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У статті розглянуто наукову діяльність і професійний шлях відомих до-
слідників, що відносяться до наукової школи видатного вченого Одеського 
політехнічного інституту, доктора технічних наук, професора – В.О. До-
бровольського. Проаналізовано їх наукові праці та винаходи, що отримали 
широке практичне застосування в промисловості, внесок у розбудову ОПІ, 
в ролі педагогів, дослідників, наукових керівників і завідуючих кафедр. 
Відзначено вагому роль учнів вченого для подальшого розвитку науки в 
Україні. 
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The article deals with the scientific activity and professional way of well-
known researchers, students the scientific school of the outstanding scien-
tist of Odessa Polytechnic Institute, doctor of technical sciences, professor 
–V. O. Dobrovolsky. The contribution of Victor Opanasovich and his scientific 
school to the development of domestic machine-building was analyzed. Their 
scientific researches, discoveries and inventions on gear train, structures and 
calculations of mechanisms, materials science, which have received wide 
practical application at many industrial enterprises of Ukraine, were consid-
ered. The achievements of his followers in the development of the OPI, in the 
role of teachers, researchers, scientific leaders and heads of departments were 
noted. Great attention was paid to professor, doctor of technical sciences – K. 
I. Zablonsky – one of the most outstanding students of the scientific school 
of V. O. Dobrovolsky. Also much attention was paid to activities and achieve-
ments of prof. K. I. Zablonsky as Head of the Department of Applied Mechan-
ics and the rector of the Institute, to a huge scientific work on gear train and 
machine designs, as a member of international organizations and projects on 
mechanical engineering, to K. I. Zablonsky’s scientific school and its place in 
the history of the OPI. The role of followers of prof. V. O. Dobrovolsky in the 
preparation of materials, writing and editing, one of the best and famous (for 
his time) textbook «Details of Machines» was evaluated. The article high-
lights the importance of the V. O. Dobrovolsky and his scientific school laying 
the foundations of the OPI as one of the leading centers of technical educa-
tion in Ukraine and the development of Ukrainian and world science.
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Віктор Опанасович Добровольський (1884-
1963) один із найвидатніших наукових діячів 
Одеського політехнічного інституту. Доктор тех-
нічних наук, професор, видатний дослідник, ав-
тор численних наукових публікацій і людина, що 
стояла біля витоків інституту, він залишив поміт-
ний слід в історії вітчизняної науки, не лише, як 
науковець, але як і педагог, що відкрив і допоміг 
у становленні цілому ряду молодих дослідників. 

Розвиток вищих навчальних закладів і процес 
завоювання ними наукового авторитету, безпо-
середньо пов’язаний з діяльністю визначних на-
уковців. Особливо актуальним це питання є для 
молодих університетів, які починали власну істо-
рію серед існуючих гігантів вищої освіти. Яскра-
вим прикладом такої ситуації, являється історія 
Одеського національного політехнічного універ-
ситету, якому у 2018 р. лише доведеться святкува-
ти перше сторіччя власного існування. Відкриття 
в роки революції, становлення в періоді репресій 
і терору, важке відновлення після Другої світової 
війни, не завадили університету, зайняти почесне 
місце серед вузів України. Наукові досягнення і 
прогресивний розвиток університету не були б 
можливими, без наявності чіткої системи підго-
товки молодих науковців, що в подальшому пра-
цювали в стінах закладу. Значною віхою в історії 
ОНПУ, без глибокого висвітлення якої, вона буде 
далеко не повною, являється діяльність Віктора 
Опанасовича Добровольського. Наукова школа 
вченого та її здобутки, на ряду з його творчим до-
робком та організаційними досягненнями, мають 
важливе значення для прояснення історії вітчиз-
няного машинобудування. Покоління його учнів 
працювали і продовжують працювати в універ-
ситеті, розбудовувати його, здійснювати наукові 
відкриття і готувати молоді кадри для вітчизняної 
промисловості і науки.  

Родом із м. Тростянець тогочасної Харківської 
губернії (нині Сумська обл.), В. О. Доброволь-
ський у 1908 р. закінчив механіко-технологічний 
факультет Харківського технологічного інституту 
[1, арк. 3]. Прибувши до Одеси у 1917 р., наступ-
ного року Віктор Опанасович взяв участь в утво-
ренні Одеського політехнічного інституту та Ве-
чірнього робітничого технікумом, яким завідував 
у 1918-1919 рр., а з 1920 р. був його управляючим 
і директором [2, с. 9]. Саме робота на ниві вищої 
технічної освіти, стала для В.О. Добровольсько-
го основним покликанням на наступні 45 років 
життя видатного дослідника. За час роботи в ОПІ 
науковець став професором ІІ групи в 1923 р., 
професором в 1935 р. [1, арк. 13], доктором тех-
нічних наук в 1936 р. [1, арк. 12]. Займав посаду 

завідуючого кафедрою «Деталей машин» (з 1923 
р. називалась кафедрою «Загального машинобу-
дування», пізніше кафедрою «Деталей машин і 
загального машинобудування)  в період з 1923 по 
1963 рр. [3, с. 34], директора Одеського Політех-
нічного Університету в 1946-1957 рр. [4, с. 34]. 
Розробляв різноманітні проблеми прикладної ме-
ханіки, починаючи з спротиву матеріалів, питань 
проектування зубчастих механізмів, до загальних 
питань деталей машин, що були викладені в понад 
150 наукових статтях і монографіях, серед яких, 
видне місце посідає загальновідомий підручник 
«Деталі машин» [5]. 

Отримавши можливість у 1934 р. відкрити 
аспірантуру при кафедрі «Деталі машин» [6], В. 
О. Добровольський до 1963 р. підготував близь-
ко сорока нових науковців, найперспективніші з 
яких, продовжили свою роботу в Одеському полі-
технічному інституті, стали докторами технічних 
наук, завідуючими кафедр, й навіть очолювали 
університет. Майже усі його учні, що продовжили 
роботу в університеті, в подальшому також від-
крили аспірантуру, що дає можливість говорити 
уже про друге й навіть третє покоління наукової 
школи Віктора Опанасовича.

Особливе місце серед учнів науковця нале-
жить випускникам Одеського вечірнього робітни-
чого індустріально інституту (об’єднаний з ОПІ в 
1930 р.), в котрому вчений працював викладачем 
і директором в період 1920-1928 рр. [2, с. 7]. Ві-
ктор Опанасович особисто удосконалив програму 
навчання на вечірніх курсах з питань машинобу-
дування, конструкцій машин, особливу увагу було 
приділено практичній роботі студентів. Будучи 
впевненим в професійній підготовці випускни-
ків вечірньої освіти, дослідник неодноразово 
в подальшому співпрацював з ними, відкривав 
можливість вступу до аспірантури й приймав на 
роботу до університету.

Одним із видних випускників вечірнього ро-
бітничого індустріально інституту, наукова кар’є-
ра якого пов’язана з ОПІ, був Ерліх Лазар Бори-
сович (1906-1977) [7, арк. 1]. Одесит, вступив до 
вечірнього інституту в 1928 р., повний курс якого 
закінчив в 1932 р. з кваліфікацією інженер-елек-
трик й був залишений асистентом в інституті по 
спеціалізації «Електричний привід станків», сумі-
щаючи роботу в інституті з роботою в одеському 
станкобудівельному заводі [7, арк. 3]. У 1939 р. 
під керівництвом В.О. Добровольського захистив 
дисертацію за темою: «Питання раціонального 
проектування станків», у цьому ж році 1 липня 
йому було присуджено звання кандидата техніч-
них наук [7, арк. 5], а уже 17 жовтня 1939 р. було  
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затверджено в науковому ступені доцента по ка-
федрі «Станки», завідуючим якої він був липня 
1941 р. [7, арк. 17]. Повернувшись з евакуації в 
1946 р. поновив роботу в ОПІ і був затверджений 
керівником кафедри «Технології машинобудуван-
ня», якою керував до 1950 р [8]. З 1 вересня 1951 
р. працював на посаді доцента кафедри «Еконо-
міки промисловості і організації підприємств». 
16 листопада 1961 р. Лазара Борисовича було 
обрано на посаду професора по кафедрі «Деталі 
машин», а з 30 грудня 1964 р., він зайняв вакантну 
посаду завідуючого кафедрою [7, арк. 40]. Завід-
уючи кафедрою «Деталі машин» Л. Б. Ерліх про-
довжував традиції В.О. Добровольського, активно 
співпрацював з підприємствами, підготовлював 
нові наукові кадри. У 1969 р. з закінченням п’я-
тирічного терміну перебування на посаді кафе-
дрою «Деталі машин», Лазар Борисович подав 
документи на вакантну посаду завідуючого ново-
створеної кафедри «Економіки машинобудівної 
промисловості», яку в подальшому і займав з 9 
вересня 1969 р. [7, арк. 50] до 1 вересня 1977 р. 
[7, арк. 84] 

Під час роботи в університеті Лазар Борисо-
вич читав та розробляв програми для цілого ряду 
різнопланових дисциплін: «Деталі машин», «Еко-
номічне машинобудування», «Електричні приво-
ди станків», «Організація і планування машино-
будівного підприємства», «Організація виробни-
цтва», «Конструкції і розрахунки станків» [7, арк. 
4]. Під керівництвом дослідника захистились: 
Г.М. Міронер, Б. Є. Каушанський, С.А. Похилюк, 
Т.Б. Дашевський, Л.Г. Харітоновим та інші, в ос-
новному з питань станків і деталей машин [7, арк. 
24].

Наукові інтереси Л.Б. Ерліха, як і його вчителя, 
не обмежувались одним напрямком чи дисциплі-
ною. Дослідник займався питаннями розрахунку 
і конструкцією станків, вивчав проблеми потуж-
ності, електричні приводив станків, їх  роботу і 
модернізацію, вартість станків в процесі проек-
тування. Постановка цих проблем в період інду-
стріалізації СРСР, враховуючи постійну роботу на 
станкобудівельному заводі, була спрямована на 
практичне застосування результатів його дослі-
джень. Особливу увагу приділив свердлильним 
станкам, напрацювання в цій області, були реалі-
зовані в покращенні конструкцій бурильних уста-
новок, під час роботи в евакуації на Башкирсько-
му станкобудівельному заводі [7, арк. 13]. Там же 
працював над створення нових станків для обо-
ронної промисловості, збільшення їх потужнос-
тей та раціоналізацією виробництва. 

Після війни у 1949 р. разом з З.Є. Вайнером і 

І.І. Княжицьким розробив ряд нових винаходів. 
Серед них, «фрикційний варіатор» [9], у якому, 
для регулювання притиснення поверхонь, що 
труться, використовувався електромагніт. Винай-
шов «спосіб нарізки плоских зубчастих коліс ци-
ліндрично-конічних передач методом обкатки на 
зуборізних станках», завдяки використанню уко-
роченої черв’ячної фрези [10]. Розробив ряд ме-
ханізмів для автоматичного регулювання швид-
кості подачі інструмента при бурінні свердловин. 
У 1950 р. дослідник разом з власним учнем, Л.Г. 
Харітоновим відрив новий спосіб доведення по-
верхонь виробів, шляхом підігріву електричним 
током, оброблюваної поверхні [11]. В подаль-
шому приймав участь у винайдені «переванта-
жувального виробу для запобігання свердел від 
поломки» в 1954 р. [7, арк. 68].  

В цей же період, Лазар Борисович активно до-
сліджував проблеми вібрацій в станках і різаках, 
шляхи їх виникнення, видавши з цієї проблема-
тики ряд публікацій. Наукові напрацювання Л. Б. 
Ерліха в області конструкцій станків, варіантів їх 
проектування, були підсумовані і викладені в ро-
боті «Раціоналізація розрахунків при конструю-
ванні станків» 1971 р. [12]. Досліджуючи станки, 
інтереси дослідника охопили пасові передачі, як 
один із варіантів приведення їх у дію, де автор 
вслід за В. О. Добровольським оцінив особливос-
ті їх конструкцій та перспективи для машинобуду-
вання. Особливу увагу Лазар Борисович приділив 
дослідженню поверхні станків, причинам їх руй-
нування, пружній стійкості, виникнення хвиль на 
їх поверхні. Напрацювання з цієї тематики, були 
викладені науковцем у 1973 р. в роботі «Хвиле-
утворення на обкатуваних поверхнях» [13].

За час роботи університеті Л. Б. Ерліх опублі-
кував більше 100 оригінальних наукових публі-
кацій з різних питань машинобудування і взяв 
участь в ряді колективних досліджень. Серед них 
виділяється внесок науковця в багаторазове пе-
ревидання підручника «Деталі машин», починаю-
чи з 1956 р. [7, арк. 68] (в збірнику «Задачі до де-
талей машин» з 1935 р.), разом з іншими учнями і 
послідовниками В. О. Добровольського. 

Іншим учнем Віктора Опанасовича, що про-
ходив навчання в аспірантурі паралельно з Л. 
Б Ерліхом, був Соломон Лейб-Вольфович Мак 
(1910-1973) [14, арк. 2]. Виходець з Поділля, с. 
Дунаївці, Хмельницької обл. У 1931 р. вступив до 
Харківського вечірнього машинобудівного інсти-
туту, згодом, в 1933 р. перевівся до вечірнього 
відділення Одеського індустріального інститу-
ту на механічний факультет. Після закінчення  
якого в 1935 р. з кваліфікацією інженер-механік 



Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2018. Вип. 51.    ISSN 2076-8982

423

був залишений в аспірантурі при кафедрі «Дета-
лі машин» [14, арк. 4]. У 1937 р. зайняв посаду 
завідуючого вечірнього відділення механічного 
факультету ОІІ [14, арк. 14]. 26 червня 1939 р. 
успішно захистив дисертацію за темою: «Основні 
положення проектування грейферів», був затвер-
джений  у науковому званні кандидата технічних 
наук [14, арк. 7], а 11 жовтня 1939 р. зайняв поса-
ду доцента кафедри «Деталі машин». В кінці 1941 
р. пішов добровольцем до армії, під час війни був 
відзначений рядом нагород [14, арк. 4]. 

В березні 1946 р. повернувшись з військової 
служби, поновився на посаді завідуючого ве-
чірнього відділення механічного факультету ОІІ, 
яку займав до серпня 1948 р. та доцента кафедри 
«Деталі машин» [14, арк. 10 в період 1962-1963 
навчального року працював на посаді доцента 
і виконував обов’язки завідуючого кафедрою 
«Підйомно-транспортних машин». Після смерті 
Віктора Опанасовича в 1963 р. тимчасово очолю-
вав кафедру «Деталей машин» [14, арк. 31]. 19 
січня 1970 р. зайняв посаду професора кафедри 
[14, арк. 50]. Працюючи в університеті, читав 
дисципліни: «Деталі машин», «Вантажопідйомні 
машини», «Теорія механізмів і машин» [14, арк. 
18]. Під його керівництвом захистився ряд аспі-
рантів: А. П. Давидов, М. Г. Стакян, С.А. Гаспарян 
та інші. Роботу в університеті припинив 20 жовт-
ня 1973 р., у зв’язку з виходом на пенсію, через 
погіршення стану здоров’я [14, арк. 67].  

Науковий доробок С. Л. Мака понад 50 публі-
кацій, більша частина з яких, це статті по тематиці 
деталей машин. Дослідник велику увагу приділив 
проблемам конструкцій грейферів, автокранів. 
Видав ряд статей з питань довговічності деталей 
машин, їх деформацій в процесі роботи. Цікавила 
науковця і проблема міцності стальних канатів, 
застосування та випробувань стального дроту в 
канатах, з питань використання яких, він видав 
п’ять публікацій [14, арк. 56], а у 1960 р. разом 
з двома іншими винахідниками, Л.Б. Штейкбер-
гом та Ф. К. Туленковим розробив «пристрій для 
випробувань канатного дроту на довговічність» 
[15]. На відміну від попередніх приладів, новий, 
виконаний у вигляді кронштейна дав змогу пов-
ністю відтворити напруження дроту в канаті. На-
працювання дослідника з питань довговічності 
деталей машин, були підсумовані в монографії 
1971 р.: «Вплив конструктивних форм деталей 
машин на їх довговічність» в співавторстві з К. І. 
Заблонським [16]. Велика частина роботи приді-
лена проблемі довговічності зубчастих передач, 
їх конструкції, нормам навантаження, причинам 
виникнення несправностей. Свій внесок Соломон 

Вольфович вніс і у вихід підручника «Деталі ма-
шин», одним із авторів якого він став у 1956 р. 
[17] і залишався у подальших шести російсько-
мовних, а також в англійській, французькій, ні-
мецькій та китайській виданнях посібника.

Ще одним учнем В. О. Добровольського, 
блискуча кар’єра якого, принесла йому відомість 
на тернах усього колишнього соціалістично-
го блоку, був Костянтин Іванович Заблонський 
(1915-2006). Родом з с. Христинівка, Черкаської 
області, у 1929 р. прибув до Одеси де вступив до 
Одеського машинобудівного технікуму [18, арк. 
2], який закінчив 1933 р., за спеціальністю тех-
нік-механік, після чого, з 1935 р. по лютий 1940 
р. навчався на механічному факультетові ОІІ і 
отримав кваліфікацією інженера-технолога з хо-
лодної обробки металів [18, арк. 7]. Був залише-
ний в аспірантурі на кафедрі «Деталі машин» за 
спеціальністю «теорія механізмів і машин» під 
керівництвом В. О. Добровольського [3, с. 49]. В 
липні 1941 р. мобілізований в ряди радянської 
армії, приймав участь у бойових діях, після чого, в 
листопаді 1943 р. переведений до тилу на посаду 
інженера «науково-технічного відділу головного 
управління ремонту танків Червоної армії» [18, 
арк. 6]. В березні 1946 р., завдяки особистому 
листу Віктора Опанасовича [3, с. 50], вирішив 
повернутися до Одеси та продовжити навчання в 
аспірантурі, яку закінчив у вересні 1947 р. Захист 
кандидатської дисертації на тему: «Питання жор-
сткості при розрахунку зубчастих передач вели-
кої потужності» відбувся 5 березня 1948 р. [19]. 

1 вересня 1948 р. Костянтина Івановича було 
зараховано старшим викладачем на кафедру «Де-
талі машин» [18, арк. 24], а уже 4 березня 1949 р. 
присвоєно звання кандидата технічних наук [18, 
арк. 8]. З вересня 1949 р. очолював новостворе-
ну кафедру «Прикладної механіки», завідування 
якою розтягнулось на наступні 39 років [20, с. 
14]. 12 листопада 1949 р. К.І. Заблонський став 
доцентом кафедри «Деталі машин» [18, арк. 27]. 

Плідна робота в університеті, не змусила до-
слідника забути про підвищення власного нау-
кового ступеню і 1 вересня 1953 р. він став док-
торантом при Московському вищому технічному 
училищі ім. М.Е. Баумана, у доктора технічних 
наук Д. М. Решетов [18, арк. 33]. Докторську дис-
ертацію за темою: «Дослідження і розрахунок 
розподілу навантаження в зачепленні зубчастих 
передач» захистив 1965 р. [21, с. 29] Ще до за-
хисту докторської роботи, 6 жовтня 1962 р. Кос-
тянтин Іванович став професором кафедри «При-
кладної механіки» [18, арк. 13], а уже 15 жовтня 
1966 р. отримав звання доктора технічних наук 
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[18, арк. 6]. Стрімка наукова кар’єра, відкрила 
перед вченим широкі професійні перспективи. У 
1969 р. його було призначено на посаду ректора 
ОПІ [18, арк. 63], яку він займав до 26 вересня 
1985 р. [18, арк. 104], паралельно працюючи за 
сумісництвом завідуючим кафедрою «Прикладної 
механіки». За визначні наукові здобутки, 3 липня 
1975 р. отримав звання заслуженого діяча науки 
УРСР [18, арк. 79]. Під його керівництвом в ОПІ 
було значно покращено матеріальну базу, введено 
в дію науково-дослідну теплотехнічну лаборато-
рію, корпуси радіоелектроніки і хіміко-технологіч-
ного факультету, гуртожитки [21, с. 12]. 

Після звільнення з посади ректора, продо-
вжив роботу в університеті та керував кафедрою 
«Машинобудування і Деталей машин» (до 1982 
р. кафедра «Прикладної механіки») до 1 липня 
1988 р. [18, арк. 113]. В подальшому працював 
професором кафедри до припинення роботи 22 
листопада 2006 р. [18, арк. 188] За увесь час ро-
боти в університеті К. І. Заблонський читав низку 
дисциплін: «Теорія механізмів і машин», «Деталі 
машин», «Наукові основи конструювання машин», 
«Технічна механіка» [18, арк. 154]. Під його ке-
рівництвом захистилось 48 кандидатів і 5 док-
торів наук [22, с. 8]. Багато з них в подальшому 
стали відомими вченими і продовжили роботу в 
ОПІ, серед яких: С. С. Гутиря, Б. В. Мотулько, В. П. 
Мурашко, І. М. Білоконєв.

Не менш вражаючим являється і науковий спа-
док Костянтина Івановича, що охоплює понад 430 
наукових публікацій, з них, 11 монографій, та 25 
запатентованих винаходів [22, с. 8]. 

Вчений сформулював напрям досліджень в 
області жорсткості механічних передач наван-
тажувальної здатності в машинобудуванні. Ним 
було розглянуто питання жорсткості зубчастих 
передач, станин, вплив жорсткості на контактну 
та згинальну міцність зубців, завдяки чому, сфор-
мовано метод розрахунку передач на жорсткість 
та удосконалено норми діючих стандартів на роз-
рахунок передач зачепленням. Напрацювання на-
уковця у цій галузі, були використані Всесоюзним 
науково-дослідним інститутом по нормалізації в 
машинобудуванні, при утвердженні Державного 
стандарту зубчастих передач зовнішнього заче-
плення (ГОСТ 21354-75) [23]. 

В інших роботах науковця отримали широкий 
розвиток дослідження зубчастих передач на-
правлені на підвищення якості, вдосконалення 
розрахунків спрямованих на міцність механізмів 
і вплив конструктивних, технологічних і експлуа-
таційних факторів на розрахункове навантажен-
ня [21, с. 11]. Конструктивні особливості прямо-

зубих, косозубих, шевронних передач та оцінка їх 
жорсткості і розподілу навантаження в з’єднан-
нях машин розглянуті в докторській дисертації 
Костянтина Івановича, де також проаналізова-
но нерівномірність розподілення навантаження 
уздовж зубців і їх деформація при цьому, та пред-
ставлено метод поздовжнього виправлення зубів 
для рівномірного розподілу навантаження.  

У своїх монографіях: «Жорсткість зубчастих 
передач» [24], «Розрахунок і конструювання зуб-
частих передач» [25], «Зубчасті передачі» [26], 
«Вбудовані редуктори» [27], «Багатопотокові ре-
дуктори» [21, с. 39], «Планетарні передачі» [21, с. 
39], дослідник продовжив розвивати власні кон-
цепції і напрацювання. Виклав основні принципи 
вибору раціональних конструкцій електродвигу-
нів, механічних передач, схем планетарних і ря-
дових передач, проблеми зменшення габаритів 
приводів. Цікавили К.І. Заблонського і загальні 
питання конструкцій машин. Основи організації 
конструювання і проектування машин, компонов-
ки виробів загальнопромислового призначення в 
контексті взаємозв’язку надійності розрахунків 
на міцність і жорсткість з економікою, вибору 
типів з’єднань розглянуто в навчальному посіб-
нику «Основи проектування машин» [28] та ряді 
статей науковця. Окрім цього видання, за його ав-
торством вийшли й інші посібники: «Прикладна 
механіка», «Теорія механізмів і машин». 

Вагомий внесок Костянтин Іванович вніс у ви-
дання підручника «Деталі машин». З 1956 р. під 
керівництвом Віктора Опанасовича він, разом з 
іншими його учнями, приймав участь у написанні 
розділів з питань зубчастих і черв’ячних передач,  
відповідав за загальне редагування розділів. У 
1985 р. світ побачив підручник «Деталі машин» 
за авторства самого Костянтина Івановича [21, с. 
11], який в порівнянні з минулими видання, був 
значно оновлений стосовно сучасних досягнень 
машинобудування і доповнений.

Велике значення мають і наукові винаходи К. І. 
Заблонського. У 1961 р. він розробив «Установку 
для випробування черв’ячних і глобоїдних пере-
дач» [29], що дозволяла на відміну від попередніх 
зразків здійснювати навантаження дослідних пе-
редач й проводити дослідження з використанням 
змінного навантаження. 1967 р. науковець разом 
з Д.Л. Юдіним винайшов «Спосіб підвищення не-
сучої здатності і довговічності зубчастих передач» 
[30], завдяки наданню зубцям пластичним дефор-
муванням криволінійної форми по всій довжині і 
профілю, вдалось підвищити їх довговічність. 

Цього ж року, разом Д.Л. Юдіним та М.А. Порха-
човим, Костянтин Іванович винайшов «Установку 



Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2018. Вип. 51.    ISSN 2076-8982

425

для обробки зубчастих коліс методом пластичної 
деформації» [31]. У 1971 р. разом з І.Я. Телісом, 
О.Є. Понелем винайшли «Черв’як глобоїдної пе-
редачі» [32], конструктивні зміни в якому, доз-
волили вимірювати його прогин, який у 1972 р. 
удосконалили, для вимірювання прогину цилін-
дричного черв’яка.

У 1979 р. К. І. Заблонський, І.Я. Теліс, С.С. Гу-
тиря, винайшли «Вузол опори вала глобоідної 
черв’ячної передачі» [21, с. 59], що дозволив змен-
шити температури в підшипниках черв’ячних пере-
дач. У 1982 р. разом з колективом авторів запатен-
тував цілий ряд винаходів: «Спосіб підробітки кі-
нематичних пар тертя», «Спосіб обробки виробів з 
мідних сплавів», «Пристрій для обробки зубчастих 
коліс обкаткою» [21, с. 61], «Пристрій для обробки 
зубів конічних коліс», «Спосіб визначення зносу 
зубчастих коліс» [21, с. 62], де удосконалив кон-
струкцію зубчастих передач, їх приводів.

Наукові досягнення К.І. Заблонського мали тіс-
ний зв’язок з виробництвом, очолювана ним кафе-
дра «Прикладної механіки» консультувала і вико-
нувала дослідну роботу для десятків підприємств 
на тернах колишнього СРСР. Вчений особисто ке-
рував науково-дослідною роботою Одеського ма-
шинобудівного заводу [18, с. 35]. Його досягнення 
у розробці питань загального машинобудування 
були відомі далеко за межами ОПІ. У 1980 р. він 
став членом Міжнародного комітету по передачам 
і трансмісіям [33, арк. 79], керував рядом міжна-
родних конференцій з питань машинобудування, в 
період 1983-1993 рр. разом з Технічним універси-
тетом м. Дрездена, розробляв тему: «Дослідження 
навантажувальних можливостей важко наванта-
жених приводів» [18, арк. 129].    

Наукова, педагогічна і організаційна кар’єра 
Костянтина Івановича, відзначена понад 20-а 
урядовими нагородами, являється важливим ета-
пом у розвитку українського і світового машино-
будування. З гідністю продовживши роботу свого 
учителя він остаточно перетворив ОПІ в один із 
провідних вищих технічних закладів України.

Л.Б. Ерліх, С.Л. Мак, К.І. Заблонський, це лише 
незначна частина дослідників, що пройшли че-
рез наукову школу В.О. Добровольського. Вони 
являють собою і далеко не повний перелік тих, 
хто в подальшому поєднав власне життя з вищою 
освітою та наукою і продовжив роботу в ОПІ чи в 
інших вищих навчальних закладах. 

Широке коло проблем прикладної механіки, 
що намагався охопити Віктор Опанасович у своїх 
наукових пошуках, мало безпосередній вплив і на 
його наукову школу. Відсутність обмежень у сфері 
наукових інтересів і наявність поряд багатогран-
ного вчителя, з величезним практичним досвідом, 
дала змогу багатьом із учнів вченого займатися 
різноманітною науковою проблематикою: розра-
хунком і конструкцією станків, їх довговічністю, 
грейферами, зубчастими, пасовими і черв’ячними 
передачами, проблемами матеріалознавства, і в 
подальшому стати видатними науковцями в цих 
областях машинобудування. Наукові досліджен-
ня, відкриття і винаходи здійснені рядом учнів 
Віктора Опанасовича, котрі, як і вчитель, не цу-
ралися роботи на виробництві, отримали широке 
практичне застосування на багатьох промисло-
вих підприємствах України, що тільки підтвер-
джує великий внесок В.О. Добровольського і його 
наукової школи у розвиток вітчизняного машино-
будування.
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