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Наш університет зберігає вдячну пам’ять про видатних попередників сьогоднішніх
політехніків – великих учених, засновників наукових шкіл, громадських діячів.
Споруджуються пам’ятники, численні меморіальні дошки, встановлені на будівлях
навчального містечка, увічнюють всесвітньо відомі імена. За останні 5 років їх число помітно
зросло.
21 січня 2011 року на другому поверсі електротехнічного корпусу відбулося урочисте
відкриття пам’ятника-бюста основоположнику української електротехнічної науки П. П.
Копняєву (1867–1932 рр.). Павло Петрович – видатний вітчизняний електротехнік,
організатор електротехнічної освіти в Україні, ректор Харківського технологічного інституту
(1919–1920 рр.), Заслужений діяч науки і техніки УРСР, Заслужений професор (1926 р.),
почесний голова електротехнічної секції Всеукраїнської асоціації інженерів.

Хімічний корпус:
– Професор, видатний фізик, хімік і філософ. Один із піонерів кібернетики Олександр
Миколайович Щукарєв. Працював тут у 1911–1931 рр. У 1926 році заснував кафедру
фізичної хімії.
– Професор, видатний вчений у галузі фізики і хімії конденсованого стану. Заслужений діяч
науки і техніки, лауреат Державної премії України Володимир Мойсейович Кошкін. Очолював
кафедру фізичної хімії у 1982–2011 рр.
– У хімічному корпусі з 1906 року до 1918 року жив та працював видатний учений-хімік, у
1915–1918 роках – директор (із 1917 року – ректор) Харківського технологічного інституту,
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доктор хімії. Заслужений професор Іван Павлович Осипов (11. 08. 1855–04. 11. 1918).
Фізичний корпус:
– Тут у 1930–1938 рр. працював видатний фізик, академік АН СРСР, лауреат Державних
премій СРСР, засновник фізико-механічного факультету, перший директор Українського
фізико-технічного інституту, доктор фізико-математичних наук, професор Обреїмов Іван
Васильович.
Малий електрокорпус:
– Тут у 1946–1992 рр. вчився і працював засновник наукової школи танкобудування України
та кафедри колісних і гусеничних машин, доктор технічних наук, професор Віталій
Прокопович Аврамов.

Будівля кафедри турбінобудування:
– Шнеє Яків Ісідорович (1902–1977). Визначний вчений. Завідувач кафедри
турбінобудування (1940–1976). Під його керівництвом спільно з ВАТ «Турбоатом» були
спроектовані унікальні високоефективні та надійні останні ступені потужних парових турбін
для теплових і атомних електростанцій.
– Маковський Володимир Матвійович (1870–1941). Видатний вчений, засновник вітчизняної
школи газотурбінобудування, творець першої в країні промислової газової турбіни,
засновник та перший завідувач кафедри турбінобудування (1930–1941).
Харківський політехнічний зберігає свою славну історію, добрі традиції. Зберігає пам’ять про
минуле в ім’я великого майбутнього.


