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Історія кафедри турбін починається з 1940 року коли в Миколаївському 

кораблебудівному інституті (МКІ) була організована кафедра суднових парових 
турбін і силових установок, яку очолив доцент І.Д. Міхельман.  

В роки війни, під час перебування МКІ в евакуації в м. Пржевальську, 
кафедрою суднових парових турбін став керувати проф. В.К. Васильєв. В 
листопаді 1945 р., коли проф. В.К. Васильєв був відряджений на місце основної 
роботи в Ленінградський кораблебудівний інститут, обов’язки зав. кафедрою 
суднових парових турбін було покладено на доцента І.Д. Міхельмана, який 
очолював кафедру суднових силових установок, а в грудні цього ж року було 
офіційно створено об’єднану кафедру суднових парових турбін і установок під 
керівництвом доц. І.Д. Міхельмана, який в травні 1946 р. був звільнений від 
роботи в інституті і на чолі цієї кафедри став доцент О.І. Голубченко, а кафедра з 
1952 р. стала називатись кафедрою суднових силових установок, парових і 
газових турбін. 

Необхідність посилення підготовки інженерів-турбіністів у зв'язку з появою 
та розвитком у м. Миколаєві  підприємства зі створення газотурбінних установок 
для кораблів військово-морського флоту СРСР (тепер Державне підприємство 
"Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект") 
призвела до відкриття в МКІ нової спеціальності «Турбінобудування» і 
організації 1 вересня 1963 р. нової кафедри – кафедри суднових парових і 
газових турбін (наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 
№ 375 від 28 червня 1963 р. "Про поділ кафедри суднових силових установок, 
парових і газових турбін", а також відповідний наказ № 163 по Миколаївському 
кораблебудівному інституту від 5 липня 1963 р.). В рамках першого набору було 
прийнято на навчання три групи студентів денного відділення і дві групи 
вечірнього відділення. 

Згідно зі штатним розкладом перший викладацький склад кафедри суднових 
парових і газових турбін був таким: І.А. Букус – завідувач кафедри, канд. техн. 
наук, доцент; О.Я. Іпатенко, канд. техн. наук, в.о. доцента; А.М. Антонов, 
асистент. 
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У наступні роки професорсько-викладацький склад кафедри значно 
розширився і зміцнився. На високому науковому і методичному рівнях читали 
лекції і проводили практичні заняття лауреат Ленінської премії, проф. 
Я.Х. Сорока, лауреат Державної премії України, Засл. діяч науки і техніки 
України, д.т.н., проф. Г.Ф. Романовський, Засл. діяч науки і техніки України, 
д.т.н., проф. В.Д. Левенберг, д.т.н., проф. С.І. Сербін, к.т.н., доц. О.Я. Іпатенко, 
к.т.н., доц. М.В. Ващиленко, к.т.н., доц. Б.С. Дьяченко, к.т.н., доц. А.Я Шквар, 
к.т.н., доц. В.М. Горбов, к.т.н., доц. А.М. Антонов, к.т.н., доц. М.П. Седько, к.т.н., 
доц. В.М. Патлайчук, к.т.н., доц. В.І. Харченко, к.т.н., доц. В.П. Волошин, к.т.н., 
доц. Ю.М. Харитонов, к.т.н., доц. Ю.О. Шаповалов, к.т.н., доц. Г.Б. Мостіпаненко, 
к.т.н., доц. В.А. Антонов, к.т.н. Н.О. Гончарова, к.т.н. А.В. Козловський, 
викладачі Л.І. Дмитрієв, А.К. Албантов, А.І. Зуб, В.М. Рєзник, М.І. Луканов. 

Необхідно сказати, що до складу кафедри суднових парових і газових 
турбін у листопаді 1963 р. увійшла також базова науково-дослідна лабораторія з 
газових турбін 2-ї категорії (газотурбінна лабораторія), організована при 
Миколаївському кораблебудівному інституті відповідно до Постанови Ради 
Міністрів СРСР № 848 від 1 червня 1960 р. Цією лабораторією в різний час 
завідували: А.В. Чумаков, Л.П. Воробйов, В.І. Троянів, А.Ф. Попков, 
А.Є. Солнцев, В.М. Рєзник. 

Свій внесок в розвиток кафедри вніс навчально-допоміжний персонал: 
навчальні майстри, лаборанти, старші лаборанти, а також персонал газотурбінної 
лабораторії: В.Д. Миронов, Н.А. Козлов, Г.Ф. Ізопольський, І.П. Дмитрієвський, 
Н.А. Мартиненко, А.Ю. Шрейтуль, Н.П. Калабанов, В.А. Ігонін, І.П. Павлишко, 
Є.І. Тищенко, М.Р. Ткач, В.І. Тимофєєв, В.Н. Дмитрієнко, Г.С. Хлівна, 
С.С. Конько, В.Я. Буймістр, Г.Г. Шулежко, Л.І. Антонова, Г.Н. Козелова, 
Е.М. Коссой, В.А. Огородніков, В.М. Магазинська, С.В. Вілкул, О.А. Золотухіна 
та ін. 

Кафедра турбін пишається своїми численними випускниками, аспірантами 
та колишніми співробітниками, які успішно реалізували або реалізують в даний 
час свої знання і творчий потенціал в Національному університеті 
кораблебудування ім. адм. Макарова (д.т.н., проф. А.Я. Шквар, д.т.н., проф. 
В.Д. Борисенко, к.т.н., проф. В.М. Горбов, д.т.н., проф. А.П. Шевцов, д.т.н., проф. 
Б.Г. Тимошевський, д.т.н., проф. М.Р. Ткач, д.т.н., проф. Ю.М. Харитонов, д.т.н., 
проф. С.К. Чернов, д.т.н. Ю.О. Казимиренко, к.т.н., доц. В.П. Волошин, к.т.н., доц. 
Л.П. Воробйов, к.т.н., доц. О.М. Медведовський, к.т.н., проф. НУК Ю.М. Кипрєєв, 
к.т.н., доц. О.М. Трунов, к.т.н., доц. О.І. Тарабрин, к.т.н., доц. В.Г. Безродний, 
к.т.н., доц. Ф.І. Баландін, к.т.н., доц. В.В. Ляшенко, к.т.н., доц. С.В. Шулежко, 
к.т.н., доц. В.І. Тимофєєв, к.т.н., доц. В.М. Овсянников, к.т.н., доц. 
Ю.О. Шаповалов, к.т.н., доц. І.О. Ратушняк, к.т.н., доц. О.М. Маринець, доц. 
О.О. Купріянов, к.т.н., доц. В.А. Антонов, к.т.н., доц. В.С. Цвікліс, к.т.н., доц. 
Ю.В. Захаров, к.т.н., доц. Д.В. Котляр та ін.), 
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в Науково-виробничому комплексі газотурбобудування "Зоря"-
"Машпроект" (Б.В. Ісаков, Ю.О. Султанський, А.В. Коваленко, Н.Г. Тройніч, 
С.К. Чернов, А.І. Паша, А.Г. Фістік, В.Є. Спіцин, А.А. Філоненко, А.Л. Боцула, 
А.Ф. Головащенко, М.М. Соломонюк, Р.І. Раїмов, Б.С. Берестнев, В.С. Комар, 
В.Г. Ванцовський, Ю.Я. Дашевський, В.В. Лобода, О.Л. Колесник, 
В.С. Рукавишников, А.С. Бондаренко, В.А. Мікіртичев, В.І. Лопушняк, 
А.Б. Михайлов, Н.А. Шевченко, О.С. Кучеренко, І.М. Дудкіна, В.І. Сербін, 
В.Т. Федан, Є.П. Лушніков, М.В. Синкевич, О.М. Сташок, Л.А. Лімборська, 
С.В. Захаров, С.Д. Жихарєв, А.І. Мироненко, Є.В. Коротич, В.І. Савушкін, 
А.А. Чернов, Д.В. Склярський, В.В. Петельчіц, Т.В. Дмитрієва, Б.П. Юмін, 
А.А. Літош, Е.В. Рабинович, С.П. Скоріненко, Г.В. Терьохін і багато багато 
інших), 

в інших найрізноманітніших галузях діяльності і в самих різних країнах 
світу. 

 
 
Першим завідувачем кафедри суднових парових 

і газових турбін згідно з наказом ректора МКІ № 270 
від 1 листопада 1963 року став канд. техн. наук, 
доцент Іван Андріанович Букус – 
висококваліфікований фахівець, досвідчений педагог, 
який недавно перед цим повернувся з Китайської 
Народної Республіки, де два роки вів викладацьку 
діяльність в Шанхайському кораблебудівному 
інституті в порядку допомоги в підготовці кадрів для 
суднобудівної промисловості. 

Наукова діяльність І.А. Букуса охоплювала 
питання вдосконалення суднових зубчастих передач, 
розробки методів їх розрахунків на міцність, 
дослідження корозійного впливу продуктів згоряння 
на деталі газових турбін. Під його безпосереднім 
керівництвом колективи кафедри і газотурбінної лабораторії почали виконання 
ряду проблемних робіт для турбобудівних підприємств, зокрема дослідження 
підшипників газотурбінних двигунів з газовим змащенням. 

Восени 1967 р. Іван Андріанович Букус звільнився з Миколаївського 
кораблебудівного інституту і переїхав на нове місце роботи в м. Комсомольськ-
на-Амурі. 

 
 
Становлення кафедри практично збіглося з інтенсивним впровадженням 

газотурбінних двигунів у вітчизняну корабельну і суднову енергетику. Це сприяло 

 
І.А. Букус (1913-1986) 
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тісній співпраці кафедри з організаціями та підприємствами, які займалися 
проектуванням та виробництвом подібної техніки. Було виконано ряд робіт за 
договорами з цими підприємствами. 

Одна з перших робіт була присвячена вивченню опору системи прийому 
повітря газотурбінної установки ГТУ-20 для суховантажного судна "Парижская 
коммуна". (Розробкою цих питань займалися О.Я. Іпатенко та В.П. Волошин). 
Визначалися як сумарні втрати по повітряному тракту в цілому, так і втрати на 
окремих його ділянках, що давало можливість виявити місця концентрації втрат і 
внести в процесі відпрацювання конструктивні зміни з метою підвищення 
аеродинамічної досконалості системи. Відповідно до результатів досліджень був 
вибраний і рекомендований варіант повітряприймального тракту, який мав 
прийнятні характеристики. Розроблені рекомендації були використані при 
остаточному проектування систем газотурбінної установки. 

На кафедрі у 60-70-ті роки була виконана серія робіт з дослідження 
радіально-осьових турбін малої потужності. Основу досліджень склали 
спеціально спроектовані і побудовані в лабораторії кафедри експериментальні 
установки ЭЦТ-1 та ЭЦТ-2 (О.Я. Іпатенко, В.Д. Левенберг, А.Я. Шквар, 
Г.Ф. Романовський, А.К. Албантов, В.П. Волошин, М.І. Луканов.) Установка 
ЭЦТ-1 призначалася для дослідження ступенів радіально-осьових турбін повного 
впуску з лопатковим і безлопатковим напрямними апаратами. Установка ЭЦТ-2 
передбачала можливість дослідження ступенів при частковому підводі робочого 
тіла. У виконаних роботах було проведене комплексне дослідження впливу 
геометричних та режимних параметрів на ефективність радіально-осьових 
доцентрових турбінних ступенів при повному і частковому підводі робочого тіла. 

Одним з напрямків наукової роботи кафедри у 60-70-і роки стало 
дослідження підшипників, здатних вирішити проблему створення надійних і 
довговічних опор високотемпературних газотурбінних двигунів та швидкохідних 
турбомеханизмів різного призначення (І.А. Букус, А.М. Антонов, Ф.І. Баландін, 
М.П. Седько, О.І. Тарабрин, Г.А. Туригін, В.М. Горбов, С.І. Лопушняк, 
Л.П. Воробйов, О.М. Медведовський, В.Г. Безродний, О.М. Трунов, А.І. Зуб, 
Т.О. Голубченко, В.М. Рєзник). Об'єктом дослідження були опорні і упорні 
газостатичні підшипники, здатні витримувати високі навантаження. Такі 
підшипники є вібростійкими, простими у виготовленні, працездатними в різних 
температурних умовах. На кафедрі був розроблений метод розрахунку статичних 
характеристик опорних і упорних підшипників, вільний від обмежень, 
характерних для попередніх методів (наприклад, через невеликі навантаження, 
малі діаметри шипа, невеликі зсуви шипа від центру підшипника і т. п.). 

У 1965 і 1966 рр. з ініціативи кафедри в Миколаївському кораблебудівному 
інституті проводяться два Всесоюзні семінари з питань теорії та проектування 
підшипників з газовим змащенням. 

У 1967 р. на посаду завідувача кафедрою суднових парових і газових турбін 
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обирається Яків Хананович Сорока – провідний фахівець в галузі 
турбінобудування, який мав багаторічний досвід виробничої, наукової та 
навчальної роботи. 

 
 
Яків Хананович Сорока народився у 1909 р. в 

м. Олександрівську Катеринославської губернії (нині 
м. Запоріжжя). Після закінчення у 1940 р. 
Московського державного університету ім. 
М.В. Ломоносова (механіко-математичний факультет) 
працює інженером-дослідником НИИ-10 МСП 
м. Москви, з 1941 р. – він начальник центральної 
лабораторії заводу № 27 Наркомату авіаційної 
промисловості. 

У 1942 р. добровольцем пішов в Червону Армію, де 
був спочатку командиром евакуаційної роти, а потім 
помічником начальника аеродромного відділу. 

Після демобілізації Я.Х. Сорока поступив на 
роботу на моторобудівний завод № 16 Наркомату авіаційної промисловості в 
м. Казані, де працював в дослідно-конструкторському бюро (ОКБ-16) 
начальником розрахункової бригади і провідним конструктором. Яків Хананович 
Сорока проводив розрахунки турбогвинтового двигуна ТРДВ-1 конструкції 
С.Д. Колосова, брав участь у доводочних роботах прискорювальної газотурбінної 
установки М1. 

У червні 1954 року рішенням Ради Міністрів СРСР Я.Х. Сорока 
переводиться на Південний турбінний завод (м. Миколаїв), де призначається 
заступником головного конструктора по розрахунковим роботам СКБ ГУ 
(Спеціального конструкторського бюро з проектування газотурбінних 
установок), яке у липнi 1961 р. виділилося в окрему організацію і одержало назву 
"Союзне проектне бюро (СПБ) "Машпроект". 

Як перший заступник головного конструктора, Я.Х. Сорока очолив 
газодинамічні та міцностні розрахунки розроблюваних газотурбінних агрегатів 
М2, Д2, М3, доведення параметрів компресорів і турбін до розрахункових 
величин. Він є автором багатьох розрахункових методик, що використовуються 
при проектуванні газотурбінних двигунів до теперішнього часу. У 1961-1962 рр. 
під його керівництвом проведені перші ходові випробування головної 
газотурбінної установки М3 на великому протичовневому кораблі "Комсомолец 
Украины". Під його керівництвом розроблені технічні умови на створення 
багатьох газотурбінних агрегатів. 

За створення корабельних газотурбінних установок і впровадження їх в 
серійне виробництво йому у складі групи фахівців в 1965 р. присвоюється почесне 

 
Я.Х. Сорока (1909-1979) 
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звання лауреата Ленінської премії. У 1966 р. він нагороджується орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

З 1955 р. Я.Х. Сорока веде за сумісництвом педагогічну діяльність на 
кафедрі суднових силових установок, парових і газових турбін МКІ. У червні 1967 
року рішенням Вищої атестаційної комісії він затверджується у вченому званні 
професора. З 1967 по 1971 р. Я.Х. Сорока завідує кафедрою суднових парових і 
газових турбін: до 1968 р. за сумісництвом на 0,5 ставки, у лютому 1968 року він 
повністю переходить на роботу в інститут. З 1971 по 1979 р. працює на посаді 
професора кафедри. 

Професор Я.Х. Сорока опублікував близько 20 наукових статей в журналі 
"Судостроение", збірниках "Труды ВВМИУ", "Труды НКИ", республіканському 
науково-технічному збірнику "Судостроение и морские сооружения" і більше ста 
робіт в закритих виданнях; отримав вісім авторських свідоцтв СРСР на 
винаходи. 

 
 
З ініціативи Я.Х. Сороки значну увагу на кафедрі стали приділяти розробці 

нових схем суднових газотурбінних установок, які мали б більш прийнятні 
характеристики щодо питомих втрат повітря, шумності, температури випускних 
газів та економічності. Розроблялися схеми контактних газотурбінних агрегатів 
для застосування на кораблях і суднах. У широке коло питань, пов'язаних із цією 
тематикою, увійшли розробка теорії теплообмінних апаратів, автоматизація 
розрахунків їх статичних і динамічних характеристик, питання роботи контактних 
газотурбінних агрегатів (ГТА) на змінних режимах. Виконувалися 
експериментальні дослідження робочих процесів в елементах ГТА, розглядалися 
питання роботи камер згоряння морських газотурбінних двигунів на важких 
сортах палива, конденсації води з газопарової суміші в циклі контактного ГТА, а 
також проблеми автоматизації проектування суднових турбоагрегатів в цілому. (У 
цьому напрямку працювали Б.С. Дьяченко, М.В. Ващиленко, В.А. Генбом, 
А.М. Антонов, Б.Г. Тимошевський, Є.Ф. Дріз, А.В. Коваленко, О.О. Купріянов, 
В.В. Ляшенко, Ю.А. Ляпіс, О.Л. Колесник, А.А. Горгула, М.І. Крисенко, 
А.Г. Цокалов, С.І. Лопушняк, В.П. Богданцев , В.С. Комар, В.А. Глущенко.) 

У вересні 1971 р. завідувачем кафедри обирається Борис Спиридонович 
Дьяченко. 

 
 
Борис Спиридонович Дьяченко народився у 1925 р. в с. Ново-Троїцьке 

Лебединського району Сумської області. У 1950 р. після закінчення 
Миколаївського кораблебудівного інституту вчиться в аспірантурі при 
Інституті теплоенергетики АН України (м. Київ). 

З 1954 р. Борис Спиридонович – асистент на кафедрі суднових силових 
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установок, парових і газових турбін МКІ, а з червня 1955 року – доцент цієї ж 
кафедри. У січні 1954 року він захищає дисертацію на здобуття наукового 
ступеня "кандидат технічних наук". У квітні 1956 р. затверджується у вченому 
званні доцента. 

У 1960 р. Б.С. Дьяченко переводиться на роботу в 
СПБ "Машпроект", в якому працював начальником 
відділу ще з 1957 р. (до 1960 р. – за сумісництвом). Він є 
ініціатором організації на даному підприємстві відділу, 
що займається розробкою і створенням теплообмінних 
апаратів для газотурбінних установок складних 
теплових схем. В період роботи на СПБ "Машпроект" 
за сумісництвом веде педагогічну роботу на кафедрі 
суднових парових і газових турбін (СПГТ) МКІ. 

У 1969 р. обирається за конкурсом на посаду 
доцента кафедри СПГТ. У вересні 1971 р. обирається, 
а в 1976 р. переобирається завідувачем кафедрою. У 
1975 р. захищає докторську дисертацію на тему 
"Теоретичні основи комплексної оптимізації теплообмінних апаратів" на 
об'єднаній Раді Академії наук УРСР. Однак Вища атестаційна комісія при Раді 
Міністрів СРСР не затверджує захист. У січні 1978 р. звільняється від 
завідування кафедрою і по 1985 р. працює на ній на посаді доцента. 

Протягом ряду років Б.С. Дьяченко керував на кафедрі аспірантурою. 
Шість його аспірантів (В.В. Ляшенко, Є.Ф. Дріз, Б.Г. Тимошевський, 
О.Л. Колесник, Ю.А. Ляпіс, В.П. Богданцев) після захисту дисертації отримали 
науковий ступінь "кандидат технічних наук". Він є автором понад 100 
друкованих праць. 

 
 
Важливою подією в житті кафедри у 70-і роки стали підготовка доцентом 

О.Я. Іпатенко (в співавторстві з Т.Є. Епельманом) і випуск у 1974 р. 
видавництвом "Судостроение" (м. Ленінград) підручника "Суднові 
теплоенергетичні установки і їх обладнання". 

У січні 1978 р. кафедру суднових парових і газових турбін очолив 
Володимир Давидович Левенберг – талановитий педагог і вчений, який працював 
на кафедрі з 1965 р. 

 
 

 
Левенберг Володимир Давидович народився у 1937 р. в м. Старі Дороги 

Мінської обл. У 1960 році закінчив Далекосхідний політехнічний інститут 
(м. Владивосток), в 1965 р. – аспірантуру при Ленінградському кораблебудівному 

 
Б.С. Дьяченко (1925-1992) 
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інституті. З 1965 р. працює на кафедрі суднових парових і газових турбін 
Миколаївського кораблебудівного інституту (1965-1966 рр. – асистент, 1966-
1967 рр. – старший викладач, 1967-1978 рр. – доцент, 1978-1992рр. – завідувач 
кафедри, 1992-2012 рр. – професор кафедри). 

У 1966 р. Володимир Давидович Левенберг 
затверджується в науковому ступені кандидата 
технічних наук, в 1969 р. – у вченому званні доцента, в 
1985 р. – у науковому ступені доктора технічних наук і 
вченому званні професора. У 1992 р. йому 
присвоюється почесне звання Заслужений діяч науки і 
техніки України. В.Д. Левенберг є автором понад 160 
наукових робіт, у тому числі восьми монографій, ряду 
навчальних посібників і винаходів. 

Основними напрямками його наукових досліджень 
були турбінобудування та нетрадиційні джерела 
енергії. 

Дані напрямки отримали найширший розвиток на 
кафедрі. Дослідженнями в цих областях в різні роки займалися В.Д. Борисенко, 
О.Л. Спектор, С.В. Шулежко, А.В. Котов, М.Р. Ткач, В.І. Тимофєєв, 
Ю.М. Харитонов, В.М. Патлайчук, В.В. Голєншин, Н.Г. Романовська, 
Є.І. Трушляков, В.А. Меркулов, В.Ю. Козирєв, В.А. Глущенко і багато інших. 
Одинадцять учнів В.Д. Левенберга успішно захистили дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук, троє з них у подальшому 
(В.Д. Борисенко, М.Р. Ткач та Ю.М. Харитонов) стали докторами наук. 

В останні роки життя невгасимий творчий потенціал Володимира 
Давидовича знайшов деяку реалізацію в області мистецтва. Методом художньої 
психографії їм було створено близько 200 картин, написано і видано 14 томів 
віршів і афоризмів. 

 
 
На початку 80-х років під керівництвом доцента Г.Ф. Романовського на 

кафедрі почалися проектні та дослідницькі роботи з нового наукового напрямку, 
пов'язаного з удосконаленням процесів горіння органічних палив в енергетичних 
установках. Був запропонований перспективний метод інтенсифікації 
спалювання, який дозволяв за допомогою комплексного впливу 
низькотемпературної повітряної плазми на горючі суміші забезпечити високу 
повноту згоряння різних палив, в тому числі залишкових, і низьку токсичність 
газів. У роботах в рамках цього напрямку в різний час брали участь аспіранти та 
наукові співробітники кафедри І.Б. Матвєєв, С.І. Сербін, О.М. Маринець, 
В.М. Овсянников, Ю.О. Шаповалов, І.О. Ратушняк, Ю.А. Ага, 
Ю.М. Сидельников, Ю.І. Щербина, А.В. Качанов, В.В. Кожелупенко, 

 
В.Д. Левенберг (1937-2012) 
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В.М. Гавриш та ін. 
Першим кроком стало створення експериментальних установок для 

дослідження робочих процесів в камерах згоряння суднових газотурбінних 
установок і електродугових повітряних плазмотронах. У співдружності з 
Інститутом теоретичної фізики Академії наук СРСР і МНПО "Союз" створено 
ефективні плазмогенеруючі пристрої, які за своїми характеристиками 
перевершували кращі світові аналоги. У листопаді 1981 р. при кафедрі 
організовується студентська науково-дослідна лабораторія "Факел" (науковий 
керівник – Г.Ф. Романовський, заступник керівника – І.Б. Матвєєв), яка в 
подальшому була перетворена в міжфакультетську. У роботу зі створення джерел 
електроживлення плазмових пристроїв включилися викладачі (доцент 
В.М. Рябенький, аспірант А.Н. Пусев) і студенти факультету електрообладнання 
суден. На базі цієї лабораторії у кінці 80-х років в рамках науково-виробничого 
центру при МКІ створюється "відділ підготовки та спалювання палив", який і в 
даний час займається питаннями практичної реалізації переваг плазмохімічного 
горіння. У 1989 і 1991 рр. проводяться міжвузівські науково-технічні конференції 
"Плазмове займання і спалювання палив" і "Підготовка та спалювання палив в 
суднових установках". В рамках цього наукового напрямку доцентом 
Г.Ф. Романовським у 1985 р. захищається дисертація на здобуття наукового 
ступеня доктора технічних наук. 

У 1986 році під керівництвом доцента С.І. Сербіна на кафедрі почалися 
роботи з дослідження механізмів пульсуючого спалювання органічних палив і 
створення екологічно чистих камер згоряння (С.І. Сербін, О.М. Маринець, 
І.О. Ратушняк, Ю.І. Щербина, В.В. Пашко, Ю.В. Захаров, В.В. Вілкул, 
Г.Б. Мостіпаненко, С.В. Вілкул, Н.О. Гончарова, А.В. Козловський, О.Б. Карачун, 
Б.Т. Діасамідзе та ін.). Розроблені теоретичні основи методів інтенсифікації 
дозволили створити узагальнені математичні моделі горіння газоподібного і 
рідкого палива в паливоспалюючих пристроях енергетичних установок різних 
типів з урахуванням плазмохімічного і пульсуючого впливів. Розроблений ряд 
пристроїв пульсуючого горіння (камери згоряння газотурбінних установок, 
пристрої для спалювання палив і доспалювання відпрацьованих газів, автономний 
нагрівач рідини, газогенератор, теплогенератор, водопідігрівачі), які дозволяють 
значно підвищити ефективність використання палив в енергетичних установках 
різного призначення. Створено математичну модель процесів 
високотемпературного окислення газоподібних і рідких палив, яка враховує 
утворення і розпад основних забруднюючих речовин в паливоспалюючих 
пристроях суднової та стаціонарної енергетики. 

З напрямку інтенсифікації процесів займання і згоряння палив в суднових 
енергоустановках захищені кандидатські дисертації І.Б. Матвєєвим, 
С.І. Сербіним, В.М. Овсянниковим, Ю.О. Шаповаловим, І.О. Ратушняком, 
О.М. Маринцом, Ю.В. Захаровим, Г.Б. Мостіпаненко, Н.О. Гончаровою, 
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А.В. Козловським. 
Виконані теоретичні та експериментальні дослідження, а також результати 

промислових випробувань дозволили здійснити в МКІ, починаючи з 1988 р., 
серійний випуск систем плазмового запалення палив, що забезпечують надійне 
запалення горючих сумішей в суднових та стаціонарних установках. В роботах по 
впровадженню плазмових систем брали участь І.Б. Матвєєв, С.І. Сербін, 
О.М. Маринець, В.М. Овсянников, А.В. Качанов, Н.П. Селезньова, Н.О. Попова, 
С.А. Матвєєва, О.П. Горіна, Л.П. Дунаєвська, Ю.Л. Орєшкін, М.О. Савенко та ін. 

Промислові зразки систем плазмового запалення електродугового та 
імпульсного типів СПВ і СПВИ, а також плазмохімічної інтенсифікації СПХИ 
успішно експлуатуються у складі понад п'ятисот газотурбінних агрегатів, 
дванадцяти парових та водогрійних парогенераторів нагрівальної технологічної 
установки. 

У період з 1963 по 1988 р. кафедрою було випущено понад 1800 інженерів-
механіків за фахом 0521 "Турбінобудування". У зв'язку з реорганізацією 
навчальної програми і початком підготовки фахівців за новою спеціальністю 
14.04 "Проектування і виробництво суднового енергетичного устаткування" 29 
лютого 1988 р. змінюється назва кафедри. Вона стала називатися кафедрою 
суднового енергетичного устаткування і турбоагрегатів (СЕОТ). 

З 1988 по 1997 р. підготовка інженерів-механіків за новою спеціальністю 
проводилася спільно з кафедрою суднових двигунів внутрішнього згоряння і 
енергетичного обладнання. Прийом на цю спеціальність здійснювався в кількості 
50-ти осіб з рівним розподілом між двома кафедрами. За цей період було 
підготовлено понад 120 фахівців турбінобудівної галузі. 

У 1992 р. завідувачем кафедри стає д-р техн. наук, професор Георгій 
Федорович Романовський. 

 
 
Георгій Федорович Романовський народився у 1940 р. в м. Миколаєві. Після 

закінчення у 1964 р. Миколаївського кораблебудівного інституту, працює на 
кафедрі суднових парових і газових турбін МКІ, спочатку на посаді асистента, 
потім як аспірант і старший викладач. 

У 1969 р. в Ленінградському кораблебудівному інституті він успішно 
захищає кандидатську дисертацію, пов'язану з дослідженням радіально-осьового 
турбінного ступеня з парціальним підведенням робочого тіла (науковий 
керівник – О.Я. Іпатенко). У 1973 р. затверджується в вченому званні доцента. 

З 1971 по 1986 р. Г.Ф. Романовський був деканом вечірнього 
судномеханічного, а потім машинобудівного факультетів; згодом по 1992 р. – 
проректором МКІ з навчальної роботи. У тому ж році він обирається 
завідувачем кафедри суднового енергетичного устаткування і турбоагрегатів. 

У 1986 р. Г.Ф. Романовський успішно захищає дисертацію на здобуття 
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наукового ступеня доктора технічних наук. Тема дослідження – "Підвищення 
ефективності суднових енергетичних установок плазмовою інтенсифікацією 
спалювання палив". У 1988 р. він затверджується у вченому званні професора. 

У період з 1993 по 2008 р. Георгій Федорович 
Романовський – ректор спочатку Миколаївського 
кораблебудівного інституту, а потім 
Українського державного морського технічного 
університету (з 1994 р.) і Національного 
університету кораблебудування ім. адм. Макарова 
(з 2004 р.). На посаді ректора у важкі для нашої 
держави часи він забезпечував стабільну роботу 
колективу з мінімальними звільненнями і 
скороченнями штату. Завдяки його діяльності був 
удвічі розширений спектр спеціальностей 
університету, здійснений перехід до 
багатовекторного широкопрофільного напрямку в 
підготовці фахівців для розвитку Миколаївського 
регіону, збережена матеріальна база закладу. Під 
його керівництвом університет у 2004 р. (наказ 
Президента України № 366/4004 від 25.03.2004 р. 
та наказ Міністерства освіти і науки України № 277 від 06.04.2004 р.) отримав 
статус "Національний". 

Г.Ф. Романовський має більше 370 публікацій у вітчизняних і зарубіжних 
виданнях, є автором понад 50 винаходів, а також автором ряду монографій і 
навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

Біля двох десятків учнів Г.Ф. Романовського підготували і успішно 
захистили кандидатські дисертації (В.П. Воробйов, І.Б. Матвєєв, С.І. Сербін, 
В.С. Цвікліс, А.А. Філоненко, В.М. Овсянников, О.С. Косой, Н.І. Лауферман, 
Ю.О. Шаповалов, І.О. Ратушняк, О.В. Мельник та ін.). Під його керівництвом 
три людини (С.І. Сербін, А.В. Щедролосьєв і О.Л. Кирюхін) успішно захистили 
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. 

За видатні наукові досягнення у 1995 р. Георгій Федорович удостоюється 
почесного звання Заслужений діяч науки і техніки України. У 2007 р. в складі 
групи вчених він стає лауреатом Державної премії України в галузі науки і 
техніки. 

За свою активну громадську діяльність у 2001 р. Г.Ф. Романовський 
визнається Громадянином року м. Миколаєва в номінації "Вища освіта". 
Рішенням міської ради № 5/4 від 26.09.2002 р. йому присвоюється звання 
Почесного громадянина м. Миколаєва. 

 
 

 
Ректор НУК у 1993-2008 рр. 

Г.Ф. Романовський (1940-2020) в 
своєму робочому кабинеті 
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У 1998 р. в зв'язку з реорганізацією навчальних спеціальностей, проведеною 
Міністерством освіти і науки України, в університеті відбувся перший набір 
студентів на нову спеціальність 6(7).090506 "Турбіни", а в 1999 р. кафедра 
відповідно до рішення Вченої ради університету отримала нове найменування – 
кафедра турбін. 

У перші роки нового століття під керівництвом Г.Ф. Романовського 
викладачами кафедри велася інтенсивна робота по створенню навчальної та 
методичної літератури, покликаної підвищити рівень підготовки студентів з 
базових дисциплін спеціальності. Вісім навчальних посібників були в цей період 
удостоєні грифа "Рекомендовано Міністерством освіти и науки України як 
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів". 

Результати сучасних досліджень в галузі суднового та енергетичного 
газотурбобудування розглядалися на організованій кафедрою турбін у жовтні 
2003 р. Міжнародній науково-технічній конференції "Турбінобудування – крок до 
майбутнього", присвяченій 40-річчю утворення кафедри. Розглянуті матеріали 
увійшли у виданий після конференції збірник статей (Енергетика: Збірник 
наукових праць. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 148 с.). 

Спільно з кафедрою двигунів внутрішнього згоряння, установок і технічної 
експлуатації були організовані і проведені у 2010-2020 рр. шість Міжнародних 
науково-технічних конференцій "Сучасний стан та проблеми двігунобудування". 

Завдяки ініціативі доцента кафедри В.І. Харченко у 2005-2006 рр. в Старому 
корпусі університету була створена спеціалізована навчальна аудиторія № 36, в 
якій розмістився переданий в рамках надання спонсорської допомоги 
університету підприємством ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" макет корабельного 
газотурбінного двигуна Д050. У 2010 р. там же був розміщений макет маршового 
редуктора газотурбінного агрегату М15. Після проведення необхідних ремонтних 
робіт і встановлення необхідної апаратури ця аудиторія стала однією з найбільш 
технічно оснащених і затребуваних в навчальному процесі аудиторій 
університету. 

Організаційні роботи, які проводилися викладачами кафедри турбін 
протягом двох років, завершилися у січні 2012 р. отриманням Національним 
університетом кораблебудування ліцензії на підготовку магістрів в рамках нової 
спеціальності 8.05060406 "Газотурбінні установки і компресорні станції". У 
2014 р. (в рік першого випуску студентів) ця спеціальність успішно пройшла 
первинну акредитацію. 

У 2012-2013 рр. викладачі кафедри турбін проводили заняття з підвищення 
кваліфікації для групи офіцерів військово-морського флоту Соціалістичної 
Республіки В'єтнам (договір № 2/11 від 10 жовтня 2011 р.). 

У 2014 р. на посаду завідувача кафедрою турбін обирається д-р техн. наук, 
професор Сергій Іванович Сербін. 

 



 13 

 
Сергій Іванович Сербін народився у 1958 р. в м. Миколаєві. Закінчивши з 

відзнакою у 1981 р. Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю 
"Турбінобудування", спочатку працює інженером науково-дослідного сектора 
інституту, а потім поступає до очної аспірантури при кафедрі суднових парових 
і газових турбін (науковий керівник – Г.Ф. Романовський). Після закінчення 
аспірантури працює молодшим науковим співробітником науково-дослідного 
сектора. 

У 1985 р. С.І. Сербін успішно захищає дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук. У 1986 р. переводиться на посаду старшого 
наукового співробітника і асистента кафедри суднових 
парових і газових турбін. З 1989 р. працює на посаді 
старшого викладача, а з 1990 р. – доцента кафедри. У 
1992 р. рішенням Вищої атестаційної комісії йому 
присуджується вчене звання доцента. 

У 1994-1995 рр. С.І. Сербін проходить 
стажування на інженерно-хімічному факультеті 
Массачусетського технологічного інституту 
(м. Бостон, США). Після повернення поступає в 
докторантуру університету, після закінчення якої у 
1998 р. знову працює на кафедрі доцентом. У березні 1999 р. на засіданні Вченої 
ради університету успішно захищає дисертацію на тему "Підвищення 
ефективності суднових паливоспалюючих пристроїв з системами 
плазмохімічного і пульсуючого горіння", запропоновану на здобуття наукового 
ступеня доктора технічних наук. У 2000 р. затверджується постановою ВАК 
України у вченому званні професора. 

У 2004-2008 рр. Сергій Іванович Сербін за сумісництвом працює деканом 
енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК. З 2004 по 2014 р. він за 
сумісництвом виконує обов'язки завідувача кафедри теплотехніки Херсонської 
філії НУК. З 2009 р. і по теперішній час С.І. Сербін є директором і головою 
Вченої ради Машинобудівного інституту Національного університету 
кораблебудування ім. адм. Макарова. 

С.І. Сербін має більше 300 публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях 
(з них понад 30 – в наукометричній базі Scopus), є автором 20 навчальних 
посібників, 25 авторських свідоцтв і патентів, семи монографій, п'яти 
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. 

Результати його наукових досліджень доповідалися на міжнародних 
симпозіумах і конференціях в Україні, США, Франції, Італії, Греції, Польщі, 
Китаї, Іспанії, Німеччині. Праці С.І. Сербіна по плазмохімічному і пульсуючому 
горінню органічних палив в енергетичних установках визнані не тільки в нашій 

 
С.І. Сербін 
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країні, а й за кордоном, що підтверджується численними міжнародними 
публікаціями та його участю в дослідженнях, проведених Массачусетським 
технологічним інститутом в області вдосконалення систем горіння, успішно 
виконаними контрактами з Харбінським дослідним інститутом суднових котлів 
і турбін (Китайська Народна Республіка), виконанням наукового гранту 
Департаменту енергетики США про вдосконалення екологічних характеристик 
енергетичних установок. 

С.І. Сербін є академіком Академії наук суднобудування України, академіком 
Міжнародної Академії морських наук, технологій та інновацій, член-
кореспондентом Академії інженерних наук України, дійсним членом 
Міжнародного інституту горіння (США), членом Американського інституту 
аеронавтики і астронавтики, членом Фулбрайтівського товариства; він 
нагороджений почесним знаком "Винахідник СРСР". 

Сім його учнів (О.М. Маринець, Ю.В. Захаров, Г.Б. Мостіпаненко, 
О.С. Рижков, Н.О. Гончарова, Р.С. Рижков і А.В. Козловський) успішно 
захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук. 

За безпосередньої участі С.І. Сербіна розроблені і впроваджуються дієві 
заходи щодо розвитку навчального процесу, перспективні наукові дослідження в 
Машинобудівному інституті НУК. З 2010 р. С.І. Сербін очолює Науково-
дослідний інститут енергетики і машинобудування НУК. 

 
 
У зв'язку з реорганізацією адміністративного апарату університету у 2017 р. 

на посаду завідувача кафедри турбін обирається канд. техн. наук, доцент 
Володимир Миколайович Патлайчук. 

 
 
Володимир Миколайович Патлайчук народився 

в м. Миколаєві у 1966 р. У березні 1989 р. з відзнакою 
закінчив навчання в Миколаївському кораблебудівному 
інституті за фахом "Суднові силові установки". У 
травні того ж року зараховується до аспірантури при 
кафедрі суднового енергетичного устаткування і 
турбоагрегатів. У лютому 1991 р. переводиться на 
заочну форму навчання і одночасно починає роботу на 
кафедрі на посаді старшого лаборанта, а потім 
навчального майстра. 

У травні 1994 р. успішно захищає дисертаційну 
роботу на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук (науковий керівник – В.Д. Левенберг). Тема дисертації: 

 

В.М. Патлайчук 
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"Ефективність автономних джерел енергії на основі окислення лужних металів 
для підводних технічних засобів". 

У вересні 1994 р. В.М. Патлайчук переводиться на посаду асистента 
кафедри, з березня 1999 р. працює на посаді старшого викладача, а з грудня 
1999 р. – на посаді доцента кафедри. У лютому 2002 р. рішенням Вищої 
атестаційної комісії України затверджується у вченому званні доцента. 

Наукові інтереси В.М. Патлайчука пов'язані з дослідженням автономних 
джерел теплової та електричної енергії різного функціонального призначення, які 
використовують тепло, що виділяється протягом екзотермічних хімічних 
реакцій. В останні роки об'єктом вивчення стали питання, пов'язані з 
підвищенням ефективності схем, циклів і елементів суднових і стаціонарних 
газотурбінних агрегатів, питання їх експлуатації та технічної надійності. 

Володимир Миколайович Патлайчук є автором понад 80 друкованих праць 
(статей, тез доповідей, навчальних і методичних посібників, авторських 
свідоцтв на винахід), а також автором ряду монографій і навчальних посібників, 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

 
 
Останні роки відзначені активною участю кафедри (як випускової) в процесі 

акредитації, ліцензування та відкриття в нашому університеті нових 
спеціальностей і напрямків підготовки. У 2015 р. була успішно проведена 
повторна акредитація освітньої діяльності університету в галузі підготовки 
бакалаврів за напрямом 6.050604 "Енергомашинобудування", спеціалістів за 
спеціальністю 7.05060402 "Турбіни" і магістрів за спеціальністю 8.05060402 
"Турбіни". 

В результаті укрупнення спеціальностей, проведеного Кабінетом Міністрів 
України у грудні 2015 р., підготовка інженерних кадрів в галузі турбінобудування 
здійснюється в нашій країні з 2016 р. в рамках спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування". Відповідно до цього викладачами кафедри був проведений 
комплекс підготовчих робіт і влітку 2016 р. Національним університетом 
кораблебудування отримана ліцензія на підготовку докторів філософії (PhD) з 
даної спеціальності. 

У грудні 2018 р. кафедрою турбін успішно проведена первинна акредитація 
освітніх програм "Турбіни" і "Газотурбінні установки та компресорні станції" 
підготовки магістрів в рамках спеціальності 142 "Енергетичне 
машинобудування". 

В даний час до колективу кафедри турбін, очолюваної канд. техн. наук, 
доцентом В.М. Патлайчуком, входять д-р техн. наук, професор С.І. Сербін, канд. 
техн. наук, доцент М.В. Ващиленко, канд. техн. наук, доцент А.В. Козловський, 
завідувач лабораторією С.В. Вілкул, фахівець В.М. Рєзник, старший лаборант 
К.С. Озерна, аспіранти Б.Т. Діасамідзе та О.В. Власенко. 
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Кафедра турбін має всі можливості для підготовки висококваліфікованих 
бакалаврів, магістрів і докторів філософії в галузі енергетичного 
машинобудування при безпосередній взаємодії з провідними машинобудівними 
підприємствами країни. 

Наукові дослідження кафедри відповідають напрямам наукової діяльності 
НУК і забезпечують вирішення специфічних завдань економіки України, в першу 
чергу, проблем її машинобудівної галузі. Основними напрямками наукових 
досліджень, що проводяться на кафедрі турбін, є: 
 розробка екологічно чистих камер згоряння газотурбінних двигунів для 

енергетичних установок різноманітного призначення; 
 розробка систем плазмової інтенсифікації горіння вуглеводневих палив; 
 математичне моделювання процесів в паливоспалюючих пристроях теплових 

двигунів; 
 дослідження схем та параметрів високоекономічних комбінованих 

енергетичних агрегатів; 
 розробка та дослідження перспективних схем газотурбінних установок; 
 розробка і дослідження джерел енергії, заснованих на акумулюванні теплової 

енергії. 
Наукові контакти в галузі енергетичного машинобудування підтримуються 

з вченими багатьох країн світу, у тому числі Китаю, США, Казахстану, Бєларусі, 
Німеччини, Франції, Польщі, В'єтнаму.  
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На святковій демонстрації 7 листопада 1966 р. 

Зліва направо: А.Я. Шквар, Г.С. Хлівна, А.М. Антонов, Г.Ф. Ізопольський, Є.І. Тищенко, В.Д. Левенберг, 
І.А. Букус, А.І. Зуб 

 

 
1967 р. Колектив кафедри проводжає І.А. Букуса (у вікні вагона). 

Стоять на пероні зліва направо: М.П. Седько, О.І. Тарабрин, А.І. Зуб, А.Я. Шквар, Г.Ф. Ізопольскій, Г.Н. Козелова, 
Є.І. Тищенко, О.Я. Іпатенко, В.Д. Левенберг, В.М. Рєзник, В.П. Волошин 
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Весна 1969 р.  

Зліва направо: В.М. Рєзник, О.І. Тарабрин, Л.П. Воробйов, М.П. Седько 
 
 

 
1972 р. Захист дипломних проектів за спеціальністю "Турбінобудування". 

Члени комісії (зліва направо): О.Я. Іпатенко, В.Д. Левенберг, А.М. Антонов, Є.І. Тищенко (секретар), Я.Х. Сорока, 
Б.С. Дьяченко, Г.Г. Жаров (голова) 
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На святковій демонстрації 1 травня 1974 р. 

Зліва направо: В.Д. Левенберг, А.К. Албантов, О.І. Тарабрин, М.П. Седько, Я.Х. Сорока, О.Я. Іпатенко, 
Г.Ф. Романовський 

 

 
На святковій демонстрації 7 листопада 1980 р. 

Зліва направо: В.Д. Левенберг, Б.С. Дьяченко, О.Я. Іпатенко, В.М. Рєзник, В.М. Горбов 
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10 квітня 1982 р. На суботнику з благоустрою території інституту. 

Стоять (зліва направо): В.М. Дмитрієнко, В.Д. Левенберг, Г.С. Хлівна, В.Я. Буймістр, М.В. Ващиленко, 
М.П. Седько, С.С. Конько, А.М. Антонов, В.І. Тимофєєв, М.Р. Ткач. Сидять (зліва направо): В.М. Горбов, 
В.С. Комар 

 
 

 
1982 р. На зустрічі викладачів кафедри зі студентами в гуртожитку МКІ. 

Зліва направо: М.В. Ващиленко, М.П. Седько, С.І. Морозов, А.М. Антонов, В.Д. Левенберг, В.М. Горбов, 
О.Л. Спектор 
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1985 р. Колектив кафедри турбін. 

Стоять (зліва направо): О.Я. Іпатенко, С.І. Сербін, А.М. Антонов, В.А. Глущенко, Г.Ф. Романовський, 
О.М. Маринець, Ю.М. Харитонов, В.І. Тимофєєв, М.П. Седько, М.Р. Ткач, В.М. Горбов, Б.С. Дьяченко, 
М.І. Луканов. Сидять (зліва направо): Г.С. Хлівна, С.С. Конько, В.М. Резник, В.Д. Левенберг, М.В. Ващиленко, 
В.Я. Буймістр 

 
 

 
1987 р. Колектив кафедри турбін. 

Стоять (зліва направо): В.М. Горбов, В.І. Тимофєєв, А.М. Антонов, С.І. Сербін, М.Р. Ткач, Ю.О. Шаповалов, 
М.П. Седько, В.М. Овсянников, О.М. Маринець. Сидять (зліва направо): Г.С. Хлівна, В.М. Рєзник, В.Д. Левенберг, 
М.В. Ващиленко, В.Я. Буймістр, Г.Г. Шулежко 
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Лютий 1993 р. На захисті дипломних проектів. 

Зліва направо: голова комісії В.І. Романов, зав. кафедрою Г.Ф. Романовський, секретар комісії В.М. Патлайчук 
 
 

 
1998 р. На державному екзамені зі спеціальності (ауд. 75а). 

Члени комісії (зліва направо): О.Я. Іпатенко, М.В. Ващиленко, С.І. Сербін, В.Д. Левенберг 
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2006 р. Приймання макета двигуна Д050 в складальному цеху ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект". 

Зліва направо: директор Машинобудівного інституту НУК В.М. Горбов, директор з маркетингу ДП НВКГ "Зоря"-
"Машпроект" Ю.О. Султанський, ректор НУК Г.Ф. Романовський, доцент кафедри турбін В.І. Харченко 

 

 
2008 р. Заняття в спеціалізованій аудиторії № 36 проводить В.І. Харченко 
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Квітень 2009 р. Колектив кафедри турбін. 

Зліва направо: В.М. Рєзник, М.П. Седько, В.І. Харченко, В.Н. Магазинська, Г.Ф. Романовський, С.В. Вілкул, 
С.І. Сербін, М.В. Ващиленко, В.М. Патлайчук 

 

 
16 лютого 2010 р. На захисті дипломних проектів студентів гр. 6231. 

Зліва направо: В.І. Харченко, М.П. Седько, С.І. Сербін, В.М. Патлайчук 
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2010. р. В.І. Харченко та директор з маркетингу ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" Ю.О. Султанський 

приймають макет маршового редуктора агрегату М15 
 

 
Лютий 2011 р. На захисті дипломних проектів. 

Зліва направо: голова комісії головний конструктор ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" В.Є. Спіцин, начальник відділу 
міцності ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" С.Б. Кулішов, Г.Ф. Романовський 
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2015 р. Доцент Г.Б. Мостіпаненко проводить заняття для студентів 5-го курсу 

 
 

 
Жовтень 2013 р. Колектив кафедри турбін. 

Зліва направо: В.М. Патлайчук, В.М. Рєзник, М.В. Ващиленко, В.Н. Магазинська, Г.Ф. Романовський, С.І. Сербін, 
Г.Б. Мостіпаненко, В.І. Харченко, Н.О. Гончарова, А.В. Козловський 
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Червень 2017 р. Після захисту дипломних робіт бакалаврами-турбіністами. 

У першому ряду зліва направо: студент гр. 2231ст В.В. Цюпко, далі викладачі кафедри: Н.О. Гончарова, 
М.В. Ващиленко, С.І. Сербін, Г.Ф. Романовський, В.М. Патлайчук, Г.Б. Мостіпаненко 

 

 
Листопад 2018 р. Президія V Міжнародної науково-технічної конференції "Сучасний стан та проблеми 

двигунобудування". 
Зліва направо: зав. кафедри інженерної механіки та технології машинобудування М.Р. Ткач, зав. кафедри двигунів 
внутрішнього згоряння, установок і технічної експлуатації Б.Г. Тимошевський, директор Машинобудівного 
інституту С.І. Сербін, зав. кафедри турбін В.М. Патлайчук 
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Грудень 2018 р. Після захисту магістерських робіт. 

У першому ряду зліва направо: студент гр. 6231м В.В. Цюпко, далі члени комісії: В.М. Патлайчук, 
М.В. Ващиленко, Г.Ф. Романовський, заст. генерального конструктора ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" 
С.Б. Кулішов, І.В. Ремешевська, С.І. Сербін, нач. конструкторського відділення серійних і ремонтних виробів ДП 
НВКГ "Зоря"-"Машпроект" Ю.І. Дерій 

 


