
ми для підтримки прийняття рішень; нейромережеві системи 
та системи автоматизованого проектування; засоби обробки 
даних із високою продуктивністю. Зокрема, треба відмітити 
такі напрями:

1. Дослідження в галузі створення інформаційних систем (пі-
двищення продуктивності і надійності інформаційних систем; 
проектування об’єктного представлення реляційних баз даних; 
ідентифікація повідомлень природною мовою в інформаційних 
системах; засоби представлення й аналізу навчального матеріалу, 
питань і відповідей природною мовою в навчальних системах (проф. 
О. Б. Кунгурцев).

2. Методи та засоби побудови систем розподіленої обробки ін-
формації (доц. Блажко О. А.)

3. Дослідження методів проектування та побудови надшвидко-
діючих арифметичних пристроїв (доц. О. М. Паулін).

4. Дослідження паралелізму обчислювальних процесів, зокрема 
розпаралелювання процесів та їх оптимізація (доц. О. М. Паулін).
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Наукові досягнення кафедри успішно впроваджуються в навча-
льний процес. Тільки за останні роки викладачами кафедри видані 
близько 100 методичних вказівок і конспектів лекцій, понад 250 
наукових статей. Серед публікацій можна виділити такі:

Джагупов Р. Г., Єрофеєв А. А. «Пьєзоэлектронні пристрої обчи-
слювальної техніки, систем контролю й керування» (м. Санкт-Пе-
тербург, 1994 р.).

Джагупов Р. Г., Плавинський Е. Б., Нікольський В. В. «Одиниці 
фізичних величин. Основні правила виміру» (м. Дніпропетровськ, 
1999 р.).

Петренко В. М. «Словник російсько-український політехнічний» 
(м. Київ, 2000 р.).

Джагупов Р. Г., Плавинський Е. Б., Нікольський В. В. «Вимірюва-
льні перетворювачі» (м. Одеса, 2002 р.).

З 2002 р. на кафедрі під керівництвом д-ра техн. наук, проф. 
Антощук С. Г. працює постійно діючий науковий семінар «Су-
часні інформаційні технології», на якому розглядаються науко-
ві досягнення в галузі комп’ютерних наук. Метою семінару є 
ознайомлення викладачів, наукових співробітників і студентів 
з новітніми досягненнями світової науки, розвиток навичок 
у пошуку, обробці й аналізі наукової інформації й оформленні 
результатів у вигляді наукової доповіді, а також творче спілку-
вання учасників. Співробітники, аспіранти й студенти кафедри 
систематично беруть участь у науково-технічних міжнародних 
і республіканських конференціях: «Штучний інтелект», «Автома-
тика», «Проблеми електроніки», «Обробка сигналів і розпізна-
вання образів», «Сучасні інформаційні й електронні технології» 
(СІЕТ) та ін. Результати наукової праці кафедри неодноразово 
представлялися на різних виставках, у тому числі міжнарод-
них: «Мир високих технологій «Hi-Tech», «CeBIT» (Ганновер, 
Німеччина).

Кафедра «Системне програмне забезпечення» (СПЗ) є наймоло-
дшою кафедрою ФАОТ-ІКС і однією з молодих кафедр ОНПУ. Вона 
була створена в 1993 р. для підготовки фахівців у сфері інформацій-
них технологій, зокрема, в галузі комп’ютерних наук. Основою ви-
кладацького складу кафедри СПО стала група висококваліфікованих 
фахівців, які працювали на кафедрі обчислювальних машин і спе-
ціалізувалися в сфері програмування, системного й прикладного 
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напрями — одержання інформації, її первинна обробка й сучасні 
методи інтелектуального аналізу.

У результаті з 1999 р. кафедра почала підготовку спеціалістів 
за фахом «Інформаційно-керуючі системи й технології» і бакалаврів 
з напряму «Комп’ютерні науки». Змінилася й назва кафедри — «Ін-
формаційні системи».

З 2002 р. кафедру «Інформаційні системи» очолює випускни-
ця ОПІ, д-р техн. наук, проф. Світлана Григорівна Антощук. Під її 
керівництвом триває розвиток кафедри й колективу. Розроблені, 
затверджені й впроваджені в навчальний процес нові навчальні 
плани, зміст яких відбиває найсучасніші світові тенденції в підго-
товці фахівців з комп’ютерних технологій.

У 2003 р. кафедра успішно пройшла акредитацію, і відбувся 
перший випуск з нової спеціальності «Інформаційно-керуючі 
системи й технології». Обличчя кафедри формують наукові 
розробки в галузі сучасних інформаційних технологій — ін-
формаційні й інформаційно-вимірювальні системи з інтеле-
ктуальним аналізом інформації, системи неруйнуючого кон-
тролю, системи електронного документообігу. Здійснюється 
підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в докторантурі й 
аспірантурі. За час існування кафедри захищені 6 докторських 
і 22 кандидатські дисертаційні роботи (з них 5 — іноземними 
громадянами).

Спеціалісти, що пройшли наукову школу на кафедрі, є відомими 
вченими: д-р техн. наук, проф. Кондратенко Ю. П. (м. Миколаїв); д-р 
техн. наук, проф. Шарапов В. М. (м. Черкаси); д-р техн. наук, проф. 
Куценко А. М. (кафедра фізики ОНПУ) та ін.

У рамках наукового напряму кафедри розробляються принципи 
побудови інформаційних систем для реєстрації й обробки акустич-
них і сейсмічних сигналів, зображень у системах технічного зору й 
космічного спостереження. Особлива увага приділяється методам 
обробки сигналів і зображень і прийняття рішень на основі нейро-, 
вейвлет- і фаззі- технологій і інших сучасних концепцій побудови 
інтелектуальних систем.

Кафедра співпрацює з низкою організацій м. Одеси: НВО «Ха-
рчопромавтоматика», підприємством Одеського міськвиконкому 
АСУ дорожнім рухом, Одеським НДІ судових експертиз Міністерства 
юстиції України, СКБ «Елемент» та ін.



74

Одеський політехнічний: 90 років творчої діяльності (1918–2008)

Труды Одесского политехнического университета, 2008, спецвыпуск

«До 10-річчя незалежності України» (серпень 2001 р.); «Освіта-2002» 
(м. Київ), а також на ряді виставок у м. Одесі.

Кафедра готує для ОНПУ кадри вищої кваліфікації. Тільки 
з 2000 р. викладачами й аспірантами кафедри були захищені 5 ка-
ндидатських і 3 докторські дисертації.

Кафедра приділяє велику увагу науково-дослідній роботі сту-
дентів. Кращі студенти кафедри неодноразово посідали перші й 
призові місця на Всеукраїнських олімпіадах.

Понад 20 випускників кафедри працюють у ТОВ «Телекарт-П-
рилад», що бере участь у виконанні регіональної програми «Міська 
карта». Генеральним директором підприємства є випускник кафе-
дри Сергій Вікторович Козлов.

Кафедра «Інформаційні системи». У травні 1989 р. на факуль-
теті автоматики й обчислювальної техніки була утворена кафедра 
інформаційно-вимірювальної техніки.

Засновником кафедри й першим її завідувачем був відомий 
учений в галузі вимірювальної техніки й п’єзоелектроніки, д-р техн. 
наук, проф. Рафаїл Григорович Джагупов (1934-1999), фахівець 
із багатим науковим і педагогічним досвідом, який створив нову 
для університету наукову школу з досліджень п’єзоелектронних пе-
ретворювачів. Під його керівництвом були захищені 5 докторських 
і 42 кандидатських дисертацій.

Підготовка фахівців здійснювалася за дефіцитною у той час 
для південних регіонів України спеціальністю «Метрологія й ви-
мірювальна техніка». Кафедрою були розроблені й викладалися 
на високому науковому рівні навчальні дисципліни, що спри-
яли підготовці висококваліфікованих фахівців з нової спеціа-
льності. Паралельно з навчально-методичною роботою на ка-
федрі проводилась активна науково-дослідна робота з нового 
напряму — «П’єзоактивна електроніка й оптика», в основу якої 
були покладені дослідження й розробка п’єзоелектронних пере-
творювачів, п’єзогенераторів, п’єзоелектричних мікродвигунів 
і мікроманіпуляторів.

З 1998 р. кафедру очолив вихованець ОПІ, д-р техн. наук, проф. 
Віктор Олексійович Власенко — відомий фахівець у галузі інфо-
рмаційних систем і технологій для вирішення завдань розпізна-
вання й ідентифікації об’єктів, автоматизації процесів обробки 
інформації. З його приходом на кафедрі об’єдналися два наукових 
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та САПР для їх проектування. Найбільш значущим результатом була 
розробка і серійний випуск запропонованих і спроектованих в ОПІ 
цифрових паралельних процесорів і обчислювальної системи на їх-
ній базі, що містила в собі понад 30 процесорів. Система була впро-
ваджена в 80-х рр. минулого століття у складі багатофункціональної 
цифрової РЛС «Дон» центру керування системою протиракетної 
оборони країни. Розробка й проектування цих систем виконували-
ся винятково колективом випускників кафедри в підрозділах СПКБ 
«Дискрет», створеного для виконання цих робіт при ОПІ Міністер-
ством радіопромисловості СРСР.

З 1992 р. і по теперішній час кафедрою керує д-р техн. наук, 
проф., заслужений діяч науки і техніки України М. Б. Копит-
чук. Нині він займає також посаду проректора ОНПУ з нау-
кової роботи. У 2004 р. за плідну педагогічну і наукову діяль-
ність він був нагороджений Почесним знаком голови Одеської 
облдержадміністрації.

М. Б. Копитчуком був відроджений науковий напрям кафедри 
КІСМ, пов’язаний з розробкою теорії та практики побудови інтег-
рованих інформаційних систем обліку вантажопотоків. У створеній 
ним науково-дослідній лабораторії «Комп’ютеризовані інформа-
ційні системи» був розроблений і введений в дію на більш ніж 200 
українських та зарубіжних об’єктах комплекс апаратно-програмних 
засобів для систем обліку вантажопотоків.

М. Б. Копитчук є автором майже 100 наукових і науково-мето-
дичних робіт та 13 авторських свідоцтв.

В 1993 р. зі складу кафедри ОМ була виділена кафедра систе-
много програмного забезпечення, а кафедра ОМ була перетворе-
на в теперішню кафедру «Комп’ютерні інтелектуальні системи й 
мережі».

Основні наукові напрями діяльності кафедри:
— інформаційно-вимірювальні системи (науковий керівник — 

д-р техн. наук, проф. Копитчук М. Б.);
— моделювання обчислювальних мереж (науковий керівник — 

д-р техн. наук, проф. Нестеренко С. А.);
— функціональне діагностування обчислювальних пристроїв 

(науковий керівник — д-р техн. наук, проф. Дрозд О. В.).
Результати роботи кафедри представлялися на виставках: «Мир 

високих технологій» («Hi-Nech 2000»), CeBIT 2000 (Hannover), 
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старші викладачі М. Н. Подлегаев, Б. П. Самар, Є. А. Чудненко. 
У 1973 р. були випущені перші інженери з нової спеціальності.

У другій половині 60-х р. доцентом М. П. Похило і ст. наук. спів-
робітником Г. О. Трофименко у співробітництві з науковцями ме-
ханіко-технологічного факультету були створені аналого-цифро-
ві тензометричні ваги для зважування залізничних вагонів у русі. 
Вони були впроваджені в серійне виробництво на Краснодарському 
заводі «Тензоприбор». На кафедрі діяли два сектори Галузевої тен-
зометричної лабораторії Мінприладу СРСР.

Подальший розвиток цей напрям отримав у роботах колективу, 
очолюваного доц. В. В. Скалевим (ст. наук. співробітники Собо-
ров В. О., Копитчук М. Б. та інж. Карасинський О. Л.), який розробив 
і вперше у колишньому СРСР запровадив у серійне виробництво 
комплекс цифрових вимірювальних приладів для тензометрії Ф4231, 
Ф4232 і Ф4233. Ці прилади серійно вироблялись на Чебоксарському 
заводі електровимірювальних приладів близько 20 років. Результати 
роботи науковців кафедри були гідно оцінені Міністерствами елек-
тростанцій та чорної металургії СРСР, які виділили кошти на будів-
ництво корпусу тензометричної лабораторії (нині корпус ІКС).

У ті ж роки на кафедрі працював лауреат Державної премії СРСР, 
д-р техн. наук, проф. Л. І. Гутенмахер, відомий вчений, фахівець 
в галузі моделювання нафтових родовищ із застосуванням анало-
гових сіткових моделей.

У 1974 – 1992 рр. зав. кафедри був доц. Є. Л. Полін. У цей період 
створюється сучасна навчальна лабораторна база, що була визна-
на Науково-методичною комісією Мінвузу СРСР однією із кращих 
у країні. Кафедра майже щорічно при оцінці досягнень випускаючих 
кафедр посідала призові місця.

Високий рівень кафедри був відмічений у Міністерствах освіти 
СРСР і УРСР, внаслідок чого вона була представлена в науково-ме-
тодичних комісіях за фахом ЕОМ обох міністерств, у науково-ме-
тодичній Раді МВТУ ім. Баумана, науковій раді з технічній кібер-
нетики Міносвіти УРСР, радах з прикладних проблемах галузевих 
міністерств.

На базі кафедри двічі проводилися Всесоюзні наукові наради 
з СуперЕОМ АН СРСР.

Під науковим керівництвом Є. Л. Поліна за завданнями уряду 
СРСР проводилися роботи у галузі паралельних цифрових систем 
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прототипу; розробка методів синтезу цифрових частотнозалежних 
перетворювачів.

2. Прецизійні виміри. Мікропроцесорні системи управління 
технічними об’єктам.

Провідні спеціалісти: Бровков В. Г., Шутєєв Е. І.
Основні напрями досліджень: підвищення точності вимірюва-

льних систем алгоритмічними методами; побудова складних алго-
ритмів управління з використанням топології State Mashine.

3. Пристрої введення в ЕОМ графічної інформації.
Провідний спеціаліст: Яковлев Д. П.
Основні напрями досліджень: методи побудови п’єзоелектрон-

них пристроїв уведення графічної інформації; теоретичні дослі-
дження процесів збудження передачі і прийому ультразвукових 
коливань у плоских звукопроводах; підвищення точності пристроїв 
зчитування графічної інформації.

У період з 1960 р. по 1989 р. на кафедрі інтенсивно проводились 
господарські договірні роботи з Харківським інститутом радіоелек-
троніки, з КБ «Медлабортехніка»; з НДІ «Гідропривод» (м. Харків); 
з НДІ «Шторм» (м. Одеса), ВО «Кінескоп» (м. Львів), з НВО «Харчо-
промавтоматика» (м. Одеса), ВО «Точмаш» (м. Одеса).

Кафедра «Комп’ютерні інтелектуальні системи і мережі» (КІСМ) 
є однією із найстаріших кафедр інституту комп’ютерних систем. Іс-
торія кафедри бере початок з 1954 р., коли на електротехнічному 
факультеті Одеського політехнічного інституту була створена ка-
федра автоматизації виробничих процесів (АВП). Очолив кафедру 
канд. техн. наук, доц. М. П. Похило, який наприкінці сорокових — 
початку п’ятидесятих років входив у групу вчених, що створили 
під керівництвом академіка С. А. Лебедєва першу в СРСР малу ци-
фрову обчислювальну машину (МЭСМ).

В 1958 р. кафедра АВП була перетворена в кафедру автоматики 
й телемеханіки (АіТ). У 1964 р. кафедра АіТ увійшла до складу ство-
реного факультету автоматики й промислової електроніки (ФАПЕ), 
а в 1969 р. була перетворена в кафедру обчислювальних машин (ОМ) 
і вперше в Одесі почала підготовку за спеціальності «Електронні 
обчислювальні машини». На кафедру ОМ при її організації були 
переведені більшість викладачів кафедри АіТ. У 70-ті рр. на кафе-
дрі працювали доценти В. Є. Бублійник, В. В. Скалевой, Є. Л. Полін, 
О. М. Паулін, В. М. Петренко, Г. В. Сотов, І. А. Ковальчук, Ф. С. Шапо; 
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монографій; одержав 5 авторських свідоцтв. Під його керівництвом 
захищено 15 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

Кафедра «Комп’ютерні системи» готує спеціалістів, бакалав-
рів та магістрів за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія» 
(спеціальність «Спеціалізовані комп’ютерні системи»). За весь час 
існування кафедра підготувала понад 2400 спеціалістів.

У різні часи випускниками кафедри були: Тиндюк М. А., перший 
заступник голови Одеської обласної держадміністрації; Гасюк Г. Г., 
ген. директор НПО «Харчопромавтоматика»; Горбенко М. М., видат-
ний альпініст, перший громадянин України, який у 1990 р. у складі 
міжнародної експедиції піднявся на найвищу вершину світу Еве-
рест; Живиця В. І., д-р техн. наук, проф., зав. каф. «Електроніка й 
електронні пристрої» ОДАХ; Малярчук Ю. С., президент Південної 
Енергетичної Компанії; Приходько І. В., генеральний директор ко-
рпорації «Союз» Галайко Д. Ю., професор Паризького університету 
та багато інших.

За останні роки співробітниками кафедри написані й видані 
підручники та навчальні посібники:

Малахов В. П. «Электронные цепи непрерывного и импульсного 
действия» (Одесса, 1991); В. П. Малахов. «Схемотехника аналого-
вих устройств» (Одесса, 2000); Малахов В. П., Яковлєв Д. П. «Прое-
ктування мікропроцесорних систем» (Одеса, 2002); Малахов В. П., 
Ситніков В. С. «Моделювання в схемотехніці: Застосування матриць 
графів для опису моделей і аналізу електронних схем» (Одеса, 2002); 
Малахов В. П., Бровков В. Г., Богатова О. О. «Схемотехніка цифрових 
пристроїв» (Одеса, 2005); Бровков В. Г. «Проектування та моделю-
вання цифрових пристроїв» (Одеса, 2005); Бровков В. Г. «Проек-
тування програм на мові Assembler» (Одеса, 2005); Малахов В. П., 
Яковлев Д. П. «Периферійні пристрої» (Одеса, 2006).

Галузі наукових досліджень кафедри:
1. Структурний синтез активних аналогових і лінійних цифро-

вих ланцюгів.
Провідні спеціалісти: Малахов В. П., Ситніков В. С., Стрель-

цов О. В., Шпинковський О. А., Ступень П. В.
Основні напрями досліджень: розробка методів синтезу низько-

чутливих активних фільтрів; розробка методів структурного синтезу 
цифрових фільтрів з низьким рівнем вихідного шуму округлення; ро-
зробка методів синтезу структур цифрових фільтрів по аналоговому 
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Кафедра «Комп’ютерні системи» (КС) була заснована у 1960 р. 
як кафедра «Промислова електроніка», у 1997 р. була перетворена 
на кафедру «Електронні та комп’ютеризовані системи», а у 2000 р. 
змінила напрям підготовки спеціалістів і стала кафедрою «Комп’юте-
рні системи».

Першим завідувачем кафедри був д-р фіз.-мат. наук, проф. Оле-
ксій Логвинович Рвачев (1960 – 1961), який був висококваліфіко-
ваним науковим робітником з широким кругозором, спеціалістом 
з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів.

У 1961 – 1962 рр. кафедрою завідував д-р техн. наук, проф. Олек-
сандр Пилипович Плонський — провідний спеціаліст у галузі радіо-
техніки, який здійснював науково-дослідницьку роботу з напряму 
п’єзокварців і кварцових генераторів.

У 1962 р. на посаду завідувача кафедри «Промислова електро-
ніка» був запрошений д-р техн. наук, проф. Володимир Сергійович 
Попов. За сім років роботи на кафедрі він створив наукову школу 
в галузі вимірювальних перетворювачів. Під його керівництвом 
захистили кандидатські дисертації В. П. Малахов, А. А. Бахтіозін, 
В. О. Азаркін, Ю. С. Ямпольський, О. І. Фоменко.

У період з 1969 по 1982 рр. кафедрою керував доц., канд. техн. 
наук Арслан Алимович Бахтіозін. У 1971 р. його було призначено 
деканом ФАОТ. На цій посаді він працював до 1986 р.

У 1982 – 1989 рр. кафедрою керував д-р техн. наук, проф. Рафаїл 
Григорович Джагупов, відомий в Україні та за її межами вчений 
в галузі п’єзоелектроніки. Під його керівництвом захистили кан-
дидатські дисертації викладачі кафедри Шутєєв Е. І., Іванов С. Б., 
Рябцов О. В. та інші. р. Г. Джагупов був автором 300 наукових праць, 
у тому числі 114 авторських свідоцтв.

У 1989 р. кафедра «Промислова електроніка» була розділена на 2 
кафедри: «Інформаційно-вимірювальна техніка» (зав. кафедри р. 
Г. Джагупов) та «Промислова електроніка» (зав. кафедри д-р техн. 
наук, проф. В. П. Малахов).

В. П. Малахов сформував наукову школу з автоматизації проек-
тування електронних елементів і вузлів систем керування. Під його 
керівництвом уперше в світовій практиці здійснена розробка цілком 
автоматичної системи проектування аналогових схем для систем ке-
рування і обчислювальної техніки. В. П. Малахов опублікував понад 
200 наукових праць; видав 11 підручників, навчальних посібників, 
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Пичугін Є. Д. Тільки за останні 10 років були захищені 1 докторська 
й 6 кандидатських дисертацій.

Із числа випускників-іноземців кафедра пишається Као Тиень Гу-
інем (В’єтнам), Раулем Ривасом Пересем (Куба), які після закінчення 
ФАОТ підготували й захистили кандидатські і докторські дисертації. Їх-
нім керівником і науковим консультантом був проф. Пічугін Е. Д. Нині 
Као Тиень Гуинь працює в ранзі Голови Держкомітету з науки і техніки 
республіки В’єтнам, а Рауль Ривас Перес є членом Академії наук Куби. 
Під керівництвом проф. Пічугіна Є. Д. і доц. Болилого Г. Ф. захистили 
також кандидатські дисертації ще 5 випускників-іноземців.

Викладачі кафедри успішно готували фахівців у зарубіжних 
країнах: доц. Морозов В. В., доц. Шилов В. П. — в Алжирі; доц. Боб-
риков С. О. — у Гвінеї. За підготовку інженерних і науково-педаго-
гічних кадрів проф. Пічугин Е. Д. має нагороди СРСР і НДР.

Великий внесок у становлення і розвиток наукових шкіл зроби-
ли видатні вчені й організатори, що працювали на кафедрі, — д-р 
техн. наук, проф. Володимир Євгенович Прокоф’єв та д-р техн. наук, 
проф. Сергій Тимофійович Тихончук.

Трудова діяльність В. Є. Прокофьєва з 1979 р. була тісно пов’яза-
на з Одеським політехнічнм інститутом. У колі його наукових інте-
ресів — галузь моделювання та управління системами з розподілени-
ми параметрами. Під його керівництвом в ОПІ одержав подальший 
розвиток напрям електронного моделювання розподілених процесів, 
що був заснований раніше науковою школою проф. Л. І. Гутенма-
хера, та створений її новий напрям — моделюючі та управляючі 
системи на основі спеціалізованих дискретно-аналогових сіткових 
процесорах (ДАСП). ДАСП забезпечили зростання ефективності мо-
делюючих систем для дослідження розподілених процесів. Під час 
роботи в ОПІ В. Є. Прокофьєв займав посади завідувача кафедри 
(1980 – 1985) та проректора з наукової роботи (по 1985 р.), ним 
опубліковано близько 150 наукових робіт, у тому числі монографії, 
та одержано ряд авторських свідоцтв.

С. Т. Тихончук вивчав проблеми дослідження розподілених сис-
тем методами сіткового моделювання, а безпосереднім предметом 
досліджень було моделювання систем далекого транспорту газу; 
ідентифікація теплових та дифузійних процесів; управління розпо-
діленими хімічними процесами. З 1985 по 1999 рр. він працював 
завідувачем кафедри.
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управління холодильним устаткуванням. За результатами цих до-
сліджень отримано близько 20 авторських свідоцтв на винаходи, 
опубліковано понад 50 наукових праць, зроблено ряд доповідей 
на Міжнародних конференціях і конгресах у Франції, Австрії, Ні-
меччині й Канаді, на Кубі.

Серед сучасних наукових досліджень, які здійснюються на ка-
федрі, варто вказати на розробки в галузі аналізу (математичного 
моделювання та ідентифікації) і управління процесами фільтрації 
аномальних рідин у пористих середовищах. Роботами із цього на-
пряму керує завідувач кафедри проф. Положаєнко С. А.

Не втрачають актуальності роботи з традиційних наукових на-
прямів діяльності кафедри: створення систем управління технологіч-
ними об’єктами й процесами, систем керування мобільними об’єкта-
ми (науковий керівник проф. Пичугін Є. Д.), ідентифікації складних 
систем керування (науковий керівник доц. Павленко В. Д.).

Наприкінці 80-х і на початку 90-х рр. заново були створені ла-
бораторії мікропроцесорної техніки, УОМ і мікропроцесорів у САУ 
й ГАП, теорії автоматичного управління, локальних систем автома-
тики, робототехнічних систем, елементів і пристроїв автоматики, 
оптимальних і адаптивних систем.

Кафедра має у своєму розпорядженні сучасну матеріальну 
базу, необхідну для підготовки інженерних кадрів високої кваліфі-
кації. Зокрема, лабораторні практикуми з профілюючих дисциплін 
проводяться в спеціалізованих лабораторіях, що обладнані оригі-
нальними стендами, розробленими викладачами кафедри на базі 
мікропроцесорних систем, а також у двох комп’ютерних класах, які 
оснащені сучасними персональними ЕОМ.

Багато студентів беруть участь у науково-дослідних роботах 
кафедри. Роботи студентів кафедри завоювали призові місця на Мі-
жнародних виставках, Міжнародних, Республіканських, обласних 
і університетських конкурсах.

У теперішній час кафедра готує фахівців та магістрів з напряму 
«Комп’ютеризовані системи, автоматика й керування» за спеціаль-
ністю «Системи управління і автоматики».

За 50-літню діяльність кафедри підготовлені десятки кандида-
тів наук. Захищено ряд докторських дисертацій. Величезний вне-
сок у підготовку науково-педагогічних кадрів внесли проф. Кри-
нецький І. І., проф. Прокоф’єв В. Є., проф. Гутенмахер Л. І., проф. 
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Безпосередніми замовниками були Державний океанографічний 
інститут, Інститут океанології ім. Е. Ширшова, Арктичний і анта-
рктичний НДІ. У той час всі дослідницькі судна, які належали цим 
інститутам, перейшли на якісно новий рівень проведення наукових 
спостережень за рахунок впровадження понад 50 зразків сучасної 
апаратури збору й обробки інформації, що була розроблена на ка-
федрі. У 1982 – 1983 рр. у 28-й Радянській антарктичній експедиції 
на станціях «Мирний» і «Молодіжна» були введені в експлуатацію 
нові засоби спостереження висотних шарів атмосфери, що до 1990 р. 
дало економічний ефект понад 3 млн. рублів. Багато зразків розро-
бленої апаратури були нагороджені медалями ВДНГ СРСР. Керував 
роботами канд. техн. наук, доц. Мартинов І. В.

Починаючи з 80-х рр. ХХ ст. й по теперішній час, на кафедрі 
інтенсивно розвивається науковий напрям — «Електронне матема-
тичне моделювання систем з розподіленими параметрами». Роботи 
в цьому напряму починалися під керівництвом проф. Прокоф’єва 
В. Е. і нині продовжуються його учнями. Були запропоновані нові 
підходи до моделювання динаміки та ідентифікації об’єктів з іс-
тотними нелінійностями. На основі проведених досліджень роз-
роблені й впроваджені на ряді підприємств нафтогазової галузі 
спеціалізовані моделюючі пристрої, які дозволяють оперативно 
прогнозувати перехідні режими систем далекого транспорту газу 
й нафти («порадники диспетчерів»), а також моделювати динаміку 
нафтоносних обріїв пластових систем. Отримані наукові результати 
використовувались для створення систем управління теплофізични-
ми процесами в елементах електронної апаратури. За результатами 
виконаних наукових досліджень були опубліковані 3 монографії, 
отримано понад 60 авторських свідоцтв на винаходи, надруковано 
близько 100 наукових статей, захищені 6 кандидатських дисертацій. 
У роботах з цього напряму активну участь брали: проф. Прокоф’єв 
В. Є., проф. Тихончук С. Т., доц. Великий В. І., доц. Бастриков Ю. М., 
доц. Фрид А. В., доц. Денисенко Т. А., доц. Положаєнко С. А. Прила-
ди й обчислювальні пристрої, які були запропоновані й створені 
під час виконання зазначених робіт, неодноразово нагороджували-
ся медалями й призами ВДНГ СРСР, експонувалися на престижних 
всесоюзних і міжнародних виставках.

Плідними були наукові дослідження й розробки під керівни-
цтвом доц. Альохіна М. Б. в галузі автоматичного контролю й 
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У 1969 р. створюється нова кафедра — «Обчислювальні маши-
ни», яку очолив доц. Похило М. П. На нову кафедру перейшли ряд 
провідних викладачів кафедри АіТ.

У 60-ті рр. на кафедрі АіТ почала інтенсивно проводитися ро-
бота з розробки й дослідженню автоматичних ваговимірювальних 
систем, у тому числі по зважуванню залізничних вагонів на ходу 
в складі потягу. Ця робота потім продовжувалася на кафедрі «Об-
числювальні машини». Великий внесок у цей напрям в той період 
зробили Похило М. П., Трофименко Г. О., Скалевой В. В., Полін Є. Л. 
та інші викладачі.

Наприкінці 60-х рр. на кафедру АіТ були запрошені відомі фахі-
вці в галузі автоматики та управління, а кафедру очолив видатний 
учений — проф. Кринецький І. І.

У 1989 р. кафедра АіТ була перетворена в кафедру «Автоматика 
і управління в технічних системах». У різні роки кафедрою керували: 
канд. техн. наук, доц. Пичугін Е. Д. (1971 – 1979 рр.), д-р техн. наук, проф. 
В. Є. Прокоф’єв (1979 – 1985 рр.), д-р техн. наук, проф. Тихончук С. Т. 
(1985 – 1999 рр.), д-р техн. наук., проф. Положаенко С. А. (з 1999 р.).

Сучасну назву «Комп’ютеризовані системи управління» кафедра 
одержала у червні 2000 р. у зв’язку з реорганізацією ФАОТ і перет-
воренням його в Інститут комп’ютерних систем.

Протягом всіх років існування кафедри КСУ її співробітники ак-
тивно проводили науково-дослідну роботу. У всі роки пріоритетними 
були ті напрями науки й техніки, які є актуальними й важливими 
в науковому й прикладному значенні.

У 1969 р. кафедра проводила під керівництвом проф. Крине-
цького І. І. наукові дослідження в галузі автоматизації морського 
транспортного флоту. Результатом цих досліджень стала розробка 
й впровадження на суднах Чорноморського і Дунайського пароп-
лавств принципово нових систем управління. Проводилася багато-
річна і успішна робота в галузі створення і дослідження лазерних 
систем орієнтації морських та інших мобільних об’єктів (під керів-
ництвом доц. Андрієвського Г. Г.).

Значне місце в наукових дослідженнях кафедри в 1970 – 1980 рр. 
займає розробка й дослідження інформаційно-вимірювальних сис-
тем і систем передачі даних (під керівництвом доц. Болілого Г. Ф.).

З 1973 р. кафедра виконує роботи за завданням Державного 
комітету СРСР з контролю та охорони навколишнього середовища. 
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збірниках України та за рубежем. Результати наукових праць ек-
спонувалися на ряді міжнародних виставок і форумах: CeBit’1998, 
CeBit’2000 (Ганновер, Німеччина), DATe 2002 (Париж, Франція), 
SIGDA 2002 (Париж, Франція) та ін.

Ведеться велика робота по підготовці кадрів вищої кваліфікації: 
за останні роки захищено понад 25 кандидатських і 6 докторських 
дисертацій.

За сорок чотири роки свого існування Інститут підготував близько 
8 тисяч фахівців з автоматики, електроніки, обчислювальної техніки. 
ІКС пишається заслуженим діячем науки і техніки України, д-ром техн. 
наук, академіком, ректором ОНПУ В. П. Малаховим; д-ром техн. наук, за-
ступником директора ІПРІ Національної Академії наук України А. Г. До-
доновим; д-ром техн. наук, зав. відділом ІПРІ НАНУ В. В. Хаджиновим; 
генеральним директором найбільшого на півдні України приладобуді-
вного підприємства С. В. Козловим, багатьма провідними викладачами 
і співробітниками одеських вищих навчальних закладів, керівниками 
державних організацій і промислових підприємств.

Але ми з сумом і вдячністю повинні згадати й про тих, хто віддав 
всі свої сили, творчу енергію та саме життя рідному факультету-інс-
титуту, але передчасно пішов від нас. Світла пам’ять А. А. Бахтиозіну, 
В. Є. Бублійнику, р. Г. Джагупову, І. А. Ковальчуку, І. В. Мартинову, 
В. В. Скалевому, Г. В. Сотову, С. Т. Тихончуку, А. І. Фоменко та іншим 
нашим товаришам, про яких ми ніколи не забудемо.

Розглянемо більш детально досягнення кафедр, що входять 
до складу ІКС.

Історія кафедри «Комп’ютеризовані системи управління» (КСУ) 
почалася зі створення в 1954 р. на електротехнічному факультеті 
Одеського політехнічного інституту кафедри «Автоматизація виро-
бничих процесів» (АВП). Організація й керівництво кафедрою було 
доручено канд. техн. наук., доц. М. П. Похило.

З 1958 р. кафедра АВП почала працювати по навчальних пла-
нах спеціальності «Автоматика й телемеханіка», і в 1961 р. відбувся 
перший випуск інженерів-електриків з цієї спеціальності. У тому 
ж році кафедра АВП була реорганізована в профілюючу кафедру 
«Автоматика і телемеханіка» (АіТ). У цей період до складу кафедри 
входили доценти Похило М. П., Будько О. О., Сомов В. А., викладачі 
Скалевой В. В., Захарей Л. О., Трофименко Г. О., Бобриков С. А., Пе-
тренко В. М., Полін Є. Л., Шапо Ф. С.
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— кафедра «Комп’ютерні системи», завідувач — заслужений діяч 
науки і техніки України, член-кореспондент Академії педагогічних 
наук України, д-р техн. наук, проф. В. П. Малахов;

— кафедра «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі», 
завідувач — заслужений діяч науки і техніки України, д-р техн. наук, 
проф. М. Б. Копитчук;

— кафедра «Інформаційні системи», завідувач — д-р техн. наук, 
проф. С. Г. Антощук;

— кафедра «Системне програмне забезпечення», завідувач —
д-р техн. наук, проф. В. А. Крісілов;

— загальноосвітня кафедра фізики, завідувач — канд. техн. наук, 
доц. В. О. Анісімов.

Випускаючі кафедри готують бакалаврів, фахівців і магістрів 
з напрямів підготовки: «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні 
науки», «Системна інженерія»; «Метрологія та інформаційно-ви-
мірювальні технології» і багатьох спеціальностей.

На цей час в інституті навчається понад 1500 студентів, у тому 
числі близько 100 іноземних громадян із Сирії, Йорданії, В’єтнаму, 
Китаю, Індії, Алжиру, Марокко та інших країн. Щорічно факультет 
закінчує понад 200 фахівців і магістрів.

Колектив факультету нараховує 150 осіб, у тому числі 100 осіб про-
фесорсько-викладацького складу. На факультеті працює 16 професорів, 
докторів технічних наук і 55 кандидатів технічних наук, доцентів.

Кафедрами факультету ведуться актуальні наукові дослідження 
в галузях аналізу й розвитку інформаційних технологій, створен-
ня систем тензометричних вимірювань, побудови і діагностики 
комп’ютерних систем і корпоративних обчислювальних мереж, 
створення автоматизованих керуючих систем з обробкою візуальної 
інформації, структурного синтезу активних аналогових і лінійних 
цифрових ланцюгів, математичного моделювання розподілених 
систем, розробки автоматизованих засобів для інтелектуальної 
обробки інформації тощо.

За останні роки на факультеті виконано багато науково-дослід-
них робіт теоретичного й практичного характеру, які впроваджені 
на ряді підприємств України, у тому числі на підприємствах хімічної, 
нафтопереробної, харчової галузей.

За результатами проведених НДР опубліковано 15 моногра-
фій, понад 1000 наукових статей у журналах і науково-технічних 
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жаль, і Арслана Алімовича, і Сергія Тимофійовича, що багато зро-
били для розвитку ФАВТ, вже немає з нами.

У 1990 р. вперше на загальних зборах співробітників і студентів 
факультету деканом був обраний доцент Фелікс Семенович Шапо, 
що очолював його по 1998 р.

80 – 90-ті рр. минулого сторіччя були роками подальшого інте-
нсивного розвитку ФАОТ, у 1988 р. була створена кафедра інфор-
маційно-вимірювальної техніки (ІВТ), яку очолив д-р техн. наук, 
проф. р. Г. Джагупов, і почалася підготовка інженерів однойменної 
спеціальності.

Відповідно до швидкого розвитку у світі інформаційних техно-
логій і зростанням потреби у фахівцях із програмного забезпечення 
в 1991 р. на ФАОТ була розпочата підготовка інженерів з програ-
много забезпечення обчислювальної техніки й автоматизованих 
систем, а в 1993 р. створена нова профілююча кафедра — систем-
ного програмного забезпечення (СПЗ). Продовжували розвивати-
ся й інші спеціальності. Розширювалася тематика наукових робіт, 
у навчальному процесі почали широко застосовуватися персональні 
ЕОМ, удосконалювалася лабораторна база, активізувався процес 
підготовки кадрів через аспірантуру й докторантуру.

З 1998 по 2003 р. факультет очолював заслужений діяч науки 
і техніки України, д-р техн. наук, проф. Микола Борисович Копи-
тчук. З огляду на сучасні тенденції, пов’язані з розвитком вищої 
освіти, при його особистій участі факультет автоматики й обчис-
лювальної техніки був реорганізований в Інститут комп’ютерних 
систем (ІКС). Крім випускаючих кафедр та загальноосвітньої кафе-
дри фізики, до складу Інституту увійшов ряд коледжів, що готують 
молодших фахівців і бакалаврів з номенклатури спеціальностей 
Інституту. Це Одеський технічний коледж, Коледж стандартизації, 
метрології й сертифікації, Херсонський технічний коледж, Одесь-
кий верстатобудівний коледж, Одеський коледж комп’ютерних 
технологій «Сервер».

З 2003 р. Інститут комп’ютерних систем очолює д-р техн. наук, 
проф. Сергій Анатолійович Нестеренко.

Сьогодні в Інституті комп’ютерних систем працюють такі 
кафедри:

— кафедра «Комп’ютеризовані системи управління», завідувач — 
д-р техн. наук, проф. С. А. Положаєнко;
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навесні 1964 р. на базі кафедр АіТ і ПЕ створюється ще один но-
вий факультет — факультет автоматики і промислової електроніки 
(ФАПЕ), що і поклав початок офіційної історії Інституту комп’ютер-
них систем. Першим деканом факультету став М. П. Похило, а пер-
шим заступником декана — Ф. С. Шапо. Цікаво відзначити, що у чи-
слі перших випускників нового факультету за фахом «Автоматика 
й телемеханіка» були майбутній (і нинішній!) ректор нашого, те-
пер уже національного політехнічного університету, д-р техн. наук, 
проф. Валерій Павлович Малахов (випуск 1963 р.), проректори 
канд. техн. наук, проф. Ю. С. Ямпольский та д-р техн. наук, проф. 
М. Б. Копитчук.

Наступні кілька років були роками інтенсивного розвитку 
нового факультету. У навчальні плани вводилися нові сучасні ди-
сципліни, удосконалювалася лабораторна база кафедр, почалася 
підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі, розвива-
лися науково-дослідні роботи. У 1969 р. у зв’язку з реорганізаці-
єю структури вузів м. Одеси в ОПІ (на ФАПЕ) була переведена 
з Інституту харчової промисловості кафедра автоматики і теле-
механіки, за якою згодом була закріплена підготовка інженерів 
за фахом «Автоматика і телемеханіка». Існуюча в ОПІ кафедра 
АіТ була перетворена в кафедру обчислювальних машин, і була 
розпочата підготовка інженерів з нової спеціальності «Електрон-
ні обчислювальні машини» (перший набір — 1968 р.), а ФАПЕ 
був перетворений на факультет автоматики й обчислювальної 
техніки (ФАОТ). Деканом нового факультету до 1971 р. залиша-
вся М. П. Похило. На початку 70-х рр. на ФАОТ була переведена 
також кафедра акустики й ультразвукової техніки, що до 1987 р. 
готувала інженерів-акустиків.

Відзначимо також, що в дусі того часу, в 1972 р., в основному 
з викладачів ФАОТ була створена загальноінститутська кафед-
ра «Програмування та застосування ЕОМ», на яку було покла-
дене завдання викладання основ обчислювальної техніки і про-
грамування в межах усього інституту. Згодом ця кафедра була 
розформована.

У 1971 р. деканом ФАОТ був призначений доцент Арслан Алімо-
вич Бахтіозин, що керував факультетом до 1986 р. Один навчальний 
рік (1986-1987) деканом був проф. В. А. Мокрицький, а в 1987 р. дека-
ном став Сергій Тимофійович Тихончук (по 1990 р.). На превеликий 
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навчальних закладах країни розширюється підготовка спеціалістів 
з відповідних спеціальностей.

Не міг бути осторонь від потреб часу і Одеський політехнічний 
(тоді індустріальний) інститут, який був створений в 1918 р. У сере-
дині 50-х рр. у його складі були чотири факультети, серед яких був 
і електротехнічний факультет (ЕТФ). Електротехнічний факультет 
можна вважати своєрідним «батьком» майбутнього ФАОТ.

У 1954 р. на ЕТФ створюється кафедра автоматизації виробни-
чих процесів (АВП). Першим її завідувачем (і майбутнім першим 
деканом нового факультету) став доцент Микола Павлович Похи-
ло, один з учасників створення в СРСР (у м. Києві) першої вітчиз-
няної ЕОМ (МЕСМ). Цікаво відзначити, що доцентом на кафедрі 
АВП тоді працював майбутній декан ЕТФ, майбутній проректор 
ОПІ Олександр Михайлович Коритін, а асистентом — майбутній 
декан ФАОТ Арслан Алімович Бахтіозін. Вихованцем цієї ж ка-
федри був і Фелікс Семенович Шапо, також згодом декан ФАОТ. 
Викладачі кафедри АВП вперше в ОПІ почали читати курси лекцій 
і вести навчальну роботу з ряду нових дисциплін, у тому числі, 
з обчислювальній техніки, автоматизації виробничих процесів, 
телемеханіки та ін.

У 1956 р. на кафедрі була розпочата підготовка інженерів з но-
вої спеціальності — «Автоматика і телемеханіка» (АіТ), а в 1958 р. 
кафедра АВП перетворюється в профілюючу кафедру АіТ, завідува-
чем якої залишався М. П. Похило. Перший випуск інженерів з нової 
спеціальності відбувся в 1961 р. Таким чином, перші кроки в історію 
ФАОТ фактично зробив у 1954 р. У 1958 р. кафедра АіТ разом з кафе-
дрою «Деталі машин» (завідувач кафедри — проф. В. А. Добровольсь-
кий) уперше в СРСР почала науково-дослідні роботи з автоматизації 
зважування об’єктів, що рухаються, у першу чергу, залізничних 
вагонів у складі потягу, автомобілів та ін. Ця робота завершилася 
створенням електронно-тензометричної системи автоматичного 
зважування, що була згодом відзначена багатьма преміями й на-
городами. Керівником приладобудівної частини роботи був доц. 
М. П. Похило.

У 1960 – 1961 рр. на електротехнічному факультеті створюється 
ряд нових кафедр радіотехнічного профілю, у тому числі і кафедра 
промислової електроніки (ПЕ). У 1961 р. ці кафедри стають осно-
вою нового факультету в складі ОПІ — радіоелектроніки. Нарешті, 
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УДК 378.4.37.031.4 (477.74) С. А. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.
Ф. С. Шапо, канд. техн. наук, доц. 

Інститут 
комп’ютерних систем

С. А. Нестеренко, Ф. С. Шапо. Институт 
компьютерных систем. Рассматрива-
ется история создания и современное 
состояние одного из институтов Одес-
ского национального политехнического 
университета. Основное внимание уде-
ляется выдающимся ученым и препода-
вателям института, научным достиже-
ниям кафедр. 

S. A. Nesterenko, F. S. Shapo. The comput-
ing systems institute. Considered is the 
history of creation and modern state of 
one of ONPU institutes. Essential atten-
tion is paid to the leading teaching staff 
and researchers, the chairs’ scientifi c 
achievements. 

УУ ці літні дні 2008 р., коли багатотисячний колектив викладачів 
та студентів Одеського національного політехнічного універ-

ситету готується відсвяткувати свій 90-річний ювілей, пам’ять ми-
моволі повертається до тих, вже далеких років середини минулого 
століття, до яких належать витоки зародження Інституту комп’юте-
рних систем (ще зовсім недавно — факультету автоматики та об-
числювальної техніки — ФАОТ).

Це були роки, коли в основному закінчилось відновлення народ-
ного господарства країни (тоді — СРСР) після Великої Вітчизняної 
війни і почався процес його прискореного розвитку. Цей процес був 
спрямований на інтенсифікацію виробництва, втілення досягнень 
науки, механізацію та автоматизацію виробничих процесів. У кра-
їні будуються нові підприємства, створюються науково-дослідні 
і проектно-конструкторські інститути, починається використання 
обчислювальної техніки, повсюди виникають лабораторії автома-
тики, автоматизації і т. ін. Природно, виникла гостра необхідність 
у інженерних кадрах нової формації, які володіли б знаннями у га-
лузях автоматики, обчислювальної техніки, електроніки та були 
спроможні використовувати їх у інтересах суспільства. У вищих 
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Нині на кафедрі вищої математики працюють два професори, 
десять доцентів. За останні роки на кафедрі були захищені чотири 
кандидатські дисертації, готуються до захисту ще дві кандидатські. 
Чудово, що на кафедрі відбувається зміна поколінь, приходять молоді 
педагоги, що переймають у старшого покоління необхідні їм педа-
гогічні і практичні навички, зберігаючи дух і атмосферу кафедри.

Одним із яскравих представників цієї кафедри є доцент, академік 
Академії історії і філософії природничих і технічних наук Валентин 
Семенович Максименко. Він — автор понад 80 наукових праць із 
математики, а також чотирьох книг з математичних методів дослі-
дження. Одна з них стала університетським підручником у країнах 
СНД, інша — отримала другу премію Всесоюзного конкурсу, на яко-
му було представлено близько 400 книг. Він також — автор шести 
книг з історії культури, дві з них відмічені преміями регіональних 
конкурсів.

У 2003 р. В. С. Максименко був удостоєний звання «Чоловік 
справи».

В. С. Максименко — член Українського Театрального товариства, 
а також Соціологічної Асоціації. Майже третину століття він очолює 
Одеське Театральне товариство. Він був вибраний Почесним членом 
Європейського інтерклубу «Дім Дерібаса».

У 2006 р. Валентина Семеновича нагороджено Почесним Знаком 
міського голови Е. Й. Гурвіца «За заслуги перед містом».

Як випливає з викладеного, в Енергетичному інституті склався 
висококваліфікований колектив педагогів, здатний підвищувати 
як професійну підготовку студентів, так і їх культурний рівень.

З 2008 р. кафедру було перейменовано в кафедру «Вища мате-
матика та комп’ютерне моделювання».
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про порівняння функціональних модулів» є новою складовою теорії 
Галуа, в якій не передбачається існування коренів рівності алгебри.

У період із 1918 по 1925 рр. лекції з вищої математики та теоре-
тичної механіки тут читали такі видатні учені як професори Г. К. Су-
слов, І. В. Костанді, І. Ю. Тімченко, Е. Л. Буницький, М. С. Васильєв, 
Н. М. Васильєв, В. Ф. Каган, С. О. Шатуновський.

З 1933 р. кафедрою вищої математики, керував проф. 
М. С. Васильєв.

У 1944 р., після визволення міста від фашистських окупантів, 
в інституті були створені та приступили до роботи 20 кафедр, у тому 
числі і кафедра вищої математики. Надалі кафедру очолив доцент 
Арсеній Васильович Ловягин.

У 1960 р. кафедру вищої математики очолив Микола Борисо-
вич Діварі, професор, доктор фізико-математичних наук. Кафедра 
спочатку входила до складу інженерно-економічного факультету, 
а потім — до факультету атомної енергетики. Керуючи кафедрою 
тридцять років, Микола Борисович зумів створити міцний колектив 
і спрямував його зусилля на головне — підготовку спеціалістів-ін-
женерів для народного господарства.

Багато зробив Микола Борисович для розвитку математичної 
школи в Україні і під час завідування науково-методичним кабіне-
том Мінвузу, і в період завідування кафедрою вищої математики 
Південного регіону. Він зробив фундаментальний внесок у поняття 
природи зодіакального світла і віддзеркалення, що сприяло глиб-
шому розумінню процесів, які відбуваються в Сонячній системі та 
у верхніх шарах атмосфери Землі.

Інтереси Миколи Борисовича не замикалися на математиці. Він 
любив музику і літературу, добре співав українські пісні, займався 
бджільництвом, був яхтсменом і майстром спорту з альпінізму.

У 1989 р. М. Б. Діварі передав керівництво кафедрою вищої 
математики № 1 професорові Новікову Віталію Володимировичу. 
Дбайливо зберігаючи педагогічні традиції кафедри, Віталій Воло-
димирович збільшує її науковий потенціал.

Нинішній завідувач кафедри вищої математики професор 
В. В. Новіков — член Нью-Йоркської Академії наук. Його основні 
праці присвячені фізиці твердого тіла, теорії перколяції, фрактальній 
геометрії і широко відомі не тільки в Україні, а й у інших країнах 
(Великобританія, Польща).
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здобула подальший розвиток науково-дослідна робота кафедри 
і впровадження її результатів у промисловість.

У 1988 р. зав. кафедри був вибраний Цабієв О. М. (у даний час 
проректор університету, професор, заслужений працівник вищої 
освіти України).

У дев’яності роки активно продовжувалася навчально-мето-
дична і науково-дослідна робота. На кафедрі успішно захистили 
кандидатські дисертації 23 аспіранти і здобувачі.

З 2001 / 2002 навчального року на кафедрі розпочато підгото-
вку фахівців із напряму «Екологія» за фахом «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» із спеціалізацією «Прикладна еколо-
гія та охорона навколишнього середовища промислових об’єктів». 
У зв’язку з цим кафедра отримала назву «Прикладна екологія і гі-
дрогазодинаміка». У 2002 р. кафедра почала активну співпрацю 
з науково-виробничою лабораторією «Чисте повітря», керованою 
професором Буровим О. І. На її базі організовується виробнича 
і переддипломна практика, виконуються курсові і дипломні роботи, 
проводяться практичні заняття з дисциплін «Техноекологія» і «Еко-
логічна безпека підприємств».

У 2005 – 2007 рр. кафедра і лабораторія провели дослідження 
гідрогазодинаміки закручених гетерогенних потоків у системах 
очищення газових викидів, які відповідають тематиці науково-до-
слідної роботи кафедри до 2010 р. «Зниження техногенного нава-
нтаження на навколишнє середовище».

Під керівництвом професора Бурова О. І. та доцента Бутенка О. Г. 
проходять підготовку аспіранти денної і заочної форми навчання. 
Викладачі кафедри протягом 2002 – 2005 рр. склали і видали по всіх 
дисциплінах екологічного профілю конспекти лекцій і методичні 
посібники.

Активно реконструювалася і створювалася лабораторна база 
кафедри. Були створені такі лабораторії: екології людини, ландша-
фтної екології, гідрології, а також лабораторія інформатики.

Значно розширився викладацький склад кафедри.
Кафедра «Вища математика № 1». Значний внесок у становлення 

кафедри вищої математики зробив відомий учений С. О. Шатуновсь-
кий. Велика частка робіт С. О. Шатуновського була присвячена осно-
вним розділам математики — арифметики, геометрії, аналізу і мате-
матичній логіці. Тема його докторської дисертації «Алгебра як вчення 
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Співробітники кафедри і аспіранти беруть участь у досліджен-
нях Антарктиди в складі експедиції на Українській Антарктичній 
станції «Академік Вернадський».

Починаючи з 2-го курсу, студентів залучають до наукової ро-
боти. Вони беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт 
Національної академії наук, Міністерства освіти і науки України, 
виступають із доповідями на вітчизняних і міжнародних конфере-
нціях молодих учених.

На кафедрі ТЕЯФ активно працює аспірантура і докторантура. 
Створена спеціалізована вчена рада із захисту докторських і канди-
датських дисертацій зі спеціальностей 01.04.16 — Фізика атомного 
ядра, елементарних частинок і високих енергій (фізико-математичні 
науки) і 01.04.01 — Фізика пристроїв, елементів і систем (фізико-
математичні науки).

За 10 років існування кафедри захищено 9 кандидатських і 2 
докторських дисертації.

Основні наукові напрями кафедри ТЕЯФ:
— фізика високих енергій і елементарних частинок;
— ядерна астрофізика;
— квантова хромодинаміка;
— фундаментальні і застосовні дослідження в галузі фізики 

нейтрино;
— нелінійна теорія для малих доз іонізуючого випромінювання;
— ядерна і радіаційна безпека;
— фронтальна фізика землетрусу.
Кафедра має наукові зв’язки з науковим центром НАН Укра-

їни «Інститутом ядерних досліджень» і Харківським фізико-тех-
нічним інститутом, Ядерним центром «Інститут ім. Е. Стефана» 
(Любляни, Словаччина), лабораторією Міжнародного Чорнобиль-
ського центру (м. Славутич), ЗАЕС, П-УАЕС, РАЕС, з якими укладе-
ні договори про науково-технічну співпрацю. На них проводяться 
виробничі і переддипломні практики.

Кафедра «Прикладна екологія і гідрогазодинаміка». У 1924 р. 
у складі механічного факультету Одеського індустріального інсти-
туту професором Сусловим О. М. було створено кафедру гідрав-
ліки. У тридцяті роки завідувачем кафедри був професор Чеби-
кін В. А., в сорокові — п’ятдесяті роки завідував кафедрою професор 
Ботук Б. О., а з 1957 р. — професор Грабовський О. М., при якому 
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років. Творець і керівник центру «Екологія», він веде міжна-
родний семінар, що постійно діє, з технологій водопідготовки 
і водо-хімічних режимів, підтримує тісні контакти зі спеціаліс-
тами-хіміками України, Росії, Болгарії, Словаччини, Угорщини, 
а також із керівниками та експлуатаційним персоналом хімічних 
цехів ТЕС і АЕС.

Член науково-технічної Ради спеціалістів-хіміків Міненерго 
України В. П. Кишневський надає допомогу у працевлаштуванні 
за фахом випускникам кафедри.

На кафедрі ТВТ готуються лекційні курси з новітніх техно-
логій водопідготовки — зворотного осмосу, ультрафільтрації. 
Студенти знайомляться з новими реагентами водно-хімічних 
режимів, виконують курсові і дипломні проекти з урахуванням 
нових технологій і методів розрахунку, спеціалісти постійно під-
вищують рівень своїх знань і практичних навичок, що позитивно 
впливає на навчальний процес кафедри, дозволяє створювати 
нові лабораторні стенди і залучати до науково-дослідних робіт 
студентів.

Найбільш перспективні з них починають практичну діяльність 
ще до закінчення інституту, проходять практики і готують дипломні 
проекти спеціалістів і магістрів на виробничих об’єктах, фірмах-
виробниках водопідготовчого устаткування в Інституті колоїдної 
хімії і хімії води.

Кафедра ТВТ постійно співробітничає з ГП «Одесстандартмет-
рология», НАЕК, «Енергоатом», Мінпаленерго, атомними і тепло-
вими електростанціями України, Київським інститутом колоїдної 
хімії і хімії води, Московським енергетичним інститутом, Одеським 
припортовим заводом.

Кафедра «Теоретична і експериментальна ядерна фізика» (ТЕЯФ) 
організована в 1998 р. В її складі — 3 доктори наук, професори, 5 
кандидатів наук, доцентів і 2 старших викладачі, які активно ве-
дуть наукову роботу, беруть участь у міжнародних конференціях 
і симпозіумах.

До проведення лекцій запрошуються висококваліфіковані ви-
кладачі і фахівці-практики з інших вузів і наукових установ.

Професорсько-викладацьким складом підготовлено низку на-
вчально-методичних розробок і навчальних посібників, видано 3 
наукових монографії.
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На кафедрі захищено 12 кандидатських дисертацій. Науково-дослі-
дні лабораторії кафедри акредитовані Держстандартом України на са-
мостійність і технічну компетентність при проведенні робіт, пов’яза-
них із дослідженням якості вод, трансформаторних мастил, іонітів та 
низки технологічних матеріалів, уживаних в атомній енергетиці.

Кафедра видала низку підручників і навчальних посібників 
за фахом із грифом Міністерства освіти і науки України. По цих 
підручниках навчаються студенти кафедри ТВТ Московського ене-
ргетичного інституту (МЕІ). Філія кафедри на Рівненській АЕС веде 
практичну підготовку спеціалістів.

Кафедра є технологічним лідером в Україні в галузі створення 
нормативної бази щодо вхідного й експлуатаційного контролю 
іонообмінних матеріалів, промивках енергетичного устаткування, 
водохімічних режимах першого і другого контурів АЕС.

На кафедрі створений і понад 10 років активно функціонує ви-
пробувальний центр «Екологія», атестований в Держпотребстанда-
рті України на право проведення вимірювань у сфері державного 
метрологічного контролю в галузі випробування іонообмінних 
матеріалів, аналізу стічних вод, хімічних очищень і контролю за ко-
розійними процесами енергетичного устаткування, дослідження 
трансформаторних мастил і ізоляції.

На створених масштабних лабораторних стендах і устаткуванні 
досліджуються оксиданти для попередження корозії і відкладень ко-
розії в системах оборотного охолоджування крупних енергооб’єктів, 
технології хімічних промивок устаткування, воднохімічні режими, 
іонообмінні процеси.

На базі кафедри в 1996, 2000, 2004, 2007 рр. проводилися міжна-
родні семінари з вдосконалення хімічних технологій на ТЕС і АЕС.

Двічі на рік проводяться засідання Ради спеціалістів-хіміків 
НАЕК «Енергоатом» України. Фахівці кафедри, в свою чергу, беруть 
участь у міжнародних нарадах і семінарах.

Матеріальна база і кваліфікація персоналу кафедри ТВТ дає мо-
жливість виконувати серйозні наукові роботи на госпрозрахунковій 
основі, що дозволило створити додаткові робочі місця, підтримувати 
аудиторний фонд, лабораторії, комп’ютерний і тренажерний класи, 
лабораторний парк кафедри на сучасному рівні.

Завідувач кафедри ТВТ професор Кишневський Віктор Па-
насович, учень І. В. Пасічника, керує кафедрою ТВТ понад 15 
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в 1944 р. через тиждень після звільнення Одеси від фашистських 
загарбників.

У 1950 р. її очолив відомий методист, вдумливий учений і прек-
расний педагог Г. М. Костенко, надалі — декан теплоенергетичного 
факультету ОПІ (1950-1959; 1962 – 1964).

Одним з талановитих його учнів був Л. П. Андрєєв (1924-2006). 
Учасник бойових дій, нагороджений орденом Вітчизняної Війни. 
Протягом 10 років (1978-1988) завідував кафедрою ТОТ.

Особливу роль зіграв Л. П. Андрєєв в організації атомно-енер-
гетичного факультету ОПІ (першого в Україні), яким керував про-
тягом декількох років.

Напружена робота в деканаті не перешкодила Л. П. Андрєєву 
займатися педагогічною і науковою роботою. Ним розроблений 
універсальний метод розрахунку енергетичного ККД складних те-
хнічних систем.

Слід згадати також про прекрасних педагогів, які працювали 
на кафедрі ТОТ протягом довгого періоду: доценти О. М. Козак 
(1912 – 2005 рр.) і Н. Б. П’ятигорська (1926 – 1986 рр.), а також до-
центи Кардасевич О. О., Попова Т. М., Мороз В. О., Дябло В. В., Со-
ломикин В. А., Явор У. А.

Продовжуючи і розвиваючи закладені на кафедрі традиції, її 
співробітники приділяють велику увагу вихованню майбутніх енер-
гетиків. Тому ніхто не здивувався, коли на технічній кафедрі в 2008 р. 
появився підручник «Етикет у діловому і сімейному спілкуванні». 
Доцент Попова Т. М. узагальнила в ньому свої спостереження про-
тягом її сорокарічного педагогічного шляху. Займаючись активно 
і науковою діяльністю, вона запровадила нове поняття «інфопія», 
що лежить на стику між енергетикою та інформатикою.

У 2001 р. кафедра ТЗНЕ стає профілюючою. Кількість її співро-
бітників поповнилася за рахунок доцентів, переведених з кафедри 
ТЕС.

Кафедру «Технологія води і палива на ТЕС» організовано в 1968 р. 
на базі лабораторії водопідготовки кафедри АЕС (у складі Одеського 
технологічного інституту ім. М. В. Ломоносова). Засновник кафедри 
(тоді ТВТ) — Пасічник Іван Васильович.

За 40 років кафедрою «Технологія води і палива на ТЕС» під-
готовлено понад 1500 інженерів-теплоенергетиків, що працюють 
практично на всіх ТЕС і АЕС України та за її межами.
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Найбільшого розвитку і модернізації кафедра набула під кері-
вництвом професора Денисова Юрія Сергійовича, який очолив її 
в 1971 р. У цей період кафедра була номінована як краща на енер-
гетичному факультеті і в політехнічному інституті.

У 1974 р. кафедру очолив професор Тодорцев Юрій Костянти-
нович. За час своєї діяльності він зберіг кращі традиції кафедри, 
закладені попередниками. На кафедрі працює колектив професіо-
налів — однодумців, які виконують роботу на високому науково-ме-
тодичному рівні, створюючи сприятливий мікроклімат. Студенти 
сприймають кафедру як свій дім, де можна вчитися і спілкуватися 
з викладачами в неформальній обстановці.

На кафедрі підготовлено більше сорока випусків фахівців, які 
знайшли своє гідне місце на теренах України і за її межами. Серед 
успішних випускників кафедри доктора наук Бурдо Л. Г. — завіду-
вач кафедри ОНАХТ; Ваганов О. І. — завідувач наукової лабораторії 
Одеської залізниці, а також Шемшуп М. А. — директор Ізмаїльського 
судоремонтного заводу; Іващенко О. І. — директор Херсоненерго; 
Калініченко А. С. — начальник ЦТАВ Запорізької АЕС. Також випу-
скником кафедри є відомий телеведучий, один із найерудованіших 
одеситів, володар декількох «мудрих сов» у грі «Що? Де? Коли?» 
Борис Оскарович Бурда.

Кафедрою «Теоретична, загальна і нетрадиційна енергетика» 
з 1995 р. завідує академік Міжнародної академії холоду, професор, 
доктор технічних наук Володимир Русланович Нікульшин. Він, вільно 
володіючи англійською мовою, побував із науковою метою в багатьох 
країнах Європейського Союзу. Італія, Німеччина, Норвегія, Швейца-
рія, Великобританія, Болгарія, Греція — ось далеко не повний перелік 
держав, де професор Нікульшин В. Р. виступав із доповідями.

Наукові праці Нікульшина В. Р. видані також у США, Канаді, 
Південній Африці, Йорданії, Аргентині, Кувейті. Ось яким плідним 
виявилося впровадження в світову практику його нового напряму, 
присвяченого термодинамічному аналізу та оптимізації енергоін-
тенсивних систем на графах!

Ним опубліковано 150 наукових робіт, 7 монографій, 4 навча-
льних посібники, зокрема один — для дистанційного навчання 
(у співавторстві з Поповою Т. М.).

Історично склалося так, що кафедра стала спадкоємицею кафе-
дри теоретичних основ теплотехніки (ТОТ), яку було запроваджено 
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Недашковський Юрій Олександрович — заступник Міні-
стра енергетики України, Президент НАЕК ЕНЕРГОАТОМ Укра-
їни 1999 – 2002 рр., 2005 – 2006 рр., генеральний директор Хмель-
ницької АЕС 1997 – 1999 рр.

Паламарчук Олександр Васильович — генеральний директор 
Вологодонськой АЕСр.

Парашин Сергій Володимирович — у 1994 – 1998 рр. генераль-
ний директор ОП «Чорнобильська АЕС».

Пишний Володимир Максимович — віце-президент НАЕК Ене-
ргоатом України, 2000 – 2003 рр. — генеральний директор ОП «За-
порізька АЕС».

Плачков Іван Васильович — радник Президента України, Міністр 
палива і енергетики України 2000 – 2002 і 2005 – 2006 рр., голова 
Одеської держадміністрації 2006 р.

Тищенко В’ячеслав Олександрович — генеральний директор 
ОП Запорізька АЕС.

Фрідман Микола Абрамович — генеральний директор Рівнен-
ської АЕС, у 1997 – 1998 рр. — перший заступник міністра енерге-
тики України.

Шнайдер Берд (Німеччина) — відділ представництва фірми-
виробника «Рискаудит» в Росії.

На кафедрі, очолюваній професором Дубковським В. О., окрім 
перелічених молодих докторів наук Кравченка В. П. і Корольова О. В., 
працюють професора Верхивкер Г. П., Кіров В. С. — колишній декан 
ТЕФ, Герліга В. А., Погосов О. Ю., доценти Кукурузняк А. П., — ко-
лишній декан АЕФ, Висоцкий Ю. І., Зотєєв О. Є., асистенти Запоро-
жан В. В. і Греков Е. С.

Співробітники кафедри успішно беруть участь у вітчизняних 
і міжнародних конференціях, створюють нові навчальні посібники 
і лабораторні стенди, готують вдумливих фахівців з експлуатації, 
монтажу та експлуатації АЕС.

Кафедра «Автоматизації теплоенергетичних процесів» засно-
вана в 1963 р. Першим її завідувачем був професор Кон Людвіг Йо-
сипович. У період 1963 – 1971 рр. кафедра успішно пройшла шлях 
становлення і вибір наукового напряму. Нинішні працівники кафе-
дри пам’ятають, як професор Кон Л. Й. за власні кошти на одеській 
«товкучці» купував деталі устаткування для нової лабораторії з ав-
томатизації теплоенергетичних процесів.
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До групи увійшли Кіров В. С., Верхивкер Г. П., Горбіс З. Р. Потім 
результати роботи групи були узагальнені в монографіях «Про-
блеми підвищення ККД паротурбінних електростанцій» і «Аналіз 
теплових схем АЕС».

Гохштейном Д. П. була висунута ідея використання як робочого тіла 
енергетичної установки вуглекислоти. Це дозволяло створити енерго-
установку, що працює по газорідинному циклу, в якому при розвиненій 
регенерації теплоти забезпечується найбільш висока температура робо-
чого тіла в процесі підведення теплоти. Тим самим у вуглекислотному 
циклі забезпечуються теоретичні умови для отримання максимального 
ККД енергоустановки в заданому інтервалі температур.

Особливо важливим виявилося використання вуглекисло-
тних установок в атомній енергетиці, оскільки вуглекислота 
в 1955 – 1960 рр. почала використовуватися в газоохолоджуваних 
реакторах як робоче тіло і теплоносій.

У цей період почалося масове будівництво атомних електроста-
нцій як в Радянському Союзі, так і у всьому світі. Для забезпечення 
кадрами атомних електростанцій теплоенергетичний факультет 
Одеського політехнічного інституту в 1975 р. був перетворений у фа-
культет атомної енергетики, який очолив доцент Андреєв Л. П.

Підготовка студентів для експлуатації, проектування і монтажу 
привернула в ОПІ для навчання багато здібної молоді, серед якої 
слід зазначити тих, що працюють нині в університеті: докторів те-
хнічних наук В. О. Дубковського, В. П. Кравченка, О. В. Корольова, 
М. В. Максимова.

Кафедра АЕС пишається також колишніми випускниками різ-
них років:

Білей Данко Васильович — генеральний інспектор-директор 
з безпеки НАЕК Енергоатом України, у 1997 – 2000 рр. генеральний 
директор ОП «Запорізька АЕС», канд. техн. наук.

Васильченко Віктор Миколайович — директор державного нау-
ково-технічного центру Державної адміністрації ядерного регулю-
вання, в 1992 – 1996 рр. — головний інженер Чорнобильської АЕС, 
канд. техн. наук.

Віріч Павло Михайлович — директор гідрокомплексу ГЕС-ГАЕС 
Ташликського водосховища.

Кенке Йорг (Німеччина) — начальник відділу технічної діагностики 
концерну «КАБ, Берлін» (капітальне будівництво електростанцій).
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Особлива увага приділяється використанню електронних обчи-
слювальних машин для виконання застосовних завдань і як засобів 
інформаційних технологій.

На кафедрі ТЕС зосереджено майже все керівництво ЕнІн. 
Заступники директора: старший викладач Пашковський В. М. — 
улюбленець студентів, «кращий заступник декана СРСР», наго-
роджений орденом Знак пошани, доцент Ткачов С. П. — суворий, 
але такий, що вкладає душу в навчальний і виховний процес, до-
цент Клімчук А. О. — що стежить за дисципліною і порядком в гу-
ртожитку № 4.

Залишається тільки дивуватися, де вони беруть сили і час на цю 
строкату студентську публіку?!

Кафедра підтримує і розвиває науково-технічні творчі зв’язки 
з енергетиками з вітчизняних і зарубіжних організацій: з кафедрами 
НТУУ (КПІ), ХНПУ, ДНПУ, УІПА, Опольською політехнікою (Поль-
ща), Технічним університетом Бразилії, тепловими електричними 
станціями — Запорізькою, Криворізькою, Молдавською, Одеською 
ТЕЦ, Інститутом технічної теплофізики НАН України, Інститутом 
теплоенергетики Міненерго України, із заводами «Зоря» (м. Ми-
колаїв), АТ «Одесаенерго», заводом «ТЕКОМ» (р. Монастиріщи), 
АТ «Луганськтеплокоменерго», державним підприємством «Енер-
горесурс», Державною інспекцією з енергозбереження і багатьма 
промисловими організаціями.

Кафедра «Атомних електростанцій» (АЕС). Створення кафе-
дри АЕС пов’язане перш за все з науковими роботами професора, 
доктора технічних наук Давида Петровича Гохштейна. Основа цим 
роботам була покладена виходом в 1951 р. монографії «Ентропій-
ний метод розрахунку енергетичних втрат», у якій вперше теоре-
тично обґрунтовано застосування другого закону термодинаміки 
до прикладного аналізу циклів теплосилових установок із метою 
підвищення їх ефективності й економічності.

У 1957 р. Д. П. Гохштейн організував групу працівників, що систе-
матично займалися аналізом і розробкою теплових схем енергетичних 
установок. Група працювала за завданнями провідних вітчизняних 
турбобудівельних заводів. Серед них були Харківський завод турбоге-
нераторів ім. С. М. Кірова (ХТГЗ) і Ленінградський механічний завод 
ім. ХХ з’їзду КПРС (ЛМЗ). Ці підприємства тоді займалися розробкою 
серії турбін на надвисоких і надкритичних параметрах пари.
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Антон Станіславович — нинішній директор ЕнІн, володар польської 
нагороди «Гетьман енергетики», автор двох монографій і понад 150 
наукових праць. Він керує факультетом понад 12 років.

Енергетичний інститут (колишня назва — теплоенергетичний 
факультет) пройшов довгий і не завжди легкий шлях розвитку. 
Створювалася і втрачалася матеріальна база. Але залишився дру-
жній колектив факультету, кваліфікований і небайдужий до долі 
енергетики.

Звучить як легенда, але доцент Дубчак Валентин Сергійович 
ночував в тепловій лабораторії, коли її відновлювали після війни.

До їх покоління належить і Воїнов Олександр Петрович, доктор 
технічних наук, професор кафедри ТЕС і ЕТ. З 1951 р. він працював 
в ОПІ асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри. З 1970 
по 1981 рр. завідував кафедрами «Котельні установки», «Парогене-
ратори, технологія води і палива», «Теплові електричні станції».

У 1968 – 1969 рр. він завідував, а з 1970 по 1981 рр. здійснював 
наукове керівництво проблемною НДЛ «Промислові радіаційні 
парогенератори».

Рівень професійної підготовки майбутніх фахівців на енерге-
тичному факультеті був завжди достатньо високий. Його характе-
ризує той факт, що кафедрою «Теплові електричні станції» з 1974 р. 
підготовлені фахівці теплоенергетики для 32 зарубіжних держав. 
Це Німеччина і Куба, Сирія і Болгарія, Алжир і В’єтнам, Республіка 
Конго, Афганістан, Нікарагуа, Ліван і багато інших держав.

Нині кафедра готує фахівців із спеціальностей «Теплові елект-
ричні станції» і «Теплоенергетика» трьох ступенів: бакалавр, спе-
ціаліст, магістр.

Підготовка інженерів достатньо широка, що дозволяє їм працю-
вати не тільки на різних енергетичних державних об’єктах (теплові 
і атомні електричні станції, районні і місцеві котельні), але й у стру-
ктурах держадміністрації, приватному бізнесі, вищих навчальних 
закладах, проектних і монтажних організаціях, науково-дослідних 
центрах.

Програма підготовки складається з таких циклів дисциплін: за-
гальнотеоретичні, загальноінженерні, спеціальні. Тематика остан-
ніх: парові котли, парові і газові турбіни, теплові і атомні електричні 
станції, режими роботи теплових електричних станцій, техніко-е-
кономічні основи проектування тощо.
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енергетики, керівники Державного технічного нагляду. При цьому, 
якщо по спеціальностях «Технологія води і палива», «Фізика ядра 
і елементарних частинок» ЕнІн — монополіст, то по інших спеціаль-
ностях підготовку ведуть також інші вузи України, і доводити право 
на лідерство в галузі необхідно в умовах жорсткої конкуренції.

Основна перевага ЕнІн:
— 85-літній досвід підготовки спеціалістів-енергетиків, а про-

тягом 40 років — для атомної енергетики.
— Підготовка фахівців з повної гамми потреб енергетики, у тому 

числі й атомної, починаючи від технології води і палива і закінчу-
ючи автоматизацією енергетичних процесів.

— Висококваліфікований кадровий склад інституту.
В Енергетичному інституті, що нині є одним із найбільш великих 

підрозділів університету, працює 30 докторів наук, професорів, 79 
кандидатів наук, доцентів.

Важливий чинник підвищення якісного складу викладачів ене-
ргетичного інституту — робота спеціалізованої ради Д 05.041.04 зі 
спеціальностей «Технічна теплофізика і промислова енергетика» 
і «Теплові і ядерні енергоустановки».

Природне джерело поповнення професорсько-викладацького 
складу — аспірантура і докторантура. В Енергетичному інституті нині 
29 аспірантів, зокрема 22 — на стаціонарній формі навчання.

За останні роки в ЕнІн виконано і захищено одинадцять доктор-
ських дисертацій (Погосов О. Ю., Зеленцова Т. М., Дубковський В. О., 
Максимов М. В., Демченко В. О., Баласанян Г. А., Кравченко В. П., 
Корольов О. В., Носовський А. В., Денісова А. Є., Арсирій В. А.), два-
дцять шість кандидатських дисертацій.

В Енергетичному інституті ОНПУ навчається понад тисячі студе-
нтів на семи профілюючих кафедрах по дев’ятьох спеціальностях.

Кафедру «Теплові електричні станції і енергозберігаючі те-
хнології» створено на базі кафедр «Парові турбіни і теплові еле-
ктричні станції», «Парові котли і котельні установки», «Проми-
слова теплотехніка». У її витоків стояли такі видатні викладачі, 
як К. В. Олесевич, К. Р. Полякова, Д. І. Рабінович, Л. І. Кон, Л. К. Ву-
кович, А. А. Шпіглер, М. Ф. Гречко, Н. М. Іцкович, В. С. Дубчак, 
О. П. Воїнов, Л. І. Куперман.

Нині на кафедрі працюють 13 викладачів. У їх числі сім профе-
сорів. Завідує кафедрою академік Академії вищої школи Мазуренко 
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УДК 378.4.37.031.4 А. С. Мазуренко, д-р техн. наук, проф.
Т. М. Попова, канд. техн. наук, доц.
Г. П. Верхівкер, канд. техн. наук, проф.,
В. П. Пашковський, інженер

Витоки і сучасна діяльність 
Енергетичного інституту онпу

А. С. Мазуренко, Т. М. Попова, Г. П. Вер-
хивкер, В. П. Пашковський. Истоки 
и современная деятельность Энерге-
тического института ОНПУ. Рассмот-
рена история кафедр Энергетического 
института ОНПУ. Показана динами-
ка развития кафедр, их становление 
и современное положение. Приведены 
наукоемкие направления, одобренные 
международным научным миром. 

A. S. Masurenko, T. M. Рopova, G. P. Ver-
hivker, V. P. Pashkovsky. The origins and 
present-day activity of the OSPU Ener-
getic institute. The history of ONPU pover 
institute eight departmens is presented in 
the article. The dynamics of the depart-
ments’ development, their formation and 
actual position are shown. The science-
intensive directions, well practicised at 
the international scientifi c world are 
presented. 

ККадри інженерів-енергетиків в Одесі почали готувати в перші 
роки існування Одеського політехнічного інституту і першим 

деканом теплотехнічного факультету був видатний учений, бли-
скучий фахівець у галузі теплотехніки, гідравліки і гідродвигунів 
професор Чарльз Джонович Кларк.

Якщо говорити про нинішній Енергетичний інститут ОНПУ — 
ЕнІн, то це підготовка кадрів, виконання НДР для енергетики — га-
лузі, що працює в складних умовах. Проте, незважаючи на об’єктивні 
і суб’єктивні труднощі, не можуть бути знижені вимоги до надійно-
сті і безпеки станцій, особливо атомних. Це питання знаходиться 
під жорстким контролем як українських регулюючих і контролю-
ючих органів, так і міжнародних служб. Безпека АЕС «не розуміє» 
наших тимчасових труднощів.

Контроль за якістю підготовки персоналу починається вже у вузі. 
Головами ДЕК в Енергетичному інституті були директори, головні 
інженери найбільших в Європі АЕС і ТЕС, працівники міністерства 



Одеський політехнічний: 90 років творчої діяльності (1918–2008)

Ст. викладачі: Моспан Тамара Миколаївна, Огінська Світла-
на Миколаївна, Савьолова Ельвіра Вікторівна, Стоянова Людмила 
Іванівна.

Асистенти: Лаврук Ігор Семенович, Ярмолович Вікторія 
Ярославна.

Наведемо також в хронологічному порядку дати перетворень фа-
культету і осіб, що займали посади деканів. Наукові ступені і звання 
осіб вказані на час початку посідання ними відповідної посади.

1918 р. — Електротехнічне відділення
1918 р. — завідувач проф. Берлін С. П.
1938 р. — Електротехнічній факультет
Декани: 1938 р. — проф. Давидов В. С.

1944 р. — доц. Герасимовський І. В.
1948 р. — ст. викладач Параіл В. О.
1958 р. — канд. техн. наук, доц. Коритін О. М.
1961 р. — канд. техн. наук, доц. Захаров М. К.
1962 р. — канд. техн. наук, доц. Балашов К. К.

1964 р. — Електромеханічній факультет
Декани: 1964 р. — канд. техн. наук, доц. Балашов К. К 1972 р. — 

канд. техн. наук, доц. Іванченко Г. Т.
1978 р. — Факультет автоматизації та електрифікації 

промисловості
Декани: 1978 р. — канд. техн. наук, доц. Гололобов В. В.

1989 р. — канд. техн. наук, доц. Шевчук Г. І.
1993 р. — канд. техн. наук, доц. Петрушин В. С.
1 998 р. — канд. техн. наук Андрющенко О. А.
2000 р. — Інститут електромеханіки та 

енергоменеджменту
2000 р. — директор — д-р техн. наук 

Андрющенко О. А.
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Любов Василівна, Путілін Микола Степанович, Шевченко Сергій 
Борисович.

Ст. викладач Калінін Олександр Георгійович.
Асистент Найденко Олена Валеріївна.
Кафедра «Електричні машини», завідувач кафедри д-р техн. наук, 

проф. Петрушин Віктор Сергійович.
Професори: Дьогтев Володимир Григорійович, Пуйло Гліб Ва-

сильович, Римша Віталій Вікторович.
Доценти: Бєлікова Людмила Яківна, Чайковський Володи-

мир Павлович, Шевченко Володимир Петрович, Якімець Андрій 
Миронович.

Ст. викладачі: Матухно Валентин Анатолійович, Пірковський 
Сергій Миколайович, Лисенко Світлана Іванівна.

Асистент Бабійчук Ольга Борисівна.
Кафедра «Електропостачання», завідувач кафедри канд. техн. 

наук, доц. Бесараб Олександр Миколайович.
Доценти: Дорошенко Олександр Іванович, Коновалов Петро 

Ілліч, Невольніченко Валентин Миколайович, Рудницький Валь-
демар Генріхович.

Ст. викладачі: Дручіна Тетяна Оскамбаївна, Шабовта Михайло 
Юрійович.

Асистенти: Кривда Вікторія Ігорівна, Рещенко Сергій Олексійо-
вич, Савранський Юрій Олександрович.

Кафедра «Енергетичний менеджмент», завідувач кафедри канд. 
техн. наук, проф. Фомічов Євген Павлович

Професор Радімов Сергій Миколайович.
Доценти: Біляєв Володимир Леонідович, Зверевич Віталій 

Євгенович.
Ст. викладачі: Бондарчук Анатолій Сергійович, Савич Світлана 

Павлівна.
Асистент Кузнєцов Кирило Сергійович.
Кафедра «Теоретичні основи і загальна електротехніка», завіду-

вач кафедри канд. техн. наук, доц. Маєвський Дмитро Андрійович
Приват-професор Гололобов Володимир Васильович.
Доценти: Вінаков Олександр Федорович, Івлєв Анатолій Дмит-

рович, Маєвська Олена Юріївна, Селиванов Петро Петрович, Трос-
тянська Нелі Іванівна, Шаєвський Валентин Михайлович, Яковлев 
Олександр Володимирович.
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надає освіту за такими напрямами та спеціальностями:

Напрям «Електромеханіка»
Спеціальності:

— Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.
— Електричні машини і апарати.
— Електричний транспорт.
— Електропобутова техніка.

Напрям «Електротехніка та електротехнології»
Спеціальності:

— Електротехнічні системи електроспоживання.
— Енергетичний менеджмент.
Усього в ІЕЕ працює 76 викладачів та співробітників, зокрема 

професорсько-викладацького складу — 55, навчально-допоміжного 
складу і науково-дослідної частини кафедр — 21, працівників дека-
нату — 3, співробітників лабораторії програмування факультету — 
3, завідувач кабінету проектування — 1. В Інституті працюють 8 
професорів, докторів техн. наук, 2 професори, канд. техн. наук, 1 
приват-професор, канд. техн. наук (20 % від викладацького складу), 
26 доцентів, канд. техн. наук (47 % від викладацького складу).

Усього в ІЕЕ навчається за очною формою 634 студента, зокрема 
516 на держбюджетній основі, 118 за контрактом, 19 іноземних сту-
дентів. Із цього числа студентів отримують базову освіту бакалавра 
(1…4 курси) 519 студентів, вчаться на рівні спеціалістів 115 студе-
нтів і на рівні магістрів 18 студентів. Треба зауважити, що ОНПУ 
з 2007 р. перейшов на дворівневу систему освіти: бакалавр — ма-
гістр. Останній випуск спеціалістів відбудеться в 2011 р.

Педагогічний склад кафедр інституту
(фото і біографічні подробиці кожного викладача надані

у нарисах ювілейного збірнику ОНПУ)
Кафедра «Електромеханічні системи з комп’ютерним управлін-

ням», завідувач кафедри д-р техн. наук, проф. Водічев Володимир 
Анатолійович.

Професори: Андрющенко Олег Андрійович, Булгар Віктор Ва-
сильович, Герасимяк Ростислав Павлович.

Доценти: Бойко Андрій Олександрович, Бушер Віктор Во-
лодимирович, Войтенко Володимир Андрійович, Мельнікова 
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Віденський технічний університет і ОНПУ. Від ІЕЕ беруть участь 
у проекті професор Андрющенко О. А. і доцент Шевченко С. Б.

— Для дієвої практичної допомоги розвитку промисловості і бу-
дівництва Одеси, а також набуття молодими вченими, інженерами, 
студентами та аспірантами практичних навичок проектної роботи 
в ІЕЕ створено в 2003 р. навчально-науковий центр «Політехелек-
тро» під керівництвом канд. техн. наук, доцента Бойко А. О. Приз-
начення центру — розробка проектів електропостачання та систем 
автоматизації.

— На базі ІЕЕ діє Одеський обласний осередок Української асо-
ціації інженерів-електриків. Асоціація підтримує видання науко-
во-технічного збірника «Електромашинобудування та електроо-
бладнання», сприяє організації і проведенню науково-технічних 
конференцій. Авторитет вчених ІЕЕ — членів асоціації неодноразово 
був в нагоді при розробці незалежних науково-технічних експертиз 
з різного роду неоднозначних техніко-економічних питань.

Вважаємо за необхідне відзначити в історії ІЕЕ і висловити подя-
ку організаціям та особам, які в останні роки підтримували розвиток 
інституту в моральному, технічному і фінансовому плані.
— ВАТ «Одесаобленерго» в особі генерального директора 

Козлова А. С.
— Одеському припортовому заводу в особі генерального директора 

Горбатко В. С. та головного електрика Якушина О. О.
— ТОВ «Шнейдер Електрик Україна» в особі керівника Південного 

центру Каталевського А. З.
— Дочірньому підприємству «Моеллер Україна» в особі керівника 

Коробки А. В.
— ТОВ «ІКБ ГАММА» в особі директора Сініцина В. В.
— ТОВ «Черноморенергоспецмонтаж» в особі генерального дире-

ктора Кіліменчука А. І.
— ТОВ «ПІК» в особі комерційного директора Шестака А. І.
— ТМ «Юлкор-Електро» в особі керівника Коротецького Ю. Л.

В історичних нарисах минулих видань традиційно наводиться 
загальна характеристика закладу на момент написання. На закін-
чення наведемо загальну характеристику освітніх послуг, штату ви-
кладачів, співробітників і студентів ІЕЕ станом на травень 2008 р.

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту
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реактивним ротором) і Булгара В. В. (електричні машини із дис-
ковим безобмотковим ротором). Ці машини відрізняють простота 
конструкції і високі експлуатаційні якості, багато з яких недосяжні 
в електричних двигунах традиційних конструкцій. За результатами 
розробок отримано 132 авторських свідоцтва та 30 патентів України, 
Росії та інших країн.

— Проблеми методології проектного синтезу інноваційних 
електромагнітних та електромеханічних перетворювачів енергії. 
Цей напрям розвивається під науковим керівництвом проф. Пуй-
ло Г. В. та проф. Дьогтєва В. Г. із участю доцентів Шевченка В. П., 
Бєлікової Л. Я., Чайковського В. П., ст. викладачів Матухно В. А., 
Пірковського С. Н.

— Проблеми електромагнітної сумісності живильної мережі 
і споживачів електричної енергії, зокрема електродвигунів великої 
потужності в нормальних і аварійних режимах. Науковий напрям 
підтримує колектив кафедри електропостачання під керівництвом 
доцента Бесараба О. М. Вирішуються актуальні техніко-економічні 
проблеми генерування і споживання реактивної енергії, підвищення 
якості напруги, проблеми надійного електропостачання і надійної 
роботи електрообладнання унікальних підприємств, таких як Оде-
ський припортовий завод.

— Проблема заощадження електричної енергії за рахунок пере-
ходу на зимовий та літній відрахунок часу. У всьому світі цей перехід 
актуальний щодо економіки, але болючий для людини як біологіч-
ний фактор. Вчений кафедри енергоменеджменту Бондарчук А. С. 
запропонував уведення годинника із дворівневим відліком часу, 
який виключає ступінчаті зсуви часу і гармонізує «внутрішній, бі-
ологічний годинник» людини із ходою поясного часу. Очікувана 
економічна ефективність складає щонайменше 250 млн. грн. на рік, 
очікується також суттєва медико-біологічна ефективність, отримано 
патент на винахід «годинника третього тисячоліття».

— Викладачі інституту підключились до вирішення проблем дис-
танційної освіти. Активно працюють в цьому напрямі професор Дьо-
гтев В. Г. і доценти Маєвська О. Ю., Шевченко В. П., Яковлев О. В.

— Налагоджуються стосунки із іноземними університетами. 
Нині виконується сумісний Українсько-Австрійський проект щодо 
дистанційної освіти на базі інтернет-технологій. Співвиконавці 
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— Наукова підтримка загальнодержавних і регіональних про-
грам енергозбереження. Напрям підтримує кафедра енергетичного 
менеджменту і Регіональній центр енергозбереження під керівницт-
вом проф. Фомічова Є. П., а також науково-навчальний центр «Енер-
гозбереження засобами регульованого електроприводу» під керівни-
цтвом проф. Радімова С. М. Викладачі кафедри енергоменеджменту, 
а також запрошені викладачі з інших кафедр, крім суто наукових 
робіт, ведуть також інформаційну, аналітичну, виставково-пропага-
ндистську діяльність, проводять конференції та семінари, енергети-
чний аудит підприємств, експертизу нових проектів, впроваджують 
енергозберігаючі заходи та енергоменеджмент на підприємствах та 
в організаціях Одещини. Науково-навчальний центр виконує вели-
ку роботу щодо впровадження сучасних енергозберігаючих систем 
електроприводів на підприємствах і в портах України.

— Автоматизоване управління складними електромеханічними 
системами. Актуальна сучасна проблема управління і оптимізації 
за заданими критеріями режимів роботи складних механізмів: ве-
рстатів, роботів, підйомно-транспортного обладнання засобами 
регульованого електроприводу. Підтримується колективами вчених 
кафедри ЕМС КУ під керівництвом професорів Андрющенко О. А., 
Водічева В. А., Герасимяка Р. П., доцента Войтенко В. А.

— Індивідуальне проектування і виготовлення електромеха-
нічних пристроїв. Напрям підтримує професор Петрушин В. С., 
завідувач кафедри електричних машин. Науковий напрям — ма-
тематичне моделювання і розробка методик проектування асин-
хронних двигунів для регульованого електроприводу, оптимізо-
ваних за техніко-економічними показниками згідно із заданими 
потужністю, діапазоном регулювання, параметрами приводного 
механізму і умовами експлуатації. Такий індивідуально розробле-
ний двигун може дати економію капітальних та експлуатаційних 
витрат до 15 – 30 % порівняно із серійними машинами загальнопро-
мислового виробництва.

— Розробка і дослідження принципово нових типів електрич-
них двигунів. Це актуальна проблема світового рівня, яка вирішу-
ється за рахунок створення оригінальних конструктивних рішень 
і органічного поєднання електронної та електромеханічної частин 
двигуна. Напрям підтримують два колективі вчених, під керівни-
цтвом професорів Римши В. В. (вентильні двигуни з активним та 
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друга, інститут, розміщує це обладнання в окремій спеціалізованій 
лабораторії і розробляє методичне забезпечення навчального про-
цесу з використанням цього обладнання. На новому обладнанні 
проводяться заняття із студентами та аспірантами, наукові дослі-
дження, а також навчання виробничого персоналу підприємств, 
які користуються обладнанням цих фірм. Перші такі угоди були 
укладені із французькою фірмою «Шнейдер Електрік» і німецькою 
фірмою «Моеллер». Далі до цих угод приєдналась вітчизняна фірма 
«ПІК» (Перша Інженерна Компанія), очолювана випускником ФАЕП 
інженером Шестака А. І. Ці лабораторії згідно зі своїм оснащенням 
та призначенням більш відповідають назві «Науково-навчальний 
центр». Таких центрів в ІЕЕ створено чотири.

— Науково-навчальний центр «Електромеханічні та електронні 
системи автоматизації», створений у 2004 р. на базі обладнання фі-
рми «Моеллер», керівник центру проф. Водічев В. А., каф. ЕМС КУ.

— Науково-навчальний центр «Енергозбереження засобами 
регульованого електроприводу», створений у 2006 р. на базі об-
ладнання фірми «Шнейдер Електрік», керівник центру проф. Раді-
мов С. М., каф. ЕнМ.

— Науково-навчальний центр «Системи автоматизації виробни-
чих і побутових приміщень та електропобутової техніки», створений 
у 2007 – 2008 рр., обладнаний системами автоматизації життєза-
безпечення промислових та побутових приміщень і електропобу-
товою технікою за допомогою фірми «ПІК», керівник центру доц. 
Бушер В. В., каф. ЕМС КУ.

— Організаційно оформлений в 2008 р. і потребує подальшого 
монтажу науково-навчальний центр «Системи розподілу електрое-
нергії, управління та захисту», на базі обладнання фірми «Шнейдер 
Електрик», керівник центру доц. Бесараб О. М., каф. ЕП.

— У планах на найближчу перспективу створення науково-нав-
чального центру «Методи та засоби енергетичного аудиту» за допо-
могою та на обладнанні фірми «Шнейдер Електрик», каф. ЕнМ.

Вчені інституту чутливо реагують на зміни пріоритетів світової 
наукової думки та практичних потреб південного регіону і в цілому 
України. Вже в останні роки виникли нові напрями науково-практи-
чної діяльності, які цілком можна вважати інноваційними. Наведемо 
кілька прикладів вирішення сучасних проблем.
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Після досить значної перерви викладачі ІЕЕ активізували ви-
дання конспектів лекцій та навчальних посібників. Тільки за роки 
нового століття оприлюднені навчальні посібники із високою якістю 
змісту і оформлення:
— Рудницький, В. Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Кур-

сове проектування: навч. посіб. — Суми: ВТД «Університетська 
книга», 2007. — 280 с.

— Петрушин, В. С. Асинхронные двигатели в регулируемом элект-
роприводе: учеб. пособие. — О.: Наука и техника, 2006. — 320 
с.

— Булгар, В. В. Теорія електроприводу: зб. задач. — О.: Поліграф, 
2006. — 408 с.

— Рудницький, В. Г. Внутрішньозаводське електропостачання. Кур-
сове проектування: навч. посіб. — Суми: ВТД «Університетська 
книга», 2006. — 153 с.

— Андрющенко, О. А. Электронные программируемые реле EASY 
и MFD-Titan: учеб. пособие для изучения реле и проектирова-
ния систем автоматизации на их основе / О. А. Андрющенко, 
В. А. Водичев. — О.: Автограф, 2006. — 236 с.

— Шевченко, В. П. Машини змінного струму: навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / В. П. Шевченко, Л. Я. Бєлікова. — О.: Наука 
і техніка, 2005. — 272 с.

— Герасимяк, р. П. Теорія автоматичного керування: зб. задач: 
навч. посіб. — О.: Наука і техніка, 2003. — 108 с.

— Шевченко, В. П. Трансформатори: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / В. П. Шевченко, Л. Я. Бєлікова. — О.: АО БАХВА, 
2001. — 128 с.

— Підготовлені до видання наукові монографії колективів авторів: 
Булгар В. В., Ивлев А. Д., Яковлев А. В. «Специальные электри-
ческие машины индукторного типа», а також: Герасимяк Р. П., 
Лещев В. А. «Анализ и синтез электромеханических систем кра-
новых механизмов».
У новому сторіччі кафедри ІЕЕ вирішують на новому сучасному 

рівні проблеми модернізації та оновлення обладнання навчальних 
лабораторій. Ідея, загалом не нова для вузів України, полягає в укла-
данні договорів про співпрацю з відомими у світі фірмами — вироб-
никами електротехнічного та електронного обладнання. Згідно з до-
говором одна сторона, фірма, безкоштовно надає своє обладнання, 
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під керівництвом професора Фомічова Є. П. нової спеціальності 
«Енергетичний менеджмент» та значними відмінностями у навча-
льному плані нової спеціальності, розділилася в 2004 р. на дві са-
мостійні кафедри — «Електропостачання» (ЕП) та «Енергетичний 
менеджмент» (ЕнМ). Нову кафедру енергетичного менеджменту 
очолив професор Фомічов Є. П., а завідувачем кафедри електропо-
стачання став молодий перспективний науковець і педагог доцент 
Бесараб О. М. Кожна профілююча кафедра має філію на одному 
з промислових підприємств. При факультеті працюють два науко-
во-технічних центри: Центр енергозбереження і енергоменедж-
менту і «ЕЛКОМ» — «Електротехнічні комплекси», а також велика 
кількість навчальних і наукових лабораторій. У структуру універ-
ситету, і, відповідно факультету, увійшли декілька технікумів і ко-
леджів (за нашим профілем — Херсонський політехнічний коледж 
і Новокаховський електромеханічний технікум), випускники яких 
на конкурсній основі приймаються на 2 і 3 курси для продовження 
навчання на факультеті. У зв’язку з придбанням нового статусу вузу 
(ОПІ став ОНПУ — Одеським національним політехнічним уні-
верситетом) і розширенням і ускладненням структури факультету, 
він в 2000 р. перетворений в Інститут електромеханіки і енерго-
менеджменту (ІЕЕ). Директором інституту став декан ФАЕП проф. 
Андрущенко О. А.

Через відсутність державних стандартів вищої освіти колективи 
кафедр самостійно розробили тимчасові документи в галузі навча-
льно-методичної роботи, це: освітньо-кваліфікаційні характерис-
тики (ОКХ) і освітньо-професійні програми (ОПП) для всіх рівнів 
освіти — бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Це дало змогу успішно 
пройти у 2003 р. акредитацію всіх спеціальностей Інституту (крім 
нової тоді спеціальності «Електричний транспорт», яка була акре-
дитована раніш, у 2001 р.). Починаючи з 2006 р., на кафедрі ЕМС 
КУ під керівництвом завідувача професора Водічева В. А. відкрита 
нова спеціальність «Електропобутова техніка». Влітку 2008 р. від-
бувся перший випуск спеціалістів з цієї спеціальності.

З метою оперативного ознайомлення студентів з новітніми 
науковими досягненнями та методичними розробками створена 
електронна бібліотека, в якій представляються підручники, конспе-
кти лекцій, методичні вказівки, довідники та навчальні програмні 
комплекси для курсового і дипломного проектування.
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У цей же період почалося втілення в навчальний процес загаль-
них ідей реформування вищої освіти України на основах Болонсь-
кої декларації. Були введені нові освітні рівні: бакалавр, спеціаліст, 
магістр. Бакалавр діставав базову вищу освіту в одному з обраних 
напрямів. На факультеті автоматизації і електрифікації промисло-
вості утворено два напрями базової вищої освіти — «Електромеха-
ніка» і «Електротехніка». Складність полягала в тому, що студенти, 
які обрали спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації 
і електропривод» (так з 1999 р. почала називатися спеціальність 
«Електропривод і автоматизація промислових установок»), «Елек-
тричні машини і апарати», або «Електричний транспорт», повинні 
були навчатися 4 роки за єдиними планами бакалаврату. Спеціаліст 
за змістом та обсягом підготовки мав відповідати рівню інженера. 
При збереженні загального терміну навчання спеціаліста в 5 років 
надзвичайно важко було викласти всі дисципліни спеціальності 
за один рік. Тому, ще в рамках бакалаврату, починаючи з 6 семест-
ру, студентам викладались спеціальні дисципліни, які відрізнялись 
по кафедрах і спеціальностях.

Не відразу склалась методика підготовки магістрів. З ураху-
ванням слабкої фінансової підтримки держави і загального спаду 
економіки, магістри готувалися паралельно із спеціалістами також 
протягом одного року. Щоб не дискредитувати звання магістра, 
в кожній студентській групі проводився відбір від 3 до 5 найкращих 
студентів і з ними, крім навчання за єдиним із спеціалістами навча-
льним планом, проводилася індивідуальна робота. В основному це 
були поглиблені заняття над випускною кваліфікаційною роботою, 
які починалися з перших днів п’ятого курсу. До керівництва магіс-
терськими випускними роботами залучаються найбільш досвідчені 
і кваліфіковані викладачі — професори і доценти. У подальшому 
ректор університету добився того, що, починаючи з 2003 / 2004 
навчального року, магістри навчаються 5,5 років, на один семестр 
більше за спеціалістів, за найбільш логічною паралельно-послідо-
вною схемою.

У ХХІ століття колектив ФАЕП вступив зміцнілим, з когортою 
молодих вчених, які відчули певні позитивні зміни у всіх сферах 
своєї діяльності.

Значні зміни відбулися у структурі факультету. Кафедра електро-
постачання та енергоменеджменту у зв’язку з відкриттям у 2000 р. 
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контрактних студентів на денному відділенні не перевищувала 
15 % від бюджетних, що призвело до загального зменшення нава-
нтаження викладачів, і відповідно, скорочення штатного розкладу 
всіх кафедр. Заради збереження науково-педагогічного потенціалу 
кафедри вимушені були перейти на дробові ставки, менші за оди-
ницю. Значно скоротилися обсяги наукової роботи. Галузева нау-
ка, як і промислові міністерства, була розвалена, а фінансування 
науки приватними або акціонерними підприємствами ще і нині 
є не вирішеною проблемою.

Але, незважаючи на відомі всім труднощі, кафедри продовжу-
вали розвиватися. Ставилися нові курси, з великими труднощами, 
але розвивалася лабораторна і комп’ютерна база. Стали доктора-
ми технічних наук, професорами доценти Пуйло Г. В. (1992), Раді-
мов С. М. (1995), Андрющенко О. А. (1999). У 1995 р. на факультеті 
була відкрита спеціалізована вчена рада із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.09.03 — електро-
технічні комплекси і системи, її головою став завідувач кафедри 
ЕПА д-р техн. наук, проф. Шапарев М. К.

Після незначного застійного періоду активізувалася наукова 
і видавнича діяльність. У 1996 р. на базі кафедри електричних ма-
шин, яку в той час очолював канд. техн. наук, доц. Шевченко В. П., 
відкрилася нова спеціальність «Електричний транспорт». У 1998 р. 
на базі кафедри електропостачання відкритий регіональний центр 
енергозбереження і енергоменеджменту, який очолив професор 
Фомічов Є. П. У цьому центрі проводиться навчання керівних і тех-
нічних працівників держадміністрацій і підприємств півдня Укра-
їни сучасним методам обліку і економії всіх видів енергії. Із ураху-
ванням великої актуальності для України проблем заощадження 
електричної енергії кафедра електропостачання почала підготов-
ку до відкриття нової спеціальності «Енергетичний менеджмент». 
З 1999 р. ця кафедра отримала нову назву — «Електропостачання та 
енергоменеджмент». Кафедра ЕПА, також віддаючи належне зміні 
пріоритетів у автоматизованих системах керування, була перейме-
нована в 1997 р. в кафедру «Електромеханічні системи з комп’ютер-
ним управлінням». З метою оптимізації педагогічного навантаження 
та об’єднання наукового потенціалу в 1999 р. відбулось об’єднання 
двох загально інженерних кафедр в одну — кафедру теоретичних 
основ і загальної електротехніки.



33

 Історія наукової та навчальної діяльності Інституту електромеханіки...

Труды Одесского политехнического университета, 2008, спецвыпуск

інститутами та конструкторськими бюро. Здобувають ступень док-
тора технічних наук та звання професора доценти Герасимяк Р. П. 
(1987), Шапарев М. К. (1988).

Як реакція на загальний бурхливий розвиток науки і техніки 
виникають нові наукові напрями:

— Автоматизація і оптимізація процесів металообробки засоба-
ми електроприводу: д-р техн. наук, проф. Шапарев М. К., д-р техн. 
наук, проф. Водічев В. А.

— Мікропроцесорне і комп’ютерне управління електроприво-
дами: д-р техн. наук, проф. Радімов С. М.

У ці роки вчені факультету публікують багато наукових моног-
рафій, підручників та навчальних посібників.

Для підвищення рівня наукових досліджень та активізації нау-
кової діяльності факультету були встановлені плідні наукові зв’язки 
з НАН України. Під егідою Наукової Ради НАН України з комплек-
сної проблеми «Наукові основи електроенергетики» організована 
система постійно діючих наукових семінарів за напрямами:

— Проблеми динаміки автоматизованих електромеханічних 
систем змінного струму. Керівники д-ра техн. наук, проф. Гераси-
мяк Р. П., Андрющенко О. А.

— Електромагнітні процеси та проектний синтез електри-
чних машин і трансформаторів. Керівник д-р техн. наук, проф. 
Пуйло Г. В.

— Проблеми цифрового керування вентильними електропри-
водами та системи оптимізації технологічних процесів. Керівник 
д-р техн. наук, проф. Водічев В. А.

У 90-х рр. почалися перетворення в системі вищої освіти України. 
Навчання у вузі стало здійснюватися не тільки за держзамовленням, 
але і за контрактами з оплатою навчання фізичними або юриди-
чними особами. Припинила існування вечірня форма навчання. 
На заочній формі навчання на факультеті залишилася тільки спе-
ціальність «Електротехнічні системи електроспоживання», яка ко-
ристувалася найбільшим попитом.

З урахуванням припинення повноцінного фінансування зу-
силля кафедр були спрямовані більшою мірою на те, щоб збере-
гти кадровий потенціал та робочий стан існуючої лабораторної 
бази. Відбулося зменшення державного набору студентів до 85 
на очному і 10 осіб на заочному відділеннях. Загальна кількість 
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Герасимяк Ростислав Павлович, д-р техн. наук, проф., завідувач 
кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок, 
учасник Великої Вітчизняної війни. Науковий напрям школи — ана-
ліз і синтез складних електромеханічних систем із асинхронним 
електроприводом. Його технічні розробки впроваджені на багатьох 
підприємствах з випуску підйомно-транспортної техніки, а також 
безпосередньо на підйомних кранах різних підприємств та морських 
портів. Автор 5 монографій, 5 навчальних посібників, 195 наукових 
робіт, 13 авторських свідоцтв. Під його керівництвом захистили ди-
сертації 16 аспірантів та здобувачів. Серед них багато тих, що пра-
цювали і тепер працюють в ОНПУ. Це кандидати наук, доценти 
Путілін М. С., Мазур А. С., Ковригін В. О., Логвіненко К. С.

Розроблялось також багато інших наукових напрямів. Згадаємо, 
для прикладу, такі напрями і відповідні творчі колективи:

— Лінійні двигуни постійного та змінного струму: канд. техн. 
наук, доц. Бєліков В. Т., канд. техн. наук, приват-професор Гололо-
бов В. В., канд. техн. наук, доц. Івлев А. Д.

— Автономні генератори змінного струму на базі асинхронних 
машин: канд. техн. наук, доц. Бояр-Созонович С. П.

— Підвищення якості напруги в електричних мережах і на під-
приємствах: канд. техн. наук, проф. Фомічов Є. П., канд. техн. наук, 
доц. Коротецький Ю. Л.

— Регулювання рівня напруги в мережах для освітлення: канд. 
техн. наук, доц. Петренко Л. І.

— Регулювання напруги та реактивного опору дугових сталеп-
лавильних печей: канд. техн. наук, доц. Ярних Л. В., Зверевич В. Є, 
Рудницький В. Г.

Зросли обсяги наукових досліджень, досягнення вчених факуль-
тету почали давати відчутний економічний ефект на промислових 
підприємствах міста і країни. У зв’язку з розвитком і зростанням 
ролі автоматизації в усіх галузях народного господарства, перег-
лядом змісту багатьох спеціальних дисциплін, факультет в 1978 р. 
отримав нову назву — факультет автоматизації і електрифікації 
промисловості (ФАЕП).

У 1980-х рр. багато наукових розробок вчених факультету на-
бувають загально промислового або галузевого значення. Дого-
вори на виконання науково-технічних розробок укладаються із 
всесоюзними або галузевими науково-дослідними та проектними 
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методів аналізу і дослідження динаміки електромеханічних систем. 
Автор 7 монографій, 180 наукових та методичних робіт, 32 авторсь-
ких свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом захистили дисе-
ртації 18 аспірантів та здобувачів, які працювали, а деякі й на цей 
час працюють в ОНПУ доктори наук, професори Шапарев М. К., 
Радімов С. М., кандидати наук, доценти Бахтіозін А. А., Булгар В. В., 
Денісенко Ю. М., Власов М. О., кандидати наук, наукові співробіт-
ники Боровік В. Г., Ладигін Л. Є.

Петров Лев Полікарпович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафе-
дри електроприводу і автоматизації промислових установок. Науко-
вий напрям школи — дослідження динамічних режимів електропри-
водів змінного струму. Створив і очолив галузеву науково-дослідну 
лабораторію асинхронного тиристорного електроприводу Міністер-
ства електротехнічної промисловості. Роботи лабораторії відзначені 
золотою, срібною та бронзовими медалями Виставки досягнень 
народного господарства СРСР. Автор 10 монографій, 170 наукових 
робіт та винаходів. Під його керівництвом захистили дисертації 
16 аспірантів та здобувачів. Серед них багато тих, що працювали 
і тепер працюють практично на всіх кафедрах інституту. Це канди-
дати наук, доценти Буштян Л. В., Вінаков О. Ф., Обухівський М. П., 
Подзолов Р. Г., Яковлев О. В., (каф. ТОЗЕ); Ладензон В. А., Неволь-
ніченко В. М., (каф. ЕП); д-р наук, проф. Андрющенко О. А., доцен-
ти Войтенко В. А., Херунцев П. Е., старший науковий співробітник 
Капінос В. І. (каф. ЕМС КУ).

Захаров Михайло Костянтинович, д-р техн. наук, проф., за-
відувач кафедри електричних машин, декан електротехнічного 
факультету, фронтовик, нагороджений орденом Великої Вітчиз-
няної війни 1 ступеня, 10 медалями. Науковий напрям школи — 
розробка теорії і методики проектування електричних машин 
змінного струму. Створив і очолив галузеву науково-дослідну 
лабораторію низькошвидкісних і спеціальних електродвигунів 
Міністерства електротехнічної промисловості. Розробка спеці-
альних редукторних двигунів та машин змінного струму, в яких 
полюсно перемикаються обмотки, відзначена дипломами по-
шани та медалями Виставки досягнень народного господарства 
СРСР. Автор 157 наукових праць, 34 авторських свідоцтв та па-
тентів. Продовжують роботи Михайла Костянтиновича професор 
Дьогтєв В. Г. та доцент Белікова Л. Я.
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від першого випуску і до наших днів є старший науковий співробі-
тник Бабійчук О. Б.

Після реорганізації ВАК СРСР в 1975 р. на факультеті відкри-
вається спеціалізована вчена рада з присудження вченого ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю «Електрообладнання», 
одна з небагатьох в СРСР і єдина на той час в Україні. Очолив раду 
професор Коритін О. М. У цій раді здобули ступінь кандидата тех-
нічних наук багато науковців, викладачів факультету та багатьох 
вузів і науково-дослідних інститутів України.

У ці роки сформувались головні наукові напрями і набули розкві-
ту відомі в Україні й за рубежем наукові школи в галузі електромеха-
ніки. Їх засновниками були професори Балашов К. К., Коритін О. М., 
Петров Л. П., Захаров М. К., Герасимяк Р. П. Крім науково-технічних 
досягнень, ці школи дали країні десятки науковців і педагогів, зна-
чна частина яких працювали в ОНПУ і продовжують працювати 
тепер.

Балашов Костянтин Костянтинович, д-р техн. наук, проф., 
декан електротехнічного та електромеханічного факультету. На-
уковий напрям школи — оптимальне проектування силових та 
вимірювальних трансформаторів. Під його керівництвом розроб-
лені потужні силові трансформатори із підвищеним коефіцієнтом 
корисної дії для ліній електропередач 220 кВ, вперше запропоновані 
й нині широко розповсюджені трансформатори з алюмінієвими об-
мотками, спеціальні зварювальні трансформатори, вимірювальні 
трансформатори підвищеної точності. Костянтин Костянтинович 
нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору. Послідовни-
ки школи, викладачі кафедри електричних машин проф. Пуйло Г. В., 
доценти Белікова Л. Я., Чайковський В. П., Шевченко В. П., ст. викл. 
Матухно В. А. реалізували новий підхід до автоматизованого проек-
тного синтезу трансформаторних пристроїв на базі багаторівневої 
структури математичної моделі й декомпозиції процесу проектного 
синтезу. Нові технічні рішення захищені 10 авторськими свідоцт-
вами та патентами України.

Коритін Олександр Михайлович, д-р техн. наук, проф., свого часу 
декан електротехнічного факультету, вечірнього та заочного факу-
льтетів, а в останні роки проректор з навчально-виховної роботи, за-
служений працівник Вищої школи УРСР, фронтовик, кавалер ордена 
Трудового Червоного Прапору. Науковий напрям школи — розробка 
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— електропривод і автоматизація промислових установок;
— електричні машини і апарати;
— електропостачання промислових підприємств, міст і сільсь-

кого господарства.
На той час ФЕМ об’єднував три профілюючі і дві загально ін-

женерні кафедри:
— електропривод і автоматизація промислових установок 

(ЕПА), зав. каф. канд. техн. наук, доц. Петров Л. П.;
— електричні машини (ЕМ), зав. каф. канд. техн. наук, доц. 

Захаров М. К.
— електропостачання промислових підприємств і міст (ЕП), 

зав. каф. канд. техн. наук, доц. Дірацу В. С.;
— теоретичні основи електротехніки (ТОЕ), зав. каф. канд. техн. 

наук, доц. Голомолзін О. Г.;
— загальна електротехніка (ЗЕ), зав. каф. д-р фіз-мат. наук 

Міщенко М. Т.
У 1960 – 1970-х рр. на факультеті збільшилась кількість докторів 

наук, професорів. Ними стали доценти Петров Л. П., Коритін О. М., 
Захаров М. К. Навчальна і наукова лабораторна база факультету 
значно розширилась після введення в експлуатацію в 1972 р. нового 
триповерхового лабораторного корпусу. Із зростанням наукового 
потенціалу та підвищенням досвіду педагогічної роботи вчені — ви-
кладачі кафедр ФЕМ приділяють велику увагу методичній роботі та 
розвитку науки. Доц. В. І. Артьоменко започаткував активне впро-
вадження в навчальний процес обчислювальної техніки на основі 
технології перервно-діалогового режиму роботи. Досягнення вче-
них факультету стають відомими і здобувають позитивну оцінку 
не тільки в інституті. Так, праці і рекомендації з наукового обгру-
нтування навчального процесу професора Параіла В. О. і доцента 
Петрова М. К. мали значення не тільки в Одесі, але також для інших 
вузів країни. Доценти, а згодом професори Захаров М. К. та Пет-
ров Л. П., були залучені і плідно працювали протягом понад чверті 
століття в науково-методичних радах Мінвузу СРСР. З 1965 р. на базі 
факультету почав видаватись і видається досі один з перших в країні 
за електротехнічною тематикою республіканський науково-техні-
чний збірник «Електромашинобудування і електрообладнання». 
Ініціатором видання збірника і його першим відповідальним ре-
дактором був професор Балашов К. К. Відповідальним секретарем 
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електромеханічного факультету молодого Вищого інженерного 
морського училища. Потім там працювали доценти Давидов В. С. 
і Волянський Л. В. Наш інститут і тепер є джерелом поповнення 
науковими і педагогічними кадрами електромеханічного і елект-
ротехнічного профілю інших вищих навчальних закладів Одеси.

У 1952 р. на ЕТФ організована перша в ОПІ кафедра за новим 
прогресивним напрямом — автоматизація виробничих процесів 
на чолі з канд. техн. наук, доц. Похило М. П. Кафедра успішно ро-
звивалась і на її базі в 1958 р. була відкрита нова спеціальність — 
«Автоматика і телемеханіка» (АіТ). Ця спеціальність була укомпле-
ктована студентами другого курсу спеціальності ЕПП, тому перший 
випуск АіТ відбувся вже в 1961 р.

Новий імпульс у розвитку ЕТФ дала передислокація ОПІ в 1958 р. 
на проспект Шевченка (у той час — Новоаркадієвська дорога). 
У 1959 / 60 навчальному році на факультеті відкриті нові спеціаль-
ності: радіотехніка, конструювання та виробництво радіоапаратури 
і промислова електроніка. У 1960 р. було здійснено перший набір 
студентів за спеціальністю «Електричні машини і апарати», а спе-
ціальність «Електрифікація промислових підприємств» розподілена 
на дві: «Електропостачання промислових підприємств і міст» і «Еле-
ктропривод і автоматизація промислових установок».

У травні 1961 р. за рішенням МВССО УРСР на факультеті була 
створена спеціальність «Напівпровідникові матеріали» одночасно 
на трьох курсах за рахунок переводу студентів з інших спеціаль-
ностей. У тому ж 1961 р. із складу факультету виділився факультет 
радіоелектроніки (ФРЕ), нині — Інститут радіоелектроніки та те-
лекомунікацій (ІРТ), а в 1964 р. — факультет автоматики і проми-
слової електроніки (ФАПЕ), нині — Інститут комп’ютерних систем 
(ІКС). На базі цих трьох факультетів було створено спеціалізовану 
вчену раду з захисту кандидатських дисертацій за відповідними 
спеціальностями.

З цього часу, у зв’язку із перевагою електромеханічного напря-
му спеціальностей, факультет отримав назву електромеханічного 
факультету (ФЕМ). Очолив ФЕМ канд. техн. наук, доц. Балашов К. К., 
який з 1962 р. був деканом ЕТФ. В 1966 р. Костянтин Костянтинович 
став першим на факультеті доктором технічних наук, професором. 
У цей час електромеханічний факультет готував інженерів за трьо-
ма спеціальностями:
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дисертації за профілем ЕТФ. Почалося видання наукових праць фа-
культету, на кафедрах ЕПП і ЕМ відкрилась аспірантура.

У 1939 г. з кафедри ЕПП відокремилась нова кафедра вироб-
ництва і розподілу електроенергії (ВРЕЕ) на чолі із завідувачем 
доцентом Дірацу В. С. На цей же час прийшовся перший випуск ін-
женерів-електриків денної форми навчання на кафедрах ЕМ і ЕПП. 
Голова державної екзаменаційної комісії, відомий вчений того часу 
професор Ю. С. Чечет відзначив високу якість підготовки інженерів 
та успішний розвиток молодого факультету.

Початок війни у 1941 р. призупинив цей розвиток, і друге наро-
дження ЕТФ відбулось у сонячний день 10 квітня 1944 р., день виз-
волення Одеси від фашистських загарбників. У цей день до будинку 
ОІІ, який у роки окупації використовувався як казарма, прийшли 
співробітники, які пережили окупацію Одеси. Офіційно ОІІ почав 
працювати 18 квітня 1944 р. В його складі був і ЕТФ під керівницт-
вом доц. Герасимовського І. В. Були відроджені всі довоєнні кафедри: 
ТОЕ (зав. каф. доц. Голомолзін О. Г.), ЕПП (зав. каф. доц. Гераси-
мовський І. В.), ЕМ (зав. каф. доц. Волянський Л. В.), ВРЕЕ (зав. каф. 
доц. Дірацу В. С.). Навесні 1945 р. відбувся перший післявоєнний 
випуск інженерів-електриків. Випускників було всього 7, але це був 
знаменний початок нового етапу розвитку ЕТФ і ОПІ — так знову 
почав називатися інститут.

Повне відродження факультету закінчилось до літа 1947 р. Був 
забезпечений нормальний навчальний процес, набули розвитку на-
укові дослідження. Особливий попит відроджуваної промисловості 
Одещини був на спеціалістів випускаючих кафедр ЕПП і ВРЕЕ. Потре-
ба в спеціалістах була велика, тому їх випуск постійно збільшувався, 
отже, виникла проблема збільшення кількості кваліфікованих ви-
кладачів. Починаючи з 1948 р. головним завданням ЕТФ були, крім 
навчальної роботи, розвиток науки і підготовка наукових кадрів.

Зусилля викладачів привели до того, що у середині 50-х рр. ви-
пуск інженерів-електриків денного, вечірнього та заочного відділень 
досягав до 120 – 150 осіб на рік. Як і раніше, у цей час факультет 
випускав інженерів однієї спеціальності широкого профілю «Елек-
трифікація промислових підприємств».

Вже тоді здійснювалась допомога іншим вузам міста. Так, ви-
кладачі ЕТФ протягом кількох років надавали свої навчальні ла-
бораторії та читали лекції з спеціальних дисциплін курсантам 



26

Одеський політехнічний: 90 років творчої діяльності (1918–2008)

Труды Одесского политехнического университета, 2008, спецвыпуск

Проте відомо, що наприкінці 1922 р. підготовка інженерів-електри-
ків в Одесі велась у трьох навчальних закладах: на електротехніч-
ному факультеті (ЕТФ) ОПІ, в Одеському вищому технікумі сильних 
струмів (ОВТСТ) та в Одеському робочому вечірньому технікумі 
(ОРВТ). У ті роки серед викладачів електротехнічних дисциплін 
цих трьох навчальних закладів згадуються одні й ті ж прізвища: 
професори Агура К. Д., Берлін С. П., Мач Є. П., Попруженко С. Г., 
Цомакіон Б. Ф., доценти Архангельський Б. І., Воєйков В. П., інже-
нери Герасимовський І. В., Хінкус С. С., Ястржембський Д. А. Після 
громадянської війни і до середини 30-х рр. ОПІ, а разом з ним і еле-
ктротехнічний факультет, пережили багато перетворень.

У 1934 р., внаслідок чергової реорганізації і об’єднань навча-
льних закладів, утворюється Одеській індустріальний інститут 
(ОІІ), зокрема з енергетичним факультетом (декан проф. Рабино-
вич Д. І.), у складі якого було відкрито електротехнічне відділення. 
Перший набір студентів на це відділення проводився у 1935 р. Ви-
пуск інженерів-електриків почався цього ж року, оскільки до скла-
ду студентів були включені студенти-вечірники старших курсів 
навчальних закладів, які увійшли до складу ОІІ. Спочатку в ОІІ 
була тільки одна кафедра електротехніки, а в 1936 р. організується 
перша профілююча кафедра «Електрообладнання промислових 
підприємств» (ЕПП).

Разом зі швидким індустріальним розвитком країни зростала 
потреба в кваліфікованих інженерних кадрах. Збільшуються набори 
до вузів, одночасно проводиться велика організаційна і методична 
робота щодо вдосконалення вищої освіти. Утворюється загально-
союзний комітет з вищої школи (згодом перетворений у Мінвуз 
СРСР), вводяться в дію єдині навчальні плани і програми, система 
штатних викладачів, вчені ступені і звання.

У 1938 р. в ОІІ утворюється електротехнічний факультет (ЕТФ) 
на чолі з деканом доцентом Давидовим В. С., відомим спеціалістом 
з електричних машин, і трьома кафедрами: теоретичних основ 
електротехніки (ТОЕ), електрообладнання промислових підпри-
ємств (ЕПП) і електричних машин (ЕМ). Протягом 1938 – 1940 рр. 
були створені навчальні лабораторії профілюючих кафедр ЕПП і ЕМ, 
внаслідок чого значно підвищилась якість підготовки інженерів, 
почали успішно розвиватись наукові дослідження. З 1939 р. вченій 
раді інституту було дозволено приймати до захисту кандидатські 



25Труды Одесского политехнического университета, 2008, спецвыпуск

УДК: 378.4.37.031.4. (477.74) О. А. Андрющенко, д-р техн. наук, проф.
Р. П. Герасимяк, д-р техн. наук, проф.
В. В. Гололобов, 
канд. техн. наук, приват-проф.
Г. В. Пуйло, д-р техн. наук, проф.
Є. П. Фомічов, канд. техн. наук, проф. 

Історія наукової та навчальної діяльності 
Інституту електромеханіки...

та енергоменеджменту онпу

О. А. Андрющенко, р. П. Герасимяк, 
В. В. Гололобов, Г. В. Пуйло, Є. П. Фомичов. 
История научной и учебной деятель-
ности Института электромеханики 
и энергоменеджмента ОНПУ. Пред-
ставлена история института от первых 
дней создания до 2008 г., которая раз-
бита на периоды: довоенный, послево-
енный и, начиная с 60-х гг., по десятиле-
тиям. В конце приведен полный список 
профессорско-преподавательского 
состава по состоянию на май 2008 г., 
а также историческая справка измене-
ний в названии института и список лиц, 
возглавлявших институт. 

O. A. Andriushchenko, R. P. Gerasimiak, 
V. V. Gololobov, G. V. Puilo, E. P. Fomichov. 
History of scientifi c and educational ac-
tivity Institute of electromechanics and 
energymanagement of ONPU. The history 
of institute is presented from the fi rst days 
of creation up to 2008, by historical stages 
of prewar, post war and 60 ths up to present 
day periods by decades. A complete list of 
academic staff for the may 2008 is given 
as well as descriptive reference of changes 
in the institute name and list of institute 
dirigeants at different periods. 

ІІсторія вищої електротехнічної освіти в університеті і, загалом 
в Одесі, починається разом з історією Одеського політехнічного 

інституту (ОПІ) з вересня 1918 р. У складі нового інституту були 
започатковані три факультети: механічний (з механічним, елект-
ротехнічним і суднобудівним відділеннями), інженерно-будівний 
і економічний. Організував і очолив електротехнічне відділення 
відомий електрик професор Берлін С. П.

У перші роки існування, роки громадянської війни заняття в інсти-
туті велись нерегулярно, і відомостей про ці роки збереглось небагато. 
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61 доцент і кандидат наук. Кафедрами інституту завідують: д-р екон. 
наук, проф. Продіус І. П., д-р екон. наук, проф. Бельтюков Є. А., д-р 
екон. наук, професор Філіппова С. В., канд. техн. наук, доц. Вост-
ров Г. М., канд. техн. наук, доц. Малахов Є. В., канд. екон. наук, доц. 
Шаповал С. С., канд. екон. наук, доц. Волкова Н. І.
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Держбюджетні теми:
— Керування трансформаційними процесами в промисловому 

секторі економіки України, 2006 – 2007 рр.
— Обліково-аналітичні інструменти інноваційної трансформації 

промислового сектора економіки України.
На кафедрі «Економічні системи і маркетинг» в межах держбю-

джетної НДР здійснюються наукові дослідження на тему «Парадигма 
маркетингу в умовах інформаційної економіки» (керівник роботи 
канд. екон. наук, доцент Волкова Н. І.).

Мета дослідження полягає у визначенні економічного змісту 
маркетингу в сучасних умовах української економіки; обґрунту-
ванні і застосуванні нового підходу до формування моделі довго-
строкового планування промислових підприємств, що спрямовано 
на оптимізацію процесу формування портфеля замовлень в більш 
динамічних умовах інформаційної економіки.

Наукові роботи, що готуються в межах цього дослідження, ма-
ють за мету:

— дослідити еволюцію маркетингової концепції в Україні;
— дослідити особливості маркетингової діяльності вітчизняних 

виробників на світовому і вітчизняному ринку;
— проаналізувати товарну і фірмову структуру вітчизняного 

промислового ринку;
— обґрунтувати застосування маркетингу на промислових 

ринках;
— просувати на ринок вітчизняних виробників;
— дослідити систему управління маркетингом на українських 

підприємствах-виробниках;
— вивчити маркетингові взаємовідносини між учасниками про-

цесу формування портфелів замовлень підприємств, котра дозво-
лить вирішити низку взаємозалежних завдань: управління запасами, 
оптимізація реалізації, завдання масового обслуговування, оптимі-
зація виробництва, визначення і прогнозування попиту, оптимізація 
діяльності конкурентів.

Результати дослідження доведено до відома наукової громад-
ськості шляхом підготовки 2 конспектів лекцій, 6 наукових статей, 
16 доповідей на конференціях.

Викладацький колектив інституту укомплектований висококва-
ліфікованими фахівцями, серед яких 14 професорів і докторів наук, 
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За останні п’ять років викладачами кафедри видано 12 підруч-
ників, з яких 6 з грифом МОН, та 5 монографій. Кафедра співпрацює 
з університетами Німеччини, Іспанії та Румунії, готує молодих ви-
кладачів, які навчаються в аспірантурі та докторантурі і працюють 
над кандидатськими та докторськими дисертаціями.

Кафедра «Облік, аналіз і аудит» (КОАА) була створена у 2003 р. 
Засновником та завідувачем кафедри стала канд. екон. наук, доц. 
Філіппова Світлана Валеріївна.

За період існування кафедри, Філіппова С. В. захистила доктор-
ську дисертацію та здобула звання професора.

За цей час були розроблені такі наукові напрями.
Загальні й трансформаційні процеси в економіці України:

— Структурні зміни в економіці Одеського регіону.
— Регіональні проблеми й інструменти підтримки підприємни-

цької діяльності в Україні.
— Формування сучасних виробничих систем.
Трансформація аналітичних і облікових інструментів керування.
Формування системи управлінського аналізу:
— Методологія аудиту підприємницької діяльності.
— Інноваційний і інвестиційний аналіз.
— Методологія фінансового й бухгалтерського обліку й пробле-

ми їх удосконалювання.
Формування підприємницького середовища малого бізнесу:
— Якісні зміни малого бізнесу в Україні.
— Засоби підтримки підприємницьких процесів у промислово-

сті й економіці України.
— Окремі аспекти вдосконалювання й підвищення ефективності 

підприємницької діяльності.
Новий напрям.
Стратегічний розвиток і модернізація бізнесу в Україні:

— Реінжиніринг бізнес-процесів діючих підприємств.
— Бізнес-планування під інвестиційні проекти і їх комуніка-

ційне забезпечення.
— Супровід інвестиційних проектів на стадії впровадження.
— Формування консалтингових структур, що сприяють страте-

гічному розвитку й модернізації бізнесу в Україні.
Тематика науково-дослідних тем, що виконуються кафедрою 

обліку, аналізу та аудиту.
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сприяли успішному захисту кандидатських дисертацій викладачів 
кафедри Коваленко О. М. та Котової М. В.

З 2005 р. кафедру очолила канд. екон. наук, доц. Шаповал С. С.
28 грудня 2007 р. кафедра менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності (МЗЕД) перейменована у кафедру менеджменту зовніш-
ньоекономічної та інноваційної діяльності (МЗЕІД).

Сьогодні кафедра забезпечує ефективну підготовку бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Менеджмент зовнішньое-
кономічної діяльності». В аспірантурі навчаються 12 осіб, у доктора-
нтурі — 1 особа. З 2007 р. у зв’язку з нестачею в Україні спеціалістів, 
які здатні проводити системний аналіз макро- і мікросередовища 
організації; здійснювати моніторинг основних конкурентів на світо-
вому ринку інновацій; розробляти стратегічні, оперативні та поточні 
плани інноваційної діяльності підприємства, установи, організації, 
організовувати генерацію нових ідей та розробку нового продукту, 
кафедра отримала ліцензію та розпочала підготовку магістрів за спе-
ціальностями «Менеджмент інноваційної діяльності» та «Управління 
інноваційною діяльністю». Навчальний план спеціальностей та теми 
дипломних проектів і магістерських досліджень відображають сут-
ність та характер наукових напрямів кафедри.

Співробітництво України з країнами ЄС сформували нові пе-
редумови для науково-дослідної роботи кафедри 2005 – 2007 рр.: 
«Вдосконалення управління фінансово-кредитним забезпеченням 
інноваційно-інвестиційного розвитку України в умовах євроін-
теграції». Викладачі та аспіранти кафедри взяли активну участь 
у вирішенні багатопланової проблеми фінансового обґрунтуван-
ня інвестиційних та інноваційних проектів: досліджено напрями 
інтеграції економіки України в світове господарство, розроблено 
макроекономічні стимули та механізми, які відповідають довгот-
ривалим національним інтересам і не суперечать пріоритетності 
розвитку національного капіталу.

Необхідність методологічного аналізу інноваційної діяльності 
вищих навчальних закладів країн світу та України, розробки на-
уково-обґрунтованих методичних рекомендацій із формування 
інноваційного потенціалу вищої освіти на державному та регіона-
льному рівнях обумовило початок розробки (2007 – 2010 рр.) НДР 
«Управління інноваціями у вищих навчальних закладах у контексті 
глобалізації освіти».
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зображень. Результати досліджень були запатентовані шістьма па-
тентами США.

У рамках зазначених досліджень розроблені принципово нові 
методи побудови регресійних лінійних та нелінійних методів у ви-
падку мультиколінеарності та квазіколінеарності, нові методи розпі-
знавання облич людей на основі теорії алгебраїчних методів у теорії 
власних значень матриці інцидентностей.

На кафедрі створена наукова школа з проблеми «Математична 
теорія та методи обробки великих масивів складно організованої 
інформації».

Розпочинаючи з 1989 р. під керівництвом Вострова Г. М. захи-
стили кандидатські дисертації 12 аспірантів кафедри прикладної 
математики та інформаційних технологій в бізнесі.

Продуктивно почала працювати група викладачів кафедри та 
аспірантів під керівництвом Крилова В. М. Опублікована велика 
кількість статей та доповідей за напрямом цифрової обробки та 
розпізнання сигналів та зображень.

Узагальнюючи наукову роботу кафедри можна сказати, що нау-
ковці кафедри щорічно публікують понад 30 наукових статей у фа-
хових та зарубіжних виданнях, беруть участь майже у 30 всеукра-
їнських та міжнародних конференціях.

Декілька слів про студентів та випускників кафедри.
Кафедрою організується та проводиться загально універси-

тетська олімпіада з програмування. Переможці олімпіади, в ос-
новному це студенти спеціальностей «Прикладна математика» та 
«Інформатика», беруть участь у всеукраїнській олімпіаді та посі-
дають призові місця.

Абсолютно всі випускники працюють за спеціальностями. Ба-
гато з них є провідними фахівцями з розробки та супроводження 
програмного забезпечення обчислювальної техніки, програміста-
ми великих фірм та державних підприємств, а також керівниками 
організацій різного рівня.

Кафедра «Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної 
діяльності» створена 26 грудня 1999 р. Засновником кафедри та її 
керівником до листопаду 2003 р. був проф., д-р екон. наук Маковеєв 
Петро Степанович, який очолив перший напрям наукової роботи, 
пов’язаний із формуванням системи управління ЗЕД в умовах інте-
грації України в світову економіку. Наукові розробки в рамках НДР 
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Щорічно на кафедрі під керівництвом названих провідних нау-
ковців навчаються та виконують дослідження 10 – 14 аспірантів.

Кафедра «Прикладна математика та інформаційна технологія 
у бізнесі» була створена у 1985 р. за ініціативою тодішнього ректора, 
проф. В. В. Ажогіна у статусі загальноосвітньої кафедри. З 1986 р. 
завідувачем кафедри був призначений канд. техн. наук, доц. Г. М. Во-
стров, який успішно керує кафедрою до цього часу.

У 1991 р. була отримана ліцензія на підготовку спеціалістів зі 
спеціальності «Прикладна математика». Перший випуск таких спе-
ціалістів було здійснено у 1996 р.

У 2003 р. кафедра почала підготовку спеціалістів зі спеціально-
сті «Інформатика». У теперішній час кафедрою ведеться підготов-
ка спеціалістів та магістрів за двома названими спеціальностями. 
Крім того, кафедра викладає всі дисципліни математичного циклу 
майже для всіх спеціальностей Інституту бізнесу, економіки та ін-
формаційних технологій.

При кафедрі створені та успішно функціонують дві лабораторії 
сучасної обчислювальної техніки з відповідним програмним забез-
печенням. Особливо важливим є використання сучасних пакетів 
прикладних програм для розв’язання математичних задач. Слід 
відзначити, що велика кількість таких пакетів була розроблена сту-
дентами, що навчаються на кафедрі, у вигляді курсових проектів, 
дипломних та кваліфікаційних робіт.

На кафедрі створено науковий напрям, відкрита аспірантура, 
створена наукова база і на її основі — наукова школа. Науковими 
керівниками аспірантів є доц. Г. М. Востров, проф. Крилов В. Н., доц. 
Кобозєва А. А.

Науковцями кафедри вперше була сформульована проблема 
створення математичних методів аналізу та обробки великих обсягів 
складноорганізованих даних. У 1988 р. ця проблема була узагальне-
на на випадок складних багатовимірних зображень, послідовностей 
зображень. При вирішенні цих проблем виникла необхідність стиску 
зображень, та їх послідовностей до високих ступенів. Під керівниц-
твом Г. М. Вострова були створені принципово нові методи стиску 
зображення та складноорганізованих структур даних за допомогою 
фрактально-вейвлетних перетворень. Розроблені нові класи вейв-
летів та математичні методи розрахунків їх дискретних моделей. 
Була глибоко та детально досліджена структура послідовностей 
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багато інформації про них, а потім шляхом аналізу та її обробки 
збільшити ступінь повноти, несуперечності й визначеності.

До того ж у багатьох сферах діяльності, пов’язаної з керуван-
ням, зокрема організаційним або адміністративним, існує необ-
хідність приймати рішення, спрямовані на досягнення конкрет-
ної мети. Для підвищення ефективності такого роду діяльності й 
прискорення вирішення завдання розроблені й розробляються 
спеціалізовані системи підтримки прийняття рішень (СППР). 
Ефективність функціонування СППР залежить від її інформа-
ційного забезпечення. У свою чергу, якість інформації, що нада-
ється СППР, залежить не тільки від її збирання та накопичення, 
але й від структури, яка надає можливість генерувати нові знання 
про предметну область. У даний час обсяги інформації, накопи-
чувані в базах даних і інформаційних сховищах, настільки великі, 
що складність завдання аналізу цієї інформації, її вибірки, пошуку 
і обробки значно зросла. Крім того, була і залишається актуаль-
ною проблема адекватності збереженої інформації про предметну 
область, яку вона описує.

Вирішенням саме цих проблем займається колектив, очо-
люваний завідувачем кафедри, доцентом Є. В. Малаховим. Ним 
сформований науковий напрям теоретико-математичного дослі-
дження моделей предметних областей на підставі баз даних та ін-
формаційних сховищ, які можуть використовуватись для побудови 
сучасних інформаційних систем, а також для систем підтримки 
управління якістю продукції. Під продукцією розуміється будь-що, 
що є результатом діяльності організації: медичні діагнози та приз-
начені на їх підставі медичні процедури, мультимедійний контент, 
випускники навчальних закладів, управлінські рішення тощо.

Крім того, під керівництвом доцента кафедри О. О. Арсірій роз-
вивається напрям досліджень нейронних мереж та генетичних алго-
ритмів, які дозволяють ефективно обробляти інформацію, отриману 
завдяки аналізу відповідних моделей предметних областей.

Ще один «інформаційно-математичний» напрям досліджень 
пов’язаний зі створенням та аналізом імітаційних моделей, яким 
керує доцент кафедри Ю. О. Семішін. Дослідження і роботи, що про-
водять його учні, зацікавили підприємства атомної енергетики та 
аерокосмічного комплексу України, Росії та інших країн.
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Завдяки інтенсивному розвитку інформаційних технологій ви-
никла необхідність підготовки фахівців для забезпечення ефек-
тивного функціонування економіки в ринкових умовах. З 1996 р. 
основні положення наукової школи трансформувалися у нові напря-
ми роботи кафедри. Основний акцент зроблений на застосування 
інформаційних систем у менеджменті. Зміни в загальній системі 
підготовки фахівців економічних напрямів визначили вимоги до ви-
пуску бакалаврів економіки, спеціалістів і магістрів, що постійно 
ставить перед кафедрою нові завдання й необхідність гнучкої реа-
кції на проблеми інформатизації суспільств і інноваційного шляху 
розвитку економіки.

Останні 10 років кафедра випускає фахівців і магістрів за спеціа-
льністю «Економічна кібернетика». Навчальний план спеціальності 
та теми дипломних проектів і магістерських досліджень відобража-
ють характер трьох основних наукових напрямів кафедри: еконо-
міко-соціальні дослідження, моделювання економіки, дослідження 
в галузі інформаційних технологій.

Перший напрям підтримується учнями В. М. Португала і продов-
жує традиції, що були закладені ним. Другим керує проф. О. Б. Альо-
хін. У співробітництві з провідними науковими закладами країни, 
зокрема Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних до-
сліджень НАН України, виконуються дуже важливі у цей час дос-
лідження з розробки математичних методів моделювання, аналізу 
та прогнозування економічного стану підприємств та економіки 
країни в цілому.

З 1998 р., а особливо після того, як у 2000 р. завідувачем кафед-
ри став Є. В. Малахов, на кафедрі сформувались декілька напрямів, 
більшою мірою пов’язаних з інформаційними технологіями.

Останнім часом значно зріс інтерес до предметних областей ре-
ального світу (в тому числі економічних) як з метою поглиблення 
уявлень про них, так і з метою розширення різноманіття галузей. 
Ці процеси взаємозалежні. Для того щоб ефективно прогнозувати 
зміни станів або розвиток деякої предметної області (ПрО), а тим 
більше ефективно управляти нею, необхідно володіти досить повною 
інформацією про властивості сутностей або об’єктів, що «населяють 
її», про динамічні закономірності, що працюють у конкретній пре-
дметній області. Більше того, наші апріорні уявлення про предме-
тні області настільки обмежені, що необхідно нагромадити досить 
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кадрів вищої кваліфікації виконання науково-дослідних робіт з най-
більш важливих і актуальних економічних проблем становлення й 
розвитку промислових підприємств.

Кафедра «Інформаційні системи в менеджменті». 1 листопада 
1965 р. — день народження кафедри автоматизації управління 
і планування виробництва (АУПВ). Кафедру очолив професор 
І. П. Діанов, який разом з р. А. Георгаліним заклав основи науко-
вого напряму кафедри. Перший науковий напрям роботи кафе-
дри був обумовлений необхідністю впровадження й подальшого 
розвитку досягнень науки й техніки в галузі механізації й ав-
томатизації управління на промислових підприємствах. Базою 
для реалізації та впровадження наукових розробок стало перше 
покоління ЕОМ. Назва кафедри зобов’язувала виконувати роботу 
з підвищення ефективності виробництва, що знайшло відобра-
ження у госпдоговірній тематиці. Результати впровадження нау-
ково-дослідних госпдоговірних робіт використовувалися в навча-
льному процесі при підготовці інженерів-економістів з обробки 
економічної інформації.

Розвиток економіки, інформатики, нових напрямів у ство-
ренні автоматизованих систем управління, поява нових моделей 
електронно-обчислювальної техніки створили умови й сформу-
вали нові вимоги до тематики науково-дослідних робіт. Це стало 
основою організації наукового напряму «Економіко-математичні 
методи», предметною сферою якої стала актуальна проблема 
пошуку оптимальних рішень у системі оперативно-календарно-
го планування. Засновником цього напряму був В. М. Португал. 
Під його керівництвом було успішно захищено 11 кандидатських 
дисертацій (у тому числі одним іноземним громадянином). Його 
учні — В. Кубліков, В. Писаренко, Г. Архіпов, В. Нечаєв, А. Чугунов, 
В. Трухнін, О. Пугачевська, Т. Іванова, С. Єромич, Поповенко-Ла-
піна — створили справжню наукову школу, що було підтверджено 
присудженням В. М. Португалу премії АН УРСР ім. О. Г. Шліхтера 
в галузі економіки та, після його переїзду до Нової Зеландії, на-
дання довічного звання професора Технологічного Університету 
Окленда. За часів розвитку цього напряму кафедра поповнилася 
новою генерацією фахівців у галузі обробки економічної інфор-
мації. Значно розширилась тематика науково-дослідних госпдо-
говірних робіт.
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