
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В ГАЛУЗІ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ У ХПІ. ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
Гутник М.В. (м. Харків) 

 

Діяльність окремих науковців в галузі хімії та хімічної технології 

Харківського політехнічного інституту вже вивчалась попередниками, але 

узагальнюючого дослідження, яке б охоплювало діяльність вчених-хіміків 

протягом історії вузу немає. Наше завдання зведено до того, щоб розкрити 

діяльність провідних науковців, лідерів наукових шкіл в галузі хімії та 

хімічної технології. 

Перші дослідження на хімічному відділенні Харківського 

технологічного інституту проведені учнем Д. І. Менделєєва В. О. Геміліаном. 

На основі отриманих за кордоном знань В. О. Геміліан читає для студентів 

курс мінеральної технології, технології води й палива, керує технічною 

лабораторією й складанням проектів. В лекціях подає матеріали про 

сировинні джерела для хімічної промисловості, технологію керамічних 

виробів. При ньому були створені дослідні заводи з винокуріння, варіння 

цукру, цех із виготовлення фарб, газовий завод, завод керамічних матеріалів. 

У 1922 р. створено індустріально-технічну кафедру мінеральних 

речовин, яку очолив професор Є. І. Орлов. Відповідно до тематичного плану, 

дослідниками кафедри відкрито методи очистки вогкого антрацену, 

здійснено 250 аналізів донецького коксу, велась робота з дослідження 

різновидів сірки у донецьких вугіллях і сірці. Була написана книга 

«Керівництво для лабораторій коксобензольних заводів». 

У 1938 р. кафедру неорганічних речовин очолює В. І. Атрощенко. До 

початку Великої Вітчизняної війни на кафедрі поряд з навчанням студентів 

науковці включились в активну діяльність по виконанню завдань, 

спрямованих на розвиток хімічної промисловості. Зокрема в обслуговування 

замовлень військового відомства Радянського Союзу. З цим періодом 

пов’язують формування школи кінетики і каталізу процесів зв’язаного азоту.  

Перебуваючи в евакуації з осені 1941 р. і по жовтень 1943 р. кафедра 

неорганічних речовин ХХТІ, як і інститут в цілому, були залучені до тісної 

співпраці з підприємствами хімічної промисловості Узбекистану. В наступні 

роки кафедра технології неорганічних речовин включилась у виконання 

широкомасштабної програми хімізації сільського господарства Радянського 

Союзу. Серед цих робіт інтенсифікація виробництва азотної кислоти, 

контактне окислення суміші аміаку та метану киснем, очистка 

відпрацьованих газів від оксидів азоту та багато іншого. Так було 

сформовано наукову школу каталізу в неорганічній хімії. 

У ХПІ крім школи В. І. Атрощенка в галузі хімії виділяють наукову 

школу Б. Н. Тютюнникова. 

Дослідження архівних документів та інших джерел показало, що її 

витоки сягають кінця ХІХ століття, коли у ХТІ кафедру технології 

органічних і фарбувальних речовин у 1892 р. очолив О. П. Лідов. 
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Науковими дослідженнями професора О. П. Лідова «Про вуглекислоту 

з природних вапняків», що проведені в 1916 р. у ХТІ, було виявлено, що 

вапно, вуглець, кремній і залізо є найбільш поширеними елементами на 

поверхні Землі. У цій роботі вчений охарактеризував близько 20 видів 

вапняків органічного походження.  

У 1919 р. кафедру технології органічних і фарбувальних речовин 

очолив професор М. І. Кузнєцов. Він проводив дослідження коксу і утилізації 

хімічних продуктів коксування. Перші результати цього дослідження були 

опубліковані в журналі «Відомості Півдня Росії за 1919 рік». Ним встановлено 

умови, за яких кам’яне вугілля збільшує свою вагу внаслідок приєднання кисню. 

При цьому істотно змінюється елементарний склад цієї органічної речовини.  

У 1922 р. створено НДК технології органічних речовин. М. І. Кузнєцов 

завершив головне дослідження свого життя – природи кам’яного вугілля. 

Головним результатом такої роботи стало визначення причин самозаймання 

вугілля, що спостерігалось на практиці і викликало занепокоєння у 

виробничників. 

Зазначимо, що самим здібним учнем М. І. Кузнєцова був 

Б. Н. Тютюнников. У 1923 р. йому було присвоєно науковий ступінь доцента. 

Протягом 1920-х років разом з іншими членами НДК він багато чого зробив 

для результативності наукових пошуків на користь промислового 

виробництва. Однією з його перших робіт була розробка і впровадження 

високоефективного способу отримання з нафти ефірних кислот. Це надало 

можливість значно збільшити на підприємствах України виробництво 

технічних жирів, брак яких відчувало народне господарство. 

В роки війни і повоєнні роки Б. Н. Тютюнников завідував кафедрою 

хімії жирів ХПІ, а потім Краснодарського технологічного інституту, після 

повернення до Харкова організував дослідження по розробці ряду технологій 

і впровадженню результатів у виробництво синтетичних жирів і замінників 

миловмістких миючих засобів. Останнє було єдиною спеціалізацією у вищих 

навчальних закладах Радянського Союзу. Викладання і забезпечення 

навчально-методичною літературою було виключно з доробок вчених 

кафедри. Протягом 1950-х років вчені-дослідники під керівництвом 

Б. Н. Тютюнникова систематично надавали допомогу Харківському 3-му 

держмилзаводу в будівництві й освоєнні цеху пральних порошків. 

Спроектований за методом Б. Н. Тютюнникова він відповідав рівню 

Європейських країн. 

Послідовником наукових ідей Б. Н. Тютюнникова в ХПІ є 

Ф. Ф. Гладкий. У складі дослідників кафедри жирів він брав активну участь в 

розробці методології оцінки функціональних властивостей розчинів мила та 

інших поверхнево-активних речовин, лікарських препаратів, технологій 

виробництва продуктів харчування. 

Діяльність К. О. Бєлова була продовженням вивчення наукового 

напрямку з інтенсифікації виробництва на хімічних підприємствах України. 

Цей напрямок, як вже згадувалось, почали досліджувати вчені ХТІ 

О. П. Лідов і М. І. Кузнєцов. У 1930-ті роки розгорнулось будівництво 
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коксохімічних заводів у Донецько-Придніпровському регіоні. Працюючи в 

лабораторії ХХТІ, К. О. Бєлов накопичив експериментальні дані по 

технології у цій галузі. На їх основі у 1934 р. він захистив кандидатську на 

тему «Хімічна технологія твердого палива». Це була перша наукова праця 

такого плану в Радянському Союзі. 

Протягом 1930-х років, будучи вже професором, К. О. Бєлов 

досліджував уловлювання бензольних вуглеводнів і очищення коксового 

газу під тиском. Результати наукового пошуку К. О. Бєлова було закладено в 

основу проектування першого у Радянському Союзі коксохімічного заводу у 

м. Авдєївка. Ці ж дослідження він продовжив у роки Великої Вітчизняної 

війни в евакуації ХХТІ і у повоєнні роки. На основі результатів наукових 

пошуків К. О. Бєловим опубліковано роботи «Уловлення хімічних продуктів 

коксування», «Хімічні продукти коксування», «Інтенсифікація роботи 

бензольних відділень на коксохімічних заводах».  

У 1955 р. було уведено до експлуатації Шебелинське газове 

родовище – найбільше у Європейській частині Радянського Союзу. З 

метою пошуків раціональних методів використання природного газу та 

конденсату в Харківському політехнічному створено базову лабораторію, 

керівником якої було призначено професора К. О. Бєлова. 

Наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років дослідники лабораторії 

разом з Укргазпромом займалися проектуванням Шебелинського 

газобензинового заводу (в подальшому «Первомайський хімкомбінат»). 

Його спорудження значно покращило економічну ситуацію Харківської 

області. Дешева сировина, нові технологічні методи забезпечили значне 

зниження собівартості продукції, високу продуктивність праці й економічну 

ефективність. У лабораторії велися роботи з одержання з конденсату 

бензолу, нафталіну, етилену та інших особливо цінних видів сировини для 

виробництва пластмас, синтетичних волокон та інших синтетичних 

матеріалів. Вони були рекомендовані виробничникам. На основі цього низка 

вуглезбагачувальних фабрик Донбасу перейшла на роботу з поверхнево-

активними речовинами – флотореагентами з Шебелинського конденсату [23, 

арк.49; 60, 81]. 

З найбільш крупних робіт, що виконані вченими ХПІ під керівництвом 

К. О. Бєлова у 1960-ті роки є дослідження з розробки технології уловлювання 

хімічних продуктів коксування під тиском. За результатами цього 

дослідження на Ясиновському коксохімічному заводі було побудовано цех. 

Розпочато будівництво подібних цехів на інших коксохімічних заводах 

України і за її межами. Дослідження Харківських політехніків з розробки 

методу середньо температурного коксування не дробленого газового вугілля 

з метою підвищення виходу і поліпшення якості хімічних продуктів також 

покращило економічні показники виробництва. Ця технологія коксування 

газового вугілля без дроблення була прийнята Державним інститутом з 

проектування коксохімічних заводів для впровадження на низці заводів 

Радянського Союзу. На початку 1970-х років економічний ефект від 

впровадження в промисловість технологій, створених під керівництвом 
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професора К. О. Бєлова сягав 2 млн. 300 тис. крб. Всього ж за наступні 

10 років ці цифри сягнули 6 млн. крб. [23, арк.26, 48, 80]. 

Вивчення показало, що в галузі хімії та хімічної технології у ХПІ, 

плідною діяльністю у науці зарекомендував себе Л.Д. Свірський. Він у 

1936 р. закінчив Харківський хіміко-технологічний інститут і почав 

працювати начальником пічного цеху інституту вогнетривів (УНДІВ). Після 

трьох років роботи у науковій установі почав працювати науковим 

співробітником, а згодом навчався в аспірантурі ХХТІ, де його науковим 

керівником був професор П. П. Будніков. При активній участі 

Л. Д. Свірського за ініціативи П. П. Буднікова в інституті була створена 

лабораторія емалевих і жаростійких покриттів. Л. Д. Свірський, по суті, був 

одним з тих фахівців, хто у 1930-ті роки займався вирішенням проблем 

синтезу процесів формування і взаємодії з подложкою широкого спектру 

жаростійких покриттів на основі стекол, емалей і тугоплавких сполук. Після 

великої Вітчизняної війни продовжив свої дослідження в науковій установі. 

У 1947 р. повернувся до ХХТІ. Тут він очолив лабораторію, де підготував і 

наступного року захистив дисертацію. З початку НТР визначились основні 

напрямки роботи лабораторій. У 1960-ті роки інтенсивно велись дослідження 

по ефективному захисту жарових турбін реактивних двигунів, деталей 

двигунів внутрішнього згоряння, лопаток та інших деталей газових турбін, 

деталей електромагнітних насосів для транспортування сталей, пристроїв, що 

працювали в умовах впливу розплавлених кольорових металів, ливарних 

форм з рідинорухомих сумішей та ізложниць, шлакових форм доменних 

печей і пристроїв для шлакового лиття [24, арк.14].  

У ХПІ під науковим керівництвом Л. Д. Свірського розроблено новий 

метод очищення поверхні виробів, що емалюються шляхом застосування 

рідинних відновників замість травлення прискорював працю більше ніж у 10 

разів, поліпшував умови праці і приносив економію близько 600 тис. крб. на 

рік [11, ф.Р.-1682, оп.8, спр.3706, арк.102]. 

Вивчення показало, що переважна більшість наукових розробок, 

виконаних в лабораторії ХПІ під керівництвом і за участю Л. Д. Свірського 

були здійснені вперше на світовому рівні. Це підтверджено чисельними 

авторськими посвідченнями. Так, у 1962 р. Л. Д. Свірський і 

А. Д. Пономаренко одержали авторське посвідчення на «Засіб покриття 

виробів емалями» (а.п. № 165956 від 23.12.1962 р.). У 1967 р. Л. Д. Свірський 

і Л. Л. Брагіна одержали авторське посвідчення за «Ґрунтове покриття» (а.п. 

№1106480/29–33 від 3.05.1967 р.). На цю розробку були одержані патенти 

Франції, Італії, Англії, Японії. А у 1981 р. розробки Л. Д. Свірського 

одержали золоту медаль ВДНГ СРСР [11, ф.Р.-1682, оп.13, спр.4166, арк.219; 

25, арк.1]. 

Впровадження наукових розробок на виробництві крім відомості 

вченим приносило й відчутний економічний ефект. Так, впроваджене на 

заводі «Сибелектросталь» жаростійке емалеве покриття лише за 1972 р. дало 

1,14 млн. крб. економічного ефекту [11, ф.Р.-1682, оп.14, спр.504, арк.232]. 
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Економія ж від впровадження нових покриттів на Орсько-Халіловому 

металургійному комбінаті складала 1 млн. крб. на рік [24, арк.116].  

Під керівництвом Л. Д. Свирського захищено 40 докторів і кандидатів 

наук [25, с.3].  

Однією з помітних особистостей в галузі хімії та хімічної технології у 

ХПІ в період с другої половини ХХ століття і до середини 1980-х років був 

професор Є. І. Ведь. Випускник ХХТІ 1940 р. він набув практичного досвіду 

роботи на підприємствах хімічної промисловості в роки Великої Вітчизняної 

війни і повоєнні роки. З 1949 р. зв’язує свою долю з Харківським 

політехнічним інститутом. Тут він швидко адаптується в науково-

педагогічній роботі. Стажується за кордоном. Після повернення з 

відрядження у 1956 р. включається у виконання ряду науково-дослідних 

робіт на замовлення Мерефянського скляного, Славянського арматурного, 

Харківського плиткового заводів, Глуховецького каоліновому комбінату. 

Бере активну участь у впровадженні у виробництво власних розробок. Це 

роботи, що присвячені питанням пічної і сушильної теплотехніки, 

збагаченню каолінів, технологічному вивченню різноманітної керамічної 

сировини та виробництва вогнетривів, і мали значний економічний ефект. 

Лише впровадження блокування двох тунельних сушарок приносило 

економію 110 тис. крб. на рік, а впроваджений новий режим випалу 

сталерозливочного припасу у кільцевих печах давав 210 тис. крб. річного 

економічного ефекту [26, арк.13, 17]. 

У 1958 р. – Є. І. Ведя було призначено завідувачем кафедри технології 

в’яжучих матеріалів, де він формує колектив дослідників, перш за все з 

аспірантів. Лише за період 1963–1968 рр. кафедра здійснила наукових 

досліджень на суму більше 200 тис. крб. Налагоджувались контакти із 

спорідненими кафедрами у Ленінградському технологічному, Уральському 

політехнічному, Московському хіміко-технологічному, Львівському 

політехнічному інститутах. Збільшується обсяг виконання спільних з ними 

науково-дослідних робіт [26, арк.64].  

За розробку разом з Г. В. Куколєвим у 1961 р. нових форм ковшів 

піскового колеса і застосування вібросит для зневоднення відходів, що дало 

змогу зменшити втрати каоліну у відкидних пісках на 50 % Є. І. Ведю було 

оголошено подяку. Всього Є. І. Ведя було нагороджено 7 нагородами СРСР 

та 2 закордонними [26, арк.52, 82]. 

В подальші роки науковці, під керівництвом Є. І. Вєдя, займалися 

вивченням процесів структуроутворення в’яжучих та ефективних 

будівельних матеріалів і цементитів, у тому числі білих, декоративних і 

вогнетривких, з використанням різноманітних мінеральних видів сировини і 

відходів виробництва, зокрема з вапняків Докучаєвського 

флюсодоломітового комбінату. Ці розробки захищені шістьма авторськими 

посвідченнями. Разом з науковою діяльністю Є. І. Вєдь чимало часу приділяв 

підготовці кадрів. Його монографії «Кладка і монтаж теплових пристроїв у 

вогнетривкій промисловості», «Технологія вогнетривів» стали настільними 
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книгами за спеціальністю як студентів Харківського політехнічного так і 

Ханойської політехніки [26, арк.72]. 

Проведене дослідження привело до висновків, діяльність окремих 

науковців потребує подальшого детального вивчення, бо у багатьох випадках 

дослідження були по суті піонерськими і їх результати впроваджувались на 

практиці вперше у світі.  
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