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ДО 100-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  
ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

17 вересня 1918 року газета "Одесский листок"  
повідомила про те, що починає освітянську діяльність 
довгоочікуваний та необхідний промисловості півдня 
України новий інженерний навчальний заклад. 

18 вересня 1918 року відбулося офіційне відк-
риття Одеського політехнічного інституту (ОПІ). 

На момент відкриття інститут складався з трьох фа-
культетів: механічного з електромеханічним, кораблебу-
дівним та механічним відділеннями; інженерно-
будівельного з інженерно-гідротехнічним та санітарно-
технічним відділеннями; економічного з адміністративно-
фінансовим та торгівельно-промисловим відділеннями. 
Кожне відділення у свою чергу розгалужувалося на низ-
ку напрямів для підготовки спеціалістів у різних галузях. 

На факультетах почали навчання 920 студентів, 
до викладацької діяльності приступило 57 професорів, 
доцентів та викладачів, на допомогу яким стали         
28 лаборантів та службовців.  

Серед блискучої плеяди викладачів молодої По-
літехніки слід відзначити імена таких всесвітньо відо-
мих вчених, як лауреат Нобелівської премії академік 
І.Є. Тамм, академіки Л.І. Мандельштам, М.Д. Папа-
лексі, А.Г. Амелін, М.А. Аганін, професори К.А. Куз-
нєцов, К.С. Заврієв, Ч.Д. Кларк, І.Ю. Тимченко та ін.  

22 травня 1918 р., першим ректором ОПІ приз-
начено Андрія Олександровича Нілуса, професора 
математики Московської артилерійської академії. 
Згодом, у 1920 р. ректором ОПІ стає соратник та неза-
мінний помічник ректора А.О. Нілуса – професор 
І.Ю. Тимченко Завдяки енергії організаторів та фун-
даторів у період 1918–1921 рр., народжений у часи 
бурхливих революційних подій, які завершили розвал 
Російської імперії, Одеський політехнічний швидко 
подолав перший, найскладніший етап становлення та 
розвитку. 

У наступні роки кількість і назви факультетів, 
кафедр та спеціальностей неодноразово змінювалися, 
так само як найменування ОПІ. Так у період з 1933 р. 
по 1945 р. інститут мав назву Одеський індустріаль-
ний інститут.  

На основі ОПІ у різні роки було створено низку 
відомих та престижних вищих навчальних закладів, 
а саме: Одеський національний морський університет, 
Одеську національну академію зв'язку, Одеський держа-
вний економічний університет, Одеську державну ака-
демію будівництва та архітектури. Одеський державний 
аграрний університет також починав своє життя як фа-
культет Одеського політехнічного. Під час другої світо-
вої війни евакуйований Одеський політехнічний став 
основою для створення Пензенського державного універ-
ситету. У 60-х роках минулого століття філію Одеського 
політехнічного інституту в м. Севастополь було перет-
ворено на Севастопольський технічний університет.  

У 60-70 роках минулого століття вчені ОПІ бу-
ли задіяні у розробці систем керування штучними 
супутниками Землі. Іншим всесвітньо відомим вті-
ленням наукових досягнень одеських політехніків стала 
розробка нових матеріалів та промислових технологій 
їх виготовлення для космічних програм "Енергія". 

У 1968 році за досягнення та успіхи у підготовці 
спеціалістів і розвиток науки Указом Президії Верхо-
вної Ради Української РСР Одеський політехнічний 
інститут нагороджено Почесною грамотою. 

У 1971 році за заслуги у підготовці спеціалістів 
для народного господарства і розвиток наукових дос-
ліджень Указом Президії Верховної Ради СРСР Оде-
ський політехнічний інститут нагороджено грамотою 
та орденом Трудового Червоного Прапору. 

У 1977 році Постановою Ради Міністрів Україн-
ської РСР та Української республіканської ради про-
фесійних комітетів за досягнення найкращих показни-
ків колектив Одеського політехнічного відзначено за-
несенням на Республіканську Дошку пошани. 

У липні 1993 р. за наказом Міністра освіти Украї-
ни на базі Одеського політехнічного університету ство-
рено Одеський навчально-науковий комплекс "Політе-
хнічний університет", до складу якого увійшли технічні 
коледжі й технікуми, гімназії, ліцеї та школи м. Одеси 
та Південного регіону України.  

13 серпня 1993 р. Постановою Кабінету Мініс-
трів України Одеському політехнічному інституту 
надано статус державного університету з наймену-
ванням "Одеський державний політехнічний уні-
верситет", що стало визнанням високого рівня органі-
зації навчального процесу та якості підготовки спеціа-
лістів у сфері наукових досліджень. 

16 вересня 1998 року колектив Одеського держа-
вного політехнічного університету за значний внесок 
у підготовку висококваліфікованих інженерних кад-
рів, розвиток науки, техніки та технологій нагородже-
но Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та 
Пам'ятною відзнакою. 

7 серпня 2001 р. Указом Президента України 
Одеському державному політехнічному універси-
тету надано статус національного вищого навча-
льного закладу. 

Сьогодні ОНПУ є одним з провідних науково-
навчальних комплексів вищої освіти України. 

До структури ОНПУ входять 12 інститутів, 2 фа-
культети, 61 кафедра, навчальний центр підвищення 
якості освіти, 3 коледжі та 1 вище професійне учили-
ще, які забезпечують якісну підготовку кадрів усіх 
кваліфікаційних рівнів – від бакалавра до доктора  
наук. Щорічно в Одеському навчально-науковому 
комплексі "Політехнічний університет" навчається по-
над 20 тисяч студентів, стажерів, аспірантів і докторан-
тів, працює понад 4000 викладачів. 

ОНПУ має півстолітній досвід підготовки кадрів 
з вищою освітою для зарубіжних країн. Понад 110 
країн світу отримали спеціалістів з дипломами Одесь-
кого національного політехнічного університету. 

Загалом, за перше сторіччя свого існування в 
ОНПУ підготовлено понад 120 тисяч фахівців для 
різних галузей вітчизняної економіки, науки, осві-
ти, культури. 

 
Ректор ОНПУ, Заслужений працівник освіти 

України, доктор техн. наук, професор  
Г. О. Оборський  
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