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Тисячі вихованців Політеху – випускників і сьогоднішніх студентів – назавжди збережуть
вдячну пам’ять про нього. Щоб любити університет, треба знати його історію. Одним із
джерел такого знання є Музей історії НТУ «ХПІ», копітка робота його працівників. У цьому,
ювілейному для політехніків, році музей отримав багато подарунків, які поповнили колекції
експонатів. З деякими з них відвідувачі музею вже мають нагоду ознайомитися, багато нових
надходжень ще потребують вивчення та консультацій фахівців.

Перш за все, ми дуже вдячні Почесному ректору НТУ «ХПІ», голові Вченої ради НТУ «ХПІ»,
члену-кореспонденту НАН України, Заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату
Державної премії України, Заслуженому працівнику вищої школи України, Почесному
громадянину м. Харкова, професору Л. Л. Товажнянському за передані експонати, якими
відзначені досягнення колективу університету за останні кілька років. Вони суттєво
прикрасили сучасний період експозиції. Музей плідно співпрацює з усіма підрозділами
університету. Приклад такої співпраці – поповнення колекції музею унікальними
матеріалами, подарованими професором О. К. Морачковським (зав. кафедри теоретичної
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механіки); проректором ХПІ у 1972–1985 рр., нині зав. кафедри турбінобудування,
лауреатом Державної премії України, професором А. В. Бойком; лауреатом Державної
премії України, професором А. І. Грабченком (зав. кафедри інтегрованих технологій
машинобудування ім. М. Ф. Семка); Заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом
Державної премії України, професором Г. В. Лісачуком (нач. НДЧ); професором О. В.
Горєлим; відділом міжнародних зв’язків (нач. О. А. Гончаров); кандидатом історичних наук В.
Г. Камчатним. Цікаві експонати були передані молодими вченими кафедри промислової та
біомедичної електроніки доцентом Р. С. Томашевським, первинною профспілковою
організацією студентів (голова С. М. Мастерний), «СтудАльянсом» та Центром «Кар’єра»(О.
Л. Рачков). Навіть відділ слабкострумових мереж (нач. В. І. Воліков) зробив унікальний
подарунок – телефонний апарат 50-х років, яким користувався ректор ХПІ, Герой
Соціалістичної Праці, професор М. Ф. Семко. Особлива вдячність голові профкому НТУ
«ХПІ» А. Й. Фоміну за допомогу в придбанні експонатів. Серед них – унікальні конспекти
лекцій «Аналитическая механика» професора І. М. Бабакова 1924 р. видавництва ХТІ, лекції
«Водяные турбины» академіка Г. Ф. Проскури 1928 р.; документи 1918–1919 рр. студента
ХТІ М. М. Унковського, а також його посвідчення інженера 1928 р. Цінні подарунки ми
отримали завдяки професору В. П. Зубарю від випускника ХПІ 1956 р. Р. Пінкусевича (МШ-
21а), який мешкає в США: два томи курсу «Сопротивление материалов» англійською мовою
професора Стенфордського університету академіка С. П. Тимошенка. Давня плідна
співпраця музею продовжується з професором В. Т. Долбнею, який не тільки передав
унікальні особисті документи, а й допомагає консультаціями, порадами.

Історія нашого університету – це частина історії України, тому доленосні події сьогодення
нашої держави знаходять відображення в нових експозиціях музею. Допомогли матеріалами
про участь політехніків в АТО колеги з відділу виховної роботи факультету військової
підготовки (керівник – підполковник О. Г. Синько, сам особисто учасник АТО), а також сім’ї
професора Д. О. Волонцевича (зав. кафедри колісних і гусеничних машин ім. О. О.
Морозова), директора НТБ Л. П. Семененко, студенти заочного відділення після екскурсії.
Триває копітка робота по збиранню матеріалів про вчених – продовжувачів наукових шкіл
НТУ «ХПІ». В ній нам допомогли сім’ї професорів А. Т. Пугачова, Б. Т. Бойка, О. Й. Гундера

 



та ін. Ми щиро вдячні всім небайдужим до історії рідної Alma mater студентам,
співробітникам, вченим. Саме завдячуючи таким людям наступні покоління політехніків
мають нагоду наочно ознайомитися с оригінальними документами, фотографіями,
підручниками, приладами, речами, які належали вченим, студентам Харківського
політехнічного у різні періоди розвитку нашого університету і всієї нашої країни.
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