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П Е Р Е Д М О В А 

Питання становлення й розвитку української науки, долі видатних учених Украї-
ни завжди привертали увагу дослідників. Сьогодні студії з історії науки набувають нового 
якісного рівня, адже науковці отримують широкий доступ до маловивчених джерел з іс-
торії України загалом та розвитку національної науки зокрема. 

Не є винятком і життєвий шлях та наукова діяльність видатного українського вче-
ного у галузі механіки, спеціаліста з теорії пружності і термопружності, доктора техніч-
них наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії УРСР, 
академіка АН УРСР Анатолія Дмитровича Коваленка (1905—1973). 

А. Д. Коваленко здобув вищу освіту на механічному факультеті Київського політех-
нічного інституту в 1920-х роках, де збагатився знаннями та досвідом плеяди видатних 
вчених-механіків України, серед яких академіки АН УРСР К. К. Симинський, Г. Й. Су-
хомел, член-кореспондент АН УРСР І. Я. Штаєрман. До покоління А. Д. Коваленка мож-
на віднести його колег — академіків С. В. Серенсена, Г. М. Савіна, Г. С. Писаренка, 
Ю. О. Митропольського. 

Після закінчення КПІ шість років життя (1929—1935) А. Д. Коваленко вимушений 
був присвятити роботі у промисловості. Він пройшов професійний шлях від інженера-
конструктора до начальника енергетичного відділу підмосковного порохового заводу 
ім. О. О. Косякова. У 1935 р. Аналолій Дмитрович повернувся до Києва, де й розпочався 
його плідний та багатогранний науковий шлях. Майже сорок років життя вчений присвя-
тив роботі в Інституті механіки АН УРСР, у 1959—1965 рр. був директором цього інституту. 

А. Д. Коваленко на власному досвіді відчув умови життя та роботи в евакуації в Уфі 
та Москві (1941—1944). Працюючи в Президії АН УРСР на посадах консультанта Пла-
нової комісії АН УРСР, в. о. вченого секретаря Відділу технічних наук АН УРСР, учено-
го секретаря та в. о. головного вченого секретаря Президії АН УРСР (1945—1954), вче-
ний зробив внесок у післявоєнне розгортання роботи Академії наук УРСР. На каденцію 
А. Д. Коваленка на посаді директора Інституту механіки АН УРСР припали структурні 
зміни в діяльності інституту у зв’язку з розробкою нових наукових напрямів, таких як ме-
ханіка полімерів, термопластичність, гідропружність, тривимірна теорія пружності, рео-
логія, а також впровадження використання електронно-обчислювальних машин при про-
веденні досліджень.

Науково-організаційну роботу А. Д. Коваленко поєднував з педагогічною діяльні- 
стю в КПІ, а з 1949 р. — у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. В уні-
верситеті він 11 років очолював кафедру теорії пружності (1949—1960). За його ініціати-
вою було створено лабораторію фотопружності. Однак найціннішим результатом діяль-
ності вченого стало формування наукової школи з термомеханіки деформівного твердого 
тіла. Під його науковим керівництвом було підготовлено та захищено 62 дипломні робо-
ти, 45 кандидатських та 7 докторських дисерацій.

Каталізатором для підготовки праці про А. Д. Коваленка послугувало введення до 
наукового обігу масиву його документальної спадщини. В Інституті архівознавства Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІА НБУВ) було здійснено наукове 
описування особового архівного фонду вченого (№ 102). Останніми роками в ІА НБУВ 
підготовлено низку наукових видань, джерельним підґрунтям яких стала документальна 
спадщина видатних українських вчених1. Пропонована монографія присвячена відобра-
женню життя та наукової діяльності академіка А. Д. Коваленка на базі документів вчено-
го та про нього. 

Для досягнення даної мети було окреслено низку дослідницьких завдань. По-перше, 
проалізувати інформацію про А. Д. Коваленка, представлену на сторінках опублікованих 
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наукових видань. По-друге, вивчити документальний склад архівної спадщини вченого як 
джерельної бази для дослідження його життя та діяльності. Результати роботи у цих двох 
напрямах представлено у першому розділі дослідження «Історіографічний образ та доку-
ментальна спадщина А. Д. Коваленка як основа для реконструкції наукової біографії вче-
ного». По-третє, на основі окресленої джерельної бази реконструювати життєвий та нау-
ковий шлях А. Д. Коваленка, чому присвячено другий розділ «Життєвий шлях та науко-
вий доробок А. Д. Коваленка». 

При написанні монографії було використано проблемно-хронологічний метод дослі-
дження. Період життя, діяльності, а також увічнення пам’яті А. Д. Коваленка (1905—2015) 
було умовно розділено на кілька періодів та відповідно до них сформульовано низку до-
слідницьких проблем: походження та родинне коло вченого; навчання у Київському по-
літехнічному інституті (КПІ) (1922—1929); робота на заводі ім. О. О. Косякова (1929—
1935); навчання в аспірантурі, початок роботи та перший науковий доробок у Київському  
індустріальному інституті та Інституті будівельної механіки АН УРСР (1935—1941); жит-
тя та наукова діяльність в евакуації (1941—1944); робота в Інституті будівельної механі-
ки АН УРСР та КПІ після реевакуації (1944—1949); діяльність в Інституті будівельної ме-
ханіки АН УРСР та на посаді завідувача кафедри теорії пружності Київського державно-
го університету ім. Т. Г. Шевченка (1949—1959); діяльність на посаді директора Інституту 
механіки АН УРСР (1959—1965); останній період життя вченого (1965—1973); вшануван-
ня пам’яті А. Д. Коваленка та оцінка діяльності вченого (1973—2015). 

За результатами аналізу життя та діяльності А. Д. Коваленка виділено дві наукові 
проблеми, які, на наш погляд, потребували більш детального дослідження. Першою з них 
є участь вченого у вітчизняному та міжнародному науково-інформаційному обміні, зокре-
ма, у понад 390 наукових форумах, на яких він представив понад 140 доповідей. Дослі-
дженню цієї проблеми присвячено окремий розділ монографії, в якому розглянуто участь 
А. Д. Коваленка в роботі вітчизняних наукових форумів у галузі механіки у 1942—1957 рр., 
у міжнародній науковій співпраці, а також діяльність вченого як організатора та учасника 
вітчизняних наукових форумів у галузі механіки в 1958—1973 рр.

В останньому розділі монографії зосереджено увагу на становленні наукової школи 
А. Д. Коваленка та діяльності його учнів. Уточнено хронологічні рамки формування на-
укової школи вченого, наведено її кількісні характеристики, подано короткі біографіч-
ні відомості про життя та діяльність встановлених учнів А. Д. Коваленка, які підготували 
під його науковим керівництвом дипломні роботи, кандидатські та докторські дисерта-
ції. Окрім того, у монографії розглянуто діяльність вченого як рецензента наукових праць 
окремих вчених, що сприяла поширенню ідей А. Д. Коваленка серед представників інших 
наукових шкіл в механіці.

За результатами дослідження участі А. Д. Коваленка у вітчизняних і зарубіжних нау-
кових форумах та діяльності його наукової школи підготовлено додатки, а саме: «Список 
доповідей А. Д. Коваленка на наукових форумах»; «Дипломні роботи та дисертації, підго-
товлені під керівництвом А. Д. Коваленка».

Завершується робота підбіркою зображень документів і фотознімків, які ілюструють 
основні факти життя та наукової діяльності А. Д. Коваленка.

Пропонована праця є спробою у формі монографічного дослідження представити 
наукову біографію А. Д. Коваленка, яка, сподіваємося, спонукає майбутніх дослідників до 
більш поглибленого вивчення життєвого шляху та діяльності видатного вченого.

1 Шаповал А. І. Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки Укра-
їни імені В. І. Вернадського: джерелознавче дослідження: науковий каталог. Київ, 2016. 
352 с.; Бойко Ю. О., Брязкало Т. В. Архівна спадщина академіка НАН України Георгія 
Степановича Писаренка. Київ, 2017. 382 с.; Особові архівні фонди вчених НАН України 
в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : пу-
тівник / авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков [та ін.]; редкол.: 
Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2017. 772 с.
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ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНА  
СПАДЩИНА А. Д. КОВАЛЕНКА ЯК ОСНОВА  

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ НАУКОВОЇ 
БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО

1.1. Формування історіографічного образу А. Д. Коваленка

В історіографії діяльності будь-якої видатної постаті простежується зако-
номірність, за якою інтерес до цієї особи актуалізується під впливом ключо-
вих подій у її житті, біографіях осіб та історії установ, з якими була пов’язана 
її діяльність. Одним із таких каталізаторів є відзначення ювілеїв від дня її на-
родження. Наведена теза підтверджується і стосовно історіографічного про-
цесу дослідження життєвого шляху та діяльності А. Д. Коваленка. 

Так, у 1980 р., у рамках відзначення 75-річчя від дня народження вче-
ного, побачило світ видання про А. Д. Коваленка із серії «Біобібліографія 
вчених Української РСР», підготовлене його учнем Ю. М. Шевченком. У 
праці синтезовано та доповнено основні напрацювання вчених, що писа-
ли про А. Д. Коваленка раніше. Зокрема до біобібліографії А. Д. Ковален-
ка увійшли вступна стаття Ю. М. Шевченка «Жизненный и творческий путь 
А. Д. Коваленко», підрозділи «Основные даты жизни и деятельности уче-
ного», «Литература о жизни и деятельности А. Д. Коваленко» та «Указатель 
печатних работ». Загальний обсяг тексту видання склав 43 сторінки, з них  
15 було відведено біографічній статті про вченого. У ній послідовно викла-
дено основні етапи біографії А. Д. Коваленка (навчання в КПІ, робота на 
заводі ім. О. О. Косякова, навчання в аспірантурі КПІ, робота в Інститу-
ті механіки АН УРСР, КПІ та КДУ ім. Т. Г. Шевченка, формування науко-
вої школи вченого), проаналізовано цикли праць дослідника з теорії та ме-
тодів розрахунку конічних оболонок і їх застосування в машинобудуванні, 
та з термопружності, подано інформацію про науково-організаційну діяль-
ність вченого, її визнання та заохочення на державному рівні, а також увіч- 
нення пам’яті науковця. До списку опублікованих праць А. Д. Коваленка 
увійшло 127 робіт включно з посметрною збіркою вибраних праць вченого, 
а також праць за його редакцією. Окрім того, до списку було розроблено до-
відковий апарат у вигляді алфавітного покажчика праць, покажчика співав-
торів та іменного покажчика2.

Варто відзначити, що перші наукові публікації, спеціально присвячені 
особі А. Д. Коваленка, почали з’являтися з 1961 р. У 6-му томі Української 
Радянської Енциклопедії (1961) було розміщено коротку біографічну довідку 
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про вченого3. У 1965 р. побачила світ стаття Я. М. Григоренка та Ю. М. Шев-
ченка до 60-річчя від дня народження вченого4. У статтях Г. С. Писаренка 
«Теория тепловых напряжений» та Ю. М. Шевченка «Скільки жити машині» 
аналізується наукова діяльність А. Д. Коваленка як автора циклу праць з тер-
мопружності5. У 1973 р. після смерті А. Д. Коваленка журнали «Прикладная 
механика» та «Вісник АН УРСР» опублікували некрологи6. 

За участі колег та учнів А. Д. Коваленка — Г. С. Писаренка, Ю. М. Шев-
ченка, Я. М. Григоренка, Н. О. Лобкової, А. Ф. Улітка — у 1976 р. поба-
чив світ збірник вибраних праць ученого. Окрім власне праць та аналітич-
ної передмови до них, знаходимо короткий нарис про вченого, підготов-
лений Г. С. Писаренком, та список опублікованих праць А. Д. Коваленка  
(121 позиція)7. Біографічну довідку про А. Д. Коваленка також подано у до-
віднику «Академія наук Української РСР. Персональний склад. 1919—1979» 
(1979)8 та в усіх наступних перевиданнях цього довідника. У 2005 р., з наго-
ди 100-річчя від дня народження А. Д. Коваленка, Ю. М. Шевченком було 
підготовлено та опубліковано статтю «О жизни и научно-педагогической де-
ятельности академика НАН Украины А. Д. Коваленко»9. Ю. М. Шевчен-
ко також підготував біографічну довідку про А. Д. Коваленка і для видання  
«Енциклопедія Сучасної України» (2013)10. У цьому ж році в електронній 
«Енциклопедії Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка» було розміщено останню версію статті про А. Д. Коваленка, підготов-
леної доцентом кафедри механіки суцільних середовищ В. А. Каліоном11. У 
наведених публікаціях у стислому вигляді подаються загальні відомості про 
життя А. Д. Коваленка та перелічуються основні здобутки у його діяльності.

З 1959 р. прізвище вченого згадується в контексті загального розвитку 
науки в Україні та історії АН УРСР у колективних працях «Історія Академії 
наук Української РСР» (1967)12, «Научно-технический прогресс в Украин-
ской ССР, 1961—1970» (1971)13, «История Академии наук Украинской ССР» 
(1979)14; монографіях В. В. Немошкаленка, М. В. Новикова та В. М. Пелих 
«Академія наук Української РСР, 1969» (1969)15, В. М. Терлецького «Акаде-
мія наук Української РСР, 1919—1969» (1969)16, бібліографічному покажчику 
видань АН УРСР з фізико-технічних та математичних наук за 1919—1967 рр. 
(1970)17. Окремі факти про діяльність А. Д. Коваленка в евакуації та у піс-
лявоєнний період відбудови народного господарства наведено у моногра-
фії І. І. Ладивіра «Вклад учених АН УРСР у перемогу над фашистською  
Німеччиною» (1970)18. У статті С. М. Левтерова «Міжнародні наукові зв’язки 
АН УРСР у 1958 р.» (1959) йдеться про відрядження А. Д. Коваленка у скла-
ді делегації українських учених-механіків до ПНР19. У 1971 р. за цикл робіт 
з термопружності А. Д. Коваленко був удостоєний Державної премії УРСР. 
З огляду на це, у періодичній пресі з’явилася низка статей, підготовлених 
Б. Є. Патоном, Б. Кован та О. Александровським20, де були окреслені основ-
ні результати його наукової діяльності. 

Внесок А. Д. Коваленка у розвиток досліджень з механіки в Украї-
ні проаналізовано у спеціалізованих виданнях з історії механіки, до яких 
можна віднести статтю Г. М. Савіна «Про розвиток механіки на Україні за  
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40 років Радянської влади» (1957)21, яка послугувала за основу для моногра-
фії Г. М. Савіна та В. В. Георгієвської «Развитие механики на Украине за 
годы Советской власти» (1961)22, 3-й том «Механика деформируемого твер-
дого тела» праці «Механика в СССР за 50 лет» (1972)23, статті О. М. Гузя 
«Об исследованиях по механике деформируемого твердого тела в Акаде-
мии наук УССР» (1978)24, І. Я. Аміро та Я. М. Григоренка «Об исследовани-
ях по строительной механике в АН УССР» (1978)25. Загальні відомості про 
роботу А. Д. Коваленка в Інституті механіки АН УРСР викладено у статті 
В. О. Кононенка та О. І. Стрельбицької «К 50-летию Института механики 
АН УССР» (1969)26, біобібліографічному виданні О. І. Стрельбицької «Федор 
Павлович Белянкин» (1978)27 та праці «Институт механики» (1978)28.

За доби перебудови та незалежності України актуалізувалося вивчен-
ня історії української науки загалом та механіки зокрема. Провідним до-
слідником історії механіки кінця 1980 — початку 1990-х років можна вва-
жати Г. С. Писаренка, з-під чийого пера вийшла низка праць, заснованих 
на власних спогадах. Чимало уваги автор приділяє постаті А. Д. Коваленка, 
якому він завдячує початком своєї трудової діяльності. 

Так, книга Г. С. Писаренка «Жизнь в науке» (1989) цікава важливи-
ми подробицями життя та діяльності А. Д. Коваленка з 1935 р. і аж до його 
смерті. Зокрема, обидва майбутні вчені разом були аспірантами на кафедрі 
парових турбін КПІ. Перед тим А. Д. Коваленко навчався з С. В. Серенсе-
ном (стенографічні записи лекцій, зроблені ними, були покладені професо-
ром Г. С. Жирицьким в основу посібника з парових турбін). Тож С. В. Се-
ренсен, знаючи А. Д. Коваленка ще зі студентських років, залучив його до 
роботи в Інституті будівельної механіки АН УРСР. А. Д. Коваленко, зі сво-
го боку, рекомендував Г. С. Писаренка на посаду інженера цього інсти-
туту. Окрім вказаного епізоду, книга рясніє іншими моментами співпраці 
Г. С. Писаренка з А. Д. Коваленком в різні роки, а саме йдеться про спіль-
ну роботу напередодні та під час Другої світової війни, діяльність на посаді 
старшого наукового співробітника відділу динамічної міцності під керівниц-
твом А. Д. Коваленка, відрядження до ПНР у 1958 р. та до США у 1968 р.29

У 1994 р. вийшла друком книга Г. С. Писаренка про життєвий та науко-
вий шлях С. В. Серенсена, в якій автор детальніше зосередився на своїх вза-
єминах з С. В. Серенсеном та А. Д. Коваленком. Зокрема, навів нові фак-
ти про перебування вчених в евакуації в Уфі, співпрацю з кафедрою опору 
матеріалів Московського авіаційного технологічного інституту, яку в 1943 р. 
очолив С. В. Серенсен, а також прослідив приналежність А. Д. Коваленка та 
свою до наукової школи С. В. Серенсена30.

Важко переоцінити значення для дослідження історії механіки в Укра-
їні узагальнюючої брошури Г. С. Писаренка «Нарис з історії розвитку ме-
ханіки в Україні в роки існування Академії наук 1918—1994 рр.», яка поба-
чила світ у 1995 р. і була перевидана у збірнику праць вченого (2010). Автор  
характеризує постать А. Д. Коваленка в контексті загального розвитку на-
укових досліджень з механіки в Україні. Серед іншого відображено робо-
ту Анатолія Дмитровича в евакуації в Уфі у складі групи С. В. Серенсена,  
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завідувачем відділу динамічної міцності Інституту будівельної механіки 
АН УРСР, а також на посаді директора цього інституту.

Кінець 1990-х та середина 2000-х років ознаменувалися низкою юві-
лейних подій в історії української академічної науки загалом та біографії 
А. Д. Коваленка зокрема. Так, у 1998 та 2008 рр., з нагоди 80-річчя і 90-річ-
чя створення НАН України та Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка, у 
виданнях про історію цього інституту подані біографічні довідки про ди-
ректорів та видатних вчених інституту, серед них і про А. Д. Коваленка31. 
Інформацію про участь А. Д. Коваленка у відрядженні групи українських 
вчених-механіків до Польщі у 1958 р. знаходимо у виданні «Юрий Алексе-
евич Митропольский: к 90-летию со дня рождения» (2005)32. Загалом лише 
у поодиноких публікаціях у наукових журналах сучасної України черпає-
мо короткі відомості про окремі факти діяльності А. Д. Коваленка. Напри-
клад, у статтях C. А. Хорошевої «Наукова школа Г. М. Савіна в галузі ме-
ханіки деформівного твердого тіла» (2006)33 та О. Р. Купчика «Міжнарод-
ні наукові зв’язки київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 
(1943—1964 рр.)» (2014)34 подано відомості про участь А. Д. Коваленка у між-
народному науково-інформаційному обміні. 

У наведених розвідках інформація про життя та діяльність А. Д. Кова-
ленка представлена стисло та фрагментарно, посилання на архівні джерела 
майже відсутні, що можна пояснити загальною нерозробленістю докумен-
тальної спадщини української науки. 

Ще за життя А. Д. Коваленка його прізвище згадується в указах та поста-
новах про відзначення вищими державними нагородами, присвоєння почес-
них звань та присудження державних премій, які розміщено на шпальтах га-
зети «Правда України». Отож маємо інформацію про нагородження вченого 
орденом «Знак Пошани» (1954, 1967)35, присвоєння йому почесного звання 
заслуженого діяча науки і техніки УРСР» (1964)36 та присудження Державної 
премії Української РСР в галузі науки і техніки (1971)37. 

У 1993 р. ІА НБУВ у тісній співпраці з іншими академічними установа-
ми було започатковано публікацію збірників документів та матеріалів у се-
рії «Джерела до історії науки в Україні», у яких станом на 2019 р. відобра-
жено історію НАН України за період 1918—1960 рр. Про Анатолія Дмитро-
вича йдеться у документах, представлених у виданні «Історія Національної 
академії наук України, 1938—1941» (2003) («Звіт Інституту будівельної ме-
ханіки АН УРСР за 1940 р.» та протокол засідання Президії АН УРСР про 
введення А. Д. Коваленка та інших вчених до складу вченої ради Інституту 
будівельної механіки АН УРСР)38. У виданні «Історія Національної академії 
наук України, 1941—1945» (2007) окремі факти діяльності А. Д. Коваленка в 
евакуації та після повернення до Києва наводяться у передмові до видання 
та документах: «Звіті Інституту будівельної механіки АН УРСР про роботу в 
евакуації», трьох протоколах засідань Президії АН УРСР39. 

У наступному виданні «Історія Національної академії наук України, 
1946—1950» (2008) опубліковано анотацію до праці А. Д. Коваленка «Тео-
рия расчета на прочность колес турбомашин», висунутої на здобуття Дер-
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жавної премії СРСР, та «Довідку Президії АН УРСР про підготовку науко-
вих кадрів через аспірантуру у 1946—1950 рр.» за підписом А. Д. Ковален-
ка як в. о. головного вченого секретаря Президії АН УРСР. Прізвище вче-
ного згадується у протоколах засідань Президії АН УРСР з приводу його 
включення до складу вченої ради Інституту будівельної механіки АН УРСР,  
Комісії по комплексній проблемі газових турбін, комісії з детального опра-
цювання плану розвитку поліграфічної бази АН на 1951—1955 рр. та органі-
зації Друкарні закритого типу, комісії для складання проекту нового Стату-
ту АН, призначення А. Д. Коваленка на посаду вченого секретаря Президії 
АН УРСР, його виступів як в. о. головного вченого секретаря Президії про 
проблемно-тематичні плани інститутів і установ АН на 1951—1955 рр., та як 
вченого секретаря Президії про виконання госпдоговірної тематики інститу-
тами Відділу технічних наук та Відділу сільськогосподарських наук40.

Видання «Історія Національної академії наук України, 1951—1955» (2012) 
відрізняється тим, що масив розміщених у ньому документів з інформацією 
про діяльність А. Д. Коваленка налічує 39 позицій41, серед яких 13 докумен-
тів за підписом А. Д. Коваленка як в. о. головного вченого секретаря Президії 
АН УРСР та 23 протоколи засідань Президії АН УРСР. Окрім них у виданні 
представлені витяг з протоколу засідання бюро Відділу фізико-математичних 
і хімічних наук АН УРСР із поміткою А. Д. Коваленка про доцільність ор-
ганізації Астрономічного комітету при АН УРСР; короткий звіт про науко-
ву діяльність АН УРСР за 1951—1955 рр., у якому відзначено монографію 
А. Д. Коваленка «Пластины и оболочки в роторах турбомашин»; фотознімок 
вченого зі співробітниками Інституту будівельної механіки АН УРСР та деле-
гацією вчених Китайської Народної Республіки. Про монографію «Пластины 
и оболочки в роторах турбомашин» згадано також у передмові до видання, а 
в розділі про вчених, обраних до складу членів-кореспондентів АН УРСР, є 
біографічна довідка про А. Д. Коваленка42. 

У виданні «Історія Національної академії наук України, 1956—1960» 
(2016) вчений згадується у 23 документах43, з них 16 протоколів засідань 
Президії АН УРСР. Серед решти документів найбільш цінними є звіти, да-
товані 1958 р., про візит до Польської Народної Республіки делегації уче-
них АН УРСР, до якої входив А. Д. Коваленко, про зустріч в Інституті буді-
вельної механіки АН УРСР з академіком С. П. Тимошенком та фотознімок 
учасників цієї події.

У 2017 р. вийшла друком «Архівна спадщина академіка НАН України 
Георгія Степановича Писаренка», підготовлена Ю. О. Бойко та Т. В. Брязка-
ло. Цілком закономірно, що на сторінках цієї праці, серед інших, є прізвище 
й А. Д. Коваленка. Зокрема, йдеться про спільну роботу вчених під час ева-
куації до Уфи, наводяться факти взаємодоповнення інформацією між осо-
бовими архівними фондами вчених-механіків, які зберігаються в ІА НБУВ44. 
2017 р. також ознаменувався появою Путівника по особових архівних фон-
дах видатних вчених НАН України, що зберігаються в ІА НБУВ. Видан-
ня подає біографічну довідку про А. Д. Коваленка та інформацію про доку-
ментальний склад його особового архівного фонду45. Окрім того, документи 
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про А. Д. Коваленка фігурують в оглядах фондів інших вчених-механіків — 
Б. Д. Грозіна46, М. О. Кільчевського47 та М. В. Корноухова48. 

Не можна не згадати про значну кількість сучасних електронних 
довідково-інформаційних ресурсів, які містять біографічну інформацію про 
колег та учнів А. Д. Коваленка — персональних сторінок на офіційних веб-
сайтах наукових установ та вищих навчальних закладів як України, так і ін-
ших країн. Найбільш показовим у цьому плані є веб-сайт Київського націо- 
нального університету імені Тараса Шевченка, у структурі якого створе-
но електронну «Енциклопедію Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка», до якої увійшли довідки про структурні підрозділи 
та співробітників університету49. Цінна інформація про вчених — вчите-
лів А. Д. Коваленка міститься в монографії Д. В. Зеркалова «НТУУ «КПІ».  
Минуле і сьогодення» (електронне видання) (2012)50.

Підсумовуючи огляд джерел про життя та діяльність А. Д. Коваленка, 
можемо стверджувати, що історіографічний образ вченого створено масивом 
наукових праць, які за характером викладу інформації та джерельною базою 
можна поділити на три основні групи. По-перше, це публікації документів 
про А. Д. Коваленка — указів, постанов, протоколів засідань керівних ор-
ганів наукової сфери України тощо. По-друге — роботи мемуарного харак-
теру, підготовлені учнями та колегами А. Д. Коваленка. І, по-третє, створе-
ні на основі аналізу широкого кола джерел синтетичні праці про життя та  
діяльність А. Д. Коваленка.

1.2. Документальна спадщина А. Д. Коваленка

Основну частину документів, що проливають світло на життя та діяль-
ність А. Д. Коваленка, закумульовано в особовому архівному фонді вчено-
го, який зберігається в ІА НБУВ. Першими документами, що надійшли до 
інституту з видавництва «Наукова думка», були машинописні варіанти 8-ми 
наукових праць, серед яких монографії «Теория расчета на прочность колес 
турбомашин» (1950), «Пластины и оболочки в роторах турбомашин» (1955), 
«Введение в термоупругость» (1965) та ін.

Дружина вченого З. П. Коваленко передала до ІА НБУВ частину домаш-
ного архіву чоловіка, зокрема наукові праці та робочі матеріали до них, від-
гуки та рецензії А. Д. Коваленка на праці інших осіб, посвідчення та пере-
пустки, матеріали про участь у конференціях, нарадах і симпозіумах, листу-
вання, документи про діяльність вченого в КДУ ім. Т. Г. Шевченка, віталь-
ні адреси, дарчі написи, вітальні листівки, газетні вирізки. У результаті на-
укового опрацювання цих документів було сформовано 284 справи, на які 
складено 3 описи. 

Опис № 1 — «Наукові праці та матеріали до них» налічує 100 справ. Тут 
представлені тексти монографії «Основы термоупругости» (1969) та спецкур-
су «Термоупругость пластин и оболочек» (1971), наукових статей «Исследо-
вание напряженного состояния роторов турбомашин» (1951), «Симметрич-
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ная деформация дисков переменной толщины в двухмерном температур-
ном поле» (1959), «Задачи научных исследований в области термомехани-
ки в связи с прочностью двигателей» (1968), «Развитие термопластичности в 
отделе термоупругости и термопластичности» (1968), «Термоупругость плас-
тин и оболочек» (1972) та ін.

В описі відклалися доповіді А. Д. Коваленка на теми «Исследования по 
технической теории упругости применительно к задачам машиностроения» 
(1953), «Расчет исследований по теории пластин и оболочек применитель-
но к расчету деталей конструкций специфичных для роторов турбин» (1955), 
«Точные решения некоторых задач строительной механики турбомашин» 
(1956), «Тепловые напряжения в пластинах и оболочках» (1957), «Исследо-
вание тепловых напряжений в турбинных роторах» (1957), «Приложение ме-
тодов технической теории упругости к изучению напряженного состояния 
элементов турбомашин» (1957), «Обзор научных исследований в области на-
пряженности и жесткости элементов газотурбинных двигателей» (1957), «Ис-
следование напряженного состояния тонкостенных элементов турбомашин» 
(1959), «О гипергеометрических функциях второго рода» (1961), «Термоди-
намические основы и методы термоупругости» (1965), «Общие вопросы тер-
моупругости» (1967), «Методы и задачи термоупругости» (1967), «Вопросы 
термоупругости в проблемах прочности двигателей» (1968), «Развитие ис-
следований в области термоупругости, термопластичности и термовязкости» 
(1969), «Термоупругость пластин и оболочек» (1969), «Термоупругость плас-
тин и оболочек» (1973) та ін. 

Збереглися тексти лекцій, прочитаних А. Д. Коваленком: «Точные ана-
литические решения для круглых пластин и оболочек вращения» (1966), 
«Термопрочность и термопластичность в машиностроении» (1970), «Термо-
упругие напряжения в элементах конструкций» (1970). Також в описі пред-
ставлено великий масив відгуків та рецензій на наукові праці інших осіб. На 
завершення подається список наукових праць вченого.

Опис № 2 — «Біографія і діяльність» (65 справ), який складається з двох 
розділів: «Біографічні документи» (спр. №№ 1—37) та «Документи з діяль-
ності» (спр. №№ 38—63). Серед біографічних документів найбільший інте-
рес становлять трудовий список А. Д. Коваленка (1905—1935)51, його залі-
кова книжка як студента механічного факультету КПІ (1922—1927)52, харак-
теристики вченого (1935—1971)53, військовий квиток (1948—1961)54. Напри-
кінці опису подано дві справи з біографічними документами: вітання з наго-
ди присвоєння звання заслуженого діяча науки і техніки УРСР (спр. № 64)55 
та повідомлення про присудження Державної премії в галузі науки і техніки 
(спр. № 65)56. Діяльність вченого комплексно репрезентовано в індивідуаль-
них звітах про роботу (1954—1962, 1965—1972)57. Чималу цінність має комп-
лекс документів про участь Анатолія Дмитровича у становлені українсько-
польської наукової співпраці у галузі механіки58. 

До опису № 3 — «Листування» (119 справ) увійшов приватний та діло-
вий епістолярій А. Д. Коваленка. Сюди ж долучені документи з дарчими на-
писами різних вчених Анатолію Дмитровичу на титульних аркушах. Серед 
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адресатів та кореспондентів — відомі вітчизняні та іноземні вчені, органі-
затори науки: Президент АН УРСР Б. Є. Патон; віце-президенти АН УРСР 
В. М. Глушков та Г. С. Писаренко; академіки АН УРСР, директор Інсти-
туту механіки АН УРСР В. О. Кононенко, директор Інституту математи-
ки АН УРСР Ю. О. Митропольський, а також О. К. Антонов, О. І. Брод-
ський, М. Ф. Гулий, А. І. Кіпріанов, І. К. Походня, Г. М. Савін, С. В. Се-
ренсен, К. М. Ситник, І. Т. Швець, Л. О. Шубенко-Шубін, К. Б. Яцимир-
ський; члени-кореспонденти АН УРСР, ректор КДУ ім. Т. Г. Шевченка 
М. У. Білий, проректор КДУ ім. Т. Г. Шевченка О. М. Маринич, а також 
С. М. Кожевников, І. Л. Повх, Г. В. Самсонов, В. Т. Трощенко, А. П. Фі-
ліппов; директор Фізико-механічного інституту АН УРСР В. В. Панасюк; 
академік АН СРСР та АН УРСР О. Ю. Ішлінський, академік АН СРСР 
Ю. М. Работнов, член-кореспондент АН СРСР А. І. Лур’є; академіки Поль-
ської АН віце-президент Польської АН В. Новацький, директор Інституту  
прикладних проблем техніки Польської АН В. Ольшак, а також М. На-
ленч; проректор КДУ ім. Т. Г. Шевченка О. З. Жмудський, начальник від-
ділу наукових зв’язків АН УРСР із закордонними організаціями В. П. Козо-
брод, вчений секретар Національного комітету СРСР із теоретичної і при-
кладної механіки Г. К. Михайлов, відповідальний секретар редколегії «Істо-
рії АН СРСР» Б. Мізерницький, відповідальний секретар Головної редакції 
УРЕ В. М. Терлецький та ін.

Дещо згодом до ІА НБУВ надійшла ще одна частина документальної 
спадщини А. Д. Коваленка: записні книжки, наукові праці, фотодокумен-
ти, листування, матеріали лекцій, щоденники, вітальні адреси, а також га-
зетні статті про вченого. З цих документів було сформовано 115 справ, на 
які укладено опис № 4. Інформацію про новий комплекс документів, що 
став доступним дослідникам у результаті наукового описування, представле-
но автором цієї монографії у доповіді «Нові документи в особовому архівно-
му фонді академіка АН УРСР А. Д. Коваленка» під час Міжнародної науко-
вої конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)59. 

Збірку наукових праць А. Д. Коваленка було поповнено друкованим ва-
ріантом спецкурсу «Термоупругость пластин и оболочек» (1971), текстами 
29 наукових статей, у т. ч. українською мовою: «Розв’язання однорідної за-
дачі через алгебричні функції при розтягу або згині тонкого диску змінної 
цупкості» (1946), «Дослідження напруг в лопатках турбонагрівачів» (1947), 
«Вплив відцентрових сил на згин диска» (1948), «Нові розв’язки задачі про 
несиметричний згин круглих пластинок змінної жорсткості» (1952), «Згин 
круглих пластин змінної товщини» (1955), «Огляд досліджень з теорії плас-
тин і оболонок в роторах турбомашин» (1955), «Застосування гіпергеоме-
тричних функцій в теорії пластин» (1957), «Дослідження в галузі технічної 
теорії пружності — на службу технічному прогресу в енергомашинобудуван-
ні» (1958), «Методи технічної теорії пружності при дослідженні напружено-
го стану деталей турбомашин» (1959), «Пологі оболонки обертання змінної 
товщини в просторовому температурному полі» (1960), «Дослідження в галу-
зі технічної теорії пружності» (1963), «Про теплоутворення у в’язко-пружних 
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тілах з матеріалу з резонансною дисперсією» (співавтор — В. Г. Карнаухов, 
1968), «Про функціональні співвідношення для логарифмічних узагальнених 
гіпергеометричних функцій» (співавтор — І. П. Вовкодав, 1969) та ін.

Фонд збагатився оригінальними біографічними документами, серед 
яких: витяг з метричної книги про хрещення А. Д. Коваленка (1914), свідо-
цтво про закінчення КПІ (1929), трудова книжка та витяг з трудової книж-
ки, автобіографії, характеристики, анкетні листи та біографічні довідки, до-
кументи про здобуття наукових ступенів, присвоєння вчених та почесних 
звань, присудження державних премій УРСР та СРСР, документи з приводу 
смерті та увічнення пам’яті вченого та ін. Цінним джерелом для досліджен-
ня приватного життя Анатолія Дмитровича є щоденник, який він вів упро-
довж 1945—1973 рр. До фонду долучено особові документи членів родини: 
довідки про роботу, лист до президента АН УРСР Б. Є. Патона та інші до-
кументи дружини Зої Павлівни Коваленко, дарчий напис А. Д. Коваленку 
від його пасинка Михайла Павловича Васильєва.

До особового фонду А. Д. Коваленка також долучені важливі та ціка-
ві документи з діяльності, у яких висвітлюється його робота у групі ди-
намічних досліджень Центрального інституту авіаційного моторобудування 
ім. П. І. Баранова (ЦІАМ) під керівництвом академіка АН УРСР С. В. Се-
ренсена (1943), участь вченого у роботі сесій і зборів АН УРСР, відділень 
та інститутів АН СРСР та АН УРСР, всесоюзних наукових з’їздів, всесоюз-
них, республіканських, міських конференцій у вищих навчальних закладах, 
наукових нарад, наукових сесій професорсько-викладацького складу КДУ 
ім. Т. Г. Шевченка, документи про наукове відрядження вченого до США. 
Науково-організаційна діяльність А. Д. Коваленка системно висвітлена у 
12 робочих записниках за 1950—1973 рр. та 36 зошитах робочих щоденни-
ків за 1959—1973 рр.

Особовий фонд А. Д. Коваленка поповнився цікавими фотодокумен-
тами. Так, до фонду долучено фотознімки вченого серед учасників літньої 
практики на заводі «Красный Путиловец» (1926), під час різних наукових 
заходів та відпочинку, а також фотопортрети 1930—1970-х років. На окре-
му увагу заслуговує фото 1950-х років, на якому зображено А. Д. Коваленка  
поряд з Ю. О. Митропольським та Г. С. Писаренком. У майбутньому ці вче-
ні стали академіками АН УРСР.

Суто приватний характер мають 17 листів фондоутворювача до майбут-
ньої дружини Зої Павлівни Васильєвої та лист сина Дмитра Анатолійовича 
Коваленка до батька. Останнім документом, долученим до фонду вченого, є 
короткий курс стенографії В. Т. Іванова (1919), за допомогою якого Анато-
лій Дмитрович зашифрував частину вищезгаданого особистого щоденника.

Таким чином, особовий фонд А. Д. Коваленка поповнився документа-
ми, що значно збагатили його архівну спадщину. Вони містять цінну інфор-
мацію про повсякденне життя, коло його наукових інтересів, уточнюють, 
доповнюють та ілюструють основні сфери діяльності й участь у житті міжна-
родного наукового співтовариства, а також узагальнюють та цілісно висвіт-
люють інформацію про багатогранну постать видатного вченого60.
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Під час комплектування ІА НБУВ матеріалами учня А. Д. Коваленка, 
академіка НАН України Ю. М. Шевченка, син вченого О. Ю. Шевченко  
передав на зберігання до Інституту записник Анатолія Дмитровича. Його бу-
ло приєднано до опису № 4 як справу № 46а — «Автобіографічний записник» 
(1975). Документ заповнений власноруч А. Д. Коваленком; Ю. М. Шевчен-
ко доповнив його відомостями про учнів А. Д. Коваленка, які захистили ди- 
сертації після його смерті.

В автобіографічному записнику інформацію викладено по розділах:  
«Біографічні відомості», «Загальні відомості (партробота, профробота, на-
городження)», «Доповіді та повідомлення на наукових нарадах, конферен-
ціях, сесіях, симпозіумах і т. п.», «Дисертації», «Відгуки та рецензії», «Ди-
пломні роботи», «Опубліковані праці», «Реферативний журнал «Механіка» 
АН СРСР», «Робота в експертній комісії з механіки ВАК’у», «Автобіогра-
фія». Окрім того є три вклейки: «Нагородження», «Вітання з 60-річчям від 
дня нарождення, 35-річчям наукової та педагогічної діяльності (адреси)» та 
«Посилання на праці, анотації, відгуки та ін.»61.

У процесі роботи над даною монографією було також досліджено до-
кументи про А. Д. Коваленка з особових фондів колег вченого — акаде-
міків Ю. О. Митропольського та Г. М. Савіна, які також зберігаються в  
ІА НБУВ. Серед них матеріали, пов’язані з організацією наукового відря-
дження групи українських вчених-механіків до Польщі у 1958 р., про його 
передумови, перебіг та результати. У фонді Г. М. Савіна представлено його 
листування із заступником вченого секретаря Польської АН академіком 
В. Новацьким з приводу організації відрядження та особистий щоденник. 
У фонді Ю. О. Митропольського збереглася копія розпорядження Прези-
дії АН СРСР про направлення групи українських вчених до ПНР у січні 
1958 р. та переписаний вченим повний текст звіту Г. М. Савіна про пере-
біг та результати відрядження. Аналіз цих документів представлено у стат-
ті «До історії українсько-польської наукової співпраці у галузі механіки: на-
укове відрядження академіка А. Д. Коваленка до ПНР (16 січня — 5 люто-
го 1958 р.)» (2017)62.

Цінним та цілісним комплексом джерел про життя та діяльність 
А. Д. Коваленка є особова справа вченого, яка зберігається в Архіві Прези-
дії НАН України. Це два томи, які фактично є особовими справами члена-
кореспондента та академіка АН УРСР. У першому томі представлено доку-
менти з 1936 р. до 1956 р., у другому — з 1951 р. до 1973 р. Важливими дже-
релами біографічних відомостей є автобіографії, анкети, довідки про робо-
ту, характеристики, списки наукових праць, заяви, рапорти, офіційне лис-
тування, витяги з протоколів засідань Президії АН УРСР та наказів по Ін-
ституту механіки АН УРСР про роботу А. Д. Коваленка в інституті та робо-
ту за сумісництвом в КПІ та КДУ ім. Т. Г. Шевченка, про відрядження, до-
кументи про затвердження в науковому ступені доктора технічних наук та 
вченому званні професора, документи про роботу консультантом планової 
комісії АН УРСР, в. о. вченого секретаря Відділу технічних наук АН УРСР,  
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вченим секретарем та в. о. головного вченого секретаря Президії АН УРСР, 
про висунення його кандидатури на вибори до складу членів-кореспондентів 
та академіків АН УРСР та ін.63

Отже, основою джерельної бази з вивчення життя та діяльності А. Д. Ко-
валенка є документи особового походження: біографічні документи (свідо-
цтво про хрещення, залікова книжка, трудові книжки та списки, військовий 
квиток, довідки про роботу, дипломи, атестати та службові посвідчення, ав-
тобіографії, характеристики, щоденники, автобіографічний записник та ін.), 
документи, що утворилися в результаті діяльності (звіти, робочі щоденники 
та ін.), тексти наукових праць,  епістолярна спадщина, документи про вче-
ного (рецензії на його наукові праці, спогади), а також фотодокументи.

Підсумовуючи, зазначимо, що на сьогодні доступний достатньо широ-
кий і різноманітний спектр джерел, на основі аналізу яких є змога досліди-
ти як загальний плин життя та наукової діяльності А. Д. Коваленка, так і 
найважливіші аспекти, а саме участь вченого у вітчизняному та міжнародно-
му науково-інформаційному обміні та формування наукової школи вченого.
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толія Дмитровича. Т. 1. 173 арк.; Там само. Т. 2. 176 арк.
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВИЙ ДОРОБОК  
А. Д. КОВАЛЕНКА

2.1. Походження та родинне коло А. Д. Коваленка

Дитинство, родинне оточення у подальшому вплинули на вибір та пере-
біг професійного шляху А. Д. Коваленка як механіка-практика, а згодом — 
науковця. У витягу з метричної книги Старо-Київської Вознесенської церк-
ви (1914), який представлено в особовому архівному фонді А. Д. Ковален-
ка, вказано, що він народився 16 (3) січня 1905 р. у м. Києві, а 19 (6) січ-
ня 1905 р. був охрещений64. За анкетними даними батьки вченого — Дми-
тро Федотович Коваленко (1877—1947) та Євдокія Артемівна Коваленко 
(у дівоцтві — Кінча) (1882—1954) походили з с. Розкішне Ставищенського  
району Київської області65.

Більш докладно про життєвий шлях батька А. Д. Коваленка дізнаємося з 
автобіографії вченого. Трудову діяльність Д. Ф. Коваленко розпочав з прохо-
дження служби матросом та писарем першої статті у Кронштадтському пор-
ту (1900—1903). Імовірно, у 1903 р. він повернувся до України, працював у 
Києві столяром (1903—1910) та кустарем (1910—1914), а під час Першої сві-
тової війни (1914—1917) — робітником Деміївського заводу (можливо сна-
рядного). У 1917—1941 рр. працював за робітничими спеціальностями: сто-
ляром Меблевої фабрики ім. Боженка (1918—1919), майстром на оборонних 
промислових підприємствах (1920—1922), робітником на Музичній фабриці 
(1922—1941 рр., з 1927 р. — майстер)66. В анкеті (1936), представленій в осо-
бовій справі вченого, яка зберігається в Архіві Президії НАН України,  
місцем роботи Д. Ф. Коваленка вказана Державна фабрика музичних інстру-
ментів м. Києва67. 

А. Д. Коваленко був старшим сином у родині, мав брата та двох  
сестер. Вчений коротко згадав про своє дитинство у магнітофонному за-
писі для передачі «Горизонти української науки», яка транслювалась на  
хвилях радіо «Київ» 14 лютого 1972 р.: «І батько, і мати були з бідних селян-
ських сімей, а пізніше тато працював столяром у майстерні музичних інстру-
ментів. Я був найстаршим, ще мав двох сестер і брата, отже, шансів одер-
жати справжню освіту у нас майже не було: батько не мав коштів, щоб вчи-
ти нас»68. З часом брат вченого Віталій Дмитрович Коваленко (1909) став 
архітектором69, сестри — Віра Дмитрівна Сенчурова (1907—1961) та Галина 
Дмитрівна Коваленко (1921) — домогосподарками70. Цікаво, що Віра Дми-
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трівна була заміжня за Петром Петровичем Сенчуровим (1900), який, отри-
мавши інженерно-механічну вищу освіту, під час Другої світової війни був 
слюсарем Ковбасної фабрики у Києві, а згодом став головним інженером і 
керівником енергетичної групи Південно-Західної лісовпорядної контори71.

Сам А. Д. Коваленко створив сім’ю з Ольгою Василівною Коваленко, у 
дівоцтві — Шпаковою (1908), уродженкою м. Сарни Рівненської області, яка 
походила з родини контролера-бухгалтера Василя Івановича (1880, м. Сміла) 
та Євдокії Василівни (1878, м. Володимир) Шпакових72. За анкетними дани-
ми особової справи вченого, його тесть обіймав посаду рахівника Управлін-
ня Південно-Західної залізниці у Києві73.

У родині А. Д. та О. В. Коваленків народилося четверо синів. У м. Ро-
шаль Московської області народились Дмитро Анатолійович (1929), який 
дослужився до звання капітана ВПС і проживав у м. Фергана, УзбРСР, та 
Ігор Анатолійович (1935—1962) — у майбутньому  інженер інституту «Укрді-
прогаз». У Києві народились Юрій Анатолійович (1940) — згодом інженер 
лабораторії меліоративної гідрогеології КДУ ім. Т. Г. Шевченка, та Василь 
Анатолійович (1945) — молодший науковий співробітник обчислювального 
центру КДУ ім. Т. Г. Шевченка74. 

У 1970 р. Анатолій Дмитрович розлучився з Ольгою Василівною й уклав 
шлюб із Зоєю Павлівною Васильєвою (1920 р. н.)75 — вчителькою літерату-
ри школи № 154 м. Києва76.

2.2. Навчання у КПІ (1922—1929)

Про середню освіту Анатолія Дмитровича у документах відсутні будь-які 
відомості. Однак достеменно відомо, що вищу освіту він здобув на механіч-
ному факультеті КПІ впродовж 1922—1929 рр., про що засвідчено у видано-
му йому свідоцтві77.

В особовому архівному фонді вченого також представлений матрикул 
(залікова книжка) А. Д. Коваленка, який дає уявлення про його успіхи у 
засвоєнні навчальної програми та про саму програму загалом. На першо-
му курсі Анатолій Дмитрович вивчав такі дисципліни, як аналіз, аналітичну  
геометрію, нарисну геометрію, фізику, хімію, теоретичну механіку, архітек-
туру та будівельне мистецтво, малювання, технічне креслення, історію кла-
сової боротьби, історичний матеріалізм.

До програми другого курсу входили: аналіз, аналітична механіка, при-
кладна механіка, опір матеріалів, графостатика, деталі машин, металугрія, 
технічне креслення, політична економія; проводилися лабораторні занят-
тя з опору матеріалів, а також практична робота на заводі та літня практика.

На третьому курсі А. Д. Коваленко засвоїв курси загальної технології 
металів, ливарної справи, гідравліки та гідравлічних машин, термодинаміки, 
палива та котельних установок, парових машин і турбін, двигунів внутріш-
нього згоряння, електротехніки, організації виробництва у зв’язку з елек-
трифікацією РРФСР та УСРР; відвідував лабораторні заняття з металографії,
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електротехніки, парових котлів, парових двигунів, двигунів внутрішнього 
згоряння.

Програму четвертого курсу склали дисципліни «Теплові силові установ-
ки», «Опалення та вентиляція», «Економічна політика СРСР», «Наукова ор-
ганізація праці», а також спецкурси «Парові машини та парові турбіни», 
«Котельні установки», «Теплосилові установки», «Теплотехнічні виміри та 
лабораторія»78. 

Учень Анатолія Дмитровича академік НАН України Ю. М. Шевчен-
ко відзначив, що у той час в інституті викладали талановиті професори, 
що мали вплив на формування А. Д. Коваленка як інженера та вченого: 
К. К. Симинський, Г. Й. Сухомел, І. Я. Штаєрман. Безпосередніми вчителя-
ми А. Д. Коваленка були відомі вчені та фахівці в галузі термодинаміки, па-
рових і газових турбін професори Т. Т. Усенко і Ю. С. Жирицький79.

Анатолій Дмитрович тепло згадував про своїх вчителів — викладачів 
КПІ, кому він завдячував високою теоретичною підготовкою: Б. Я. Букрєє-
ва (аналіз і аналітична геометрія), О. П. Котельникова (теоретична і аналі-
тична механіка), К. К. Симинського (опір матеріалів), В. Ф. Шульца (при-
кладна механіка, теорія машин і механізмів), Т. Т. Усенка (термодинамі-
ка), Г. С. Жирицького (парові машини і турбіни), О. Я. Ступіна (паливо і  
котельні установки)80.

Детальніше зупинімося на тому, ким були вищеназвані вчені — вчите-
лі А. Д. Коваленка.

Костянтин Костянтинович Симинський (1879—1932) — академік АН УРСР 
(1926), завідувач кафедри опору матеріалів (1911—1932), проректор з на-
вчальної частини (1924—1926) КПІ. Одночасно працював директором Інсти-
туту технічної механіки АН УРСР (1921—1932), директором київської філії 
Науково-дослідного інституту споруд (1929—1932)81.

Георгій Йосипович Сухомел (1888—1966) — штатний викладач гідравліки 
і будівельної механіки (з 1917), декан механічного факультету (1923—1927) 
КПІ. Старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вод-
ного господарства України (1927—1931). Професор Київського інженерно-
меліоративного технікуму та завідувач предметно-циклової комісії з гідрав-
ліки і використання водної енергії (з 1927)82.

Ілля Якович Штаєрман (1891—1962) — доктор фізико-математичних 
наук, професор, спеціаліст в галузі механіки. У 1918—1941 рр. викладав  
у КПІ та Київському інституті народної освіти. Був членом Комісії приклад-
ної математики АН УРСР (1920—1934), професором, завідувачем кафедри 
теоретичної механіки КПІ (1924—1941)83.

Георгій Сергійович Жирицький (1883—1966) — декан механічного факуль-
тету (1925—1929) КПІ84. Як завідувач кафедри парових двигунів (1919—1929) 
зробив вагомий внесок у підготовку фахівців з паротехніки. За його ініціати-
вою був розпочатий випуск інженерів з паротурбінобудування в КПІ. Саме 
на цій кафедрі навчалися майбутні академіки: С. В. Серенсен, І. Т. Швець, 
А. Д. Коваленко та А. М. Люлька85. 
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У 1924 р. на науково-дослідній кафедрі механічної технології КПІ було  
створено окрему теплотехнічну секцію, яку очолив завідувач кафедри термоди-
наміки та загальної теплотехніки механічного факультету професор Т. Т. Усен-
ко. У 1926 р. він став керівником науково-дослідної кафедри теплотехніки, в 
яку переросла ця секція, а в 1927 р. очолив створений вже на базі кафедри на-
уковий філіал Теплотехнічного бюро Науково-дослідного управління Вищої 
ради народного господарства УРСР. У складі бюро працювали як викладачі та 
інженери, так і студенти-теплотехніки старших курсів. Багато з цих працівни-
ків у майбутньому стали  відомими вченими-теплотехніками (М. О. Кічигін,  
М. А. Кондак, І. Т. Швець, В. І. Толубинський, Е. І. Ромм та ін.)86.

Борис Якович Букрєєв (1859—1962) — завідував у КПІ кафедрою матема-
тики (1922—1930). Основоположник київської школи геометрії. Досліджував 
також питання диференціальної геометрії, теорію рядів, варіаційного чис-
лення, а також історію математики87.

Олександр Петрович Котельников (1865—1944) — завідувач кафедри тео-
ретичної механіки (1914—1924) КПІ. Завдяки його зусиллям на механічно-
му факультеті створено кабінет теоретичної механіки з усім необхідним для 
навчання і дослідницької роботи обладнанням. Заклав фундамент векторно-
го числення в неевклідових просторах88.

Професор В. Ф. Шульц завідував кафедрою прикладної механіки у 
1915—1937 рр., викладав у КПІ курси «Прикладна механіка» і «Деталі ма-
шин». Його науковою працею «Цапфы, оси и валы», опублікованою в 
1927 р., користувалися студенти як навчальним посібником. У 1930-х роках 
під його керівництвом на кафедрі була створена наукова лабораторія тертя 
й змащування89.

Олексій Якович Ступін (1861—1928) — у 1903—1928 рр. працював у КПІ 
на посаді професора та завідувача кафедри парових котлів90.

Згідно з трудовим списком А. Д. Коваленка, виробничу практику він 
проходив на заводі «Більшовик» у Києві (1923), як практикант-теплотехнік 
бюро теплосилових установок на підприємствах нинішнього Донецька 
(1925), а також на заводі «Красный путиловец» у Ленінграді на посадах 
практиканта-теплотехніка і конструктора парового цеху (1926). У 1927—
1928 рр. працював стажистом-теплотехніком на 1-му Державному дріжджо-
вому заводі у Києві91. 

Старанність у навчанні посприяла тому, що А. Д. Коваленко у 1929 р. 
успішно захистив кваліфікаційну роботу на тему «Проект паротурбінової 
установки на судні» і отримав кваліфікацію інженера-механіка92, підтвер-
джену відповідним свідоцтвом.

2.3. Робота на заводі ім. О. О. Косякова (1929—1935)

В автобіографії А. Д. Коваленко вказав, що після закінчення КПІ його 
було направлено на завод ім. О. О. Косякова (м. Рошаль Московської об-
ласті)93. Цей завод, який став першим робочим місцем А. Д. Коваленка, було 



АКАДЕМІК А. Д. КОВАЛЕНКО:  ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ22

побудовано на лісистій і болотистій місцевості площею майже 10 тис. деся-
тин, яку на початку 1914 р. придбало Петербурзьке акціонерне товариство 
П. В. Барановського у власника Мішеронського скляного заводу П. П. Блі-
нова. Тоді і розгорнулося тут будівництво великого порохового заводу. Па-
ралельно з будівництвом розвивався й прилеглий до нього населений пункт.  
У 1918 р. робітниче селище стало називатися Рошаль на честь революцій-
ного діяча С. Г. Рошаля. Тоді ж завод був націоналізований і переданий 
у відан ня Вищої Ради Народного Господарства. Згідно з тодішнім адміні-
стративним поділом селище Рошаль належало до Володимирської губернії, 
і лише в 1921 р. увійшло до складу Московської, тож і завод спочатку звав-
ся Володимирським. 

Будівництво заводу тривало трохи більше двох років, що було рекорд-
но коротким терміном для подібних будівництв. У 1930-х роках рошальский 
завод став ініціатором розробки і впровадження в порохову промисловість 
деревної целюлози, творцем нових технологічних регламентів і місцем, де 
вперше в СРСР почали виробляти колоксиліни — нітрати целюлози, необ-
хідні для виробництва пластмас, целулоїду, нітролаків, нітроемалей, бездим-
ного пороху, динаміту та інших пахучих вибухонебезпечних речовин94. 

Упродовж 1929—1935 рр. А. Д. Коваленко працював на заводі на поса-
дах інженера-конструктора кошторисно-конструкторского бюро, помічни-
ка завідувача електричного відділу (1929), завідувача бюро головного ме-
ханіка (1929—1930), заступника та т. в. о. головного механіка (1930—1931), 
головного механіка (1931—1932), начальника енергетичного відділу заводу 
(1932—1935), що підтверджено записами у трудовому списку вченого95.

Тут же наведені витяги з наказів керівництва заводу ім. О. О. Косяко-
ва про винесення подяки, нагородження А. Д. Коваленка грошовими пре-
міями, годинником за виробничі досягнення, а саме: організація проведен-
ня ремонту і пуску змішувачів, реконструкція щита електростанції, забез-
печення економії пари, води та електроенергії; перевиконання плану тех-
нічного мінімуму (109 %), ударна робота, проведення державного технічно-
го іспиту96. 

14 вересня 1935 р. за підсумками роботи на заводі ім. О. О. Косяко-
ва, А. Д. Коваленко отримав характеристику з направленням до аспіранту-
ри Київського індустріального інституту (КІІ). У ній особливо відзначені за-
ходи, проведені під керівництвом майбутнього вченого, зокрема: введення в 
експлуатацію і налаштування нової котельні на торфі та досягнення збіль-
шення тривалості роботи котла з 7—10 діб до 1—1,5 місяця; підвищення ко-
ефіцієнта корисної дії котельні до 77 %; приведення у повний порядок тур-
бінного господарства заводу; освоєння спалювання на котлах нової котельні 
сильно вологого торфу (50—60 %) у суміші з дровами та вугіллям; знижен-
ня собівартості виробленої продукції ТЕС у першому півріччі 1935 р. на 200 
тис. крб. Енерговідділ під керівництвом А. Д. Коваленка випереджав інші 
структурні підрозділи заводу з розробки та впровадження раціоналізатор-
ських пропозицій. Три роки поспіль (1933—1935) відділу присуджувався пе-
рехідний Червоний прапор з раціоналізації97.
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Цікавим є той факт, що А. Д. Коваленко упродовж 1930—1934 рр. про-
водив на заводі, окрім організаційної, ще й педагогічну роботу — був по-
заштатним викладачем школи фабрично-заводського учнівства, фабрично-
заводських технічних курсів і Вищого технічного навчального закладу при 
заводі, де викладав технічну механіку, машинознавство, електротехніку, 
вищу математику та фізику. За якісне проведення занять його було нагоро-
джено книгами. Про це керівництвом заводу ім. О. О. Косякова Анатолію 
Дмитровичу було видано окрему довідку, представлену у фонді вченого98.

2.4. Навчання в аспірантурі, початок трудової діяльності в КІІ та  
Інституті будівельної механіки АН УРСР (1935—1941)

У 1935 р. А. Д. Коваленко був направлений до аспірантури КІІ. У роз-
порядженні по Головному управлінню навчальних закладів Народного комі-
саріату важкої промисловості СРСР вказано, що він зарахований аспірантом 
за спеціальністю «теплоенергетика». Його керівником призначено професо-
ра Івана Трохимовича Швеця (1901—1983) (академік АН УРСР з 1950 р.)99. У 
трудовому списку А. Д. Коваленка зазначено, що його було зараховано ас-
пірантом кафедри теплоенергетики100. За твердженням Ю. М. Шевченка, за-
вод ім. О. О. Косякова направив А. Д. Коваленка в аспірантуру з огляду на 
його схильність до наукової роботи101. 

Навчання А. Д. Коваленка в аспірантурі припало на період структурних 
трансформацій Київського індустріального інституту з метою реалізації ра-
дянської державної політики у галузі вищої освіти 1930-х років. Так, ще у 
1930 р. Київський політехнічний інститут було поділено на вісім галузевих 
інститутів, одним із яких був Київський енергетичний інститут (КЕІ). Саме 
в КЕІ в травні 1931 р. створено теплотехнічний факультет у складі двох ка-
федр (теплових установок і загальної теплотехніки). Першим деканом фа-
культету став професор М. А. Кондак. У 1933 р. деканом та одночасно заві- 
дувачем кафедри теплотехніки призначили професора І. Т. Швеця. 

У 1934 р. галузеві інститути, які розміщувались у корпусах колишньо-
го КПІ (Київський машинобудівний, Київський енергетичний і Київський 
хіміко-технологічний інститути) об’єднали в один Київський індустріальний 
інститут (КІІ). При цьому теплотехнічний факультет КЕІ було розформова-
но, а його кафедри — теплоенергетики та котельних установок — увійшли 
до складу енергетичного факультету КІІ. Теплотехнічний факультет у КІІ 
було відновлено лише в 1938 р. Його очолив науковий керівник А. Д. Кова-
ленка професор І. Т. Швець. До складу факультету входили кафедра фізи-
ки (завідувач — професор Г. М. Губарєв), а також чотири теплотехнічні ка-
федри: парових двигунів (завідувач — професор І. Т. Швець); теплосилових 
установок (завідувач — доцент В. В. Тумасов); котельних установок (заві- 
дувач — доцент В. І. Толубинський); теоретичної та загальної теплотехніки 
(завідувач — професор М. О. Кічигін). На кафедрах факультету розгорнула-
ся активна науково-дослідна робота102.
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З життєпису А. Д. Коваленка дізнаємося, що аспірантуру він закінчив до-
строково, якраз у рік відновлення Теплотехнічного факультету в КІІ (1938), 
захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук на тему «Исследование напряжений в колесах турбомашин». В його ав-
тобіографії знаходимо інформацію про затвердження у вченому званні до-
цента, про роботу на посадах асистента та доцента КІІ, передумовами чого 
якраз і були успішна підготовка та захист дисертації. Водночас, А. Д. Кова-
ленко вказав на той факт, що ще навчаючись в аспірантурі, у 1936 р. почав 
займатися науковою роботою на академічній ниві — в Інституті будівельної 
механіки АН УРСР103.

Будучи аспірантом, А. Д. Коваленко на якісно новому рівні продовжив 
свою педагогічну діяльність, започатковану на заводі ім. О. О. Косякова. У 
довідці, виданій кафедрою парових двигунів КІІ, вказано, що з 1 вересня 
1935 р. до 1 вересня 1938 р. Анатолій Дмитрович був асистентом при кафе-
дрі та проводив заняття зі студентами104. У трудовій книжці зафіксовано за-
твердження на посадах штатного асистента (1938—1939) та доцента кафе-
дри теоретичної теплотехніки (1939—1941) КІІ105 після присвоєння у 1939 р. 
йому вченого звання доцента по кафедрі «теплосилові установки та паро-
ві двигуни»106.

Очевидно, що одним зі стимулів для пошуку А. Д. Коваленком додат-
кової роботи тепер на науковій ниві стало те, що перейшовши із заводу 
ім. О. О. Косякова до аспірантури Київського індустріального інституту, він 
відчув певні фінансові складнощі. Анатолій Дмитрович як годувальник сім’ї 
і батько двох дітей, після переходу значно втратив у зарплаті: на заводі він 
отримував заробітну платню 860 крб на місяць, були ще й додаткові премії; 
стипендія ж аспіранта складала лише 255 крб107.

Додатковим негативним фактором у погіршенні фінансового становища 
стало скасування карткової системи на розподіл продуктів у СРСР. З 1 січ-
ня 1935 р. ліквідували карткову систему на хліб, борошно і крупу, у жовтні 
1935 р. — на всі продовольчі товари, а з 1 січня 1936 р. — на всі інші това-
ри. Поясненням цим крокам було підвищення життєвого рівня населення в 
результаті виконання завдань першої п’ятирічки. Але насправді все було да-
леко не так. Одночасно зі скасуванням карток були ліквідовані «нормова-
ні» і комерційні ціни, а на промислові та продовольчі товари запровадже-
ні «єдині ціни», що значно перевищували попередні, які люди сплачували 
за картками108.

У 1940 р. деканом Теплотехнічного факультету КІІ призначений про-
фесор М. О. Кічигін. План розвитку факультету на кінець 1941 р. передба-
чав створення ще трьох профілюючих кафедр з відповідними навчально-
науковими лабораторіями, кабінетами, розширення контингенту студентів. 
Факультет мав стати одним з найбільших підрозділів КІІ. Але із початком 
німецько-радянської війни цим планам не судилося здійснитися. У лип-
ні—серпні 1941 р. Теплотехнічний факультет у складі КІІ евакуйований в 
м. Ташкент, де він увійшов до складу енергетичного факультету Середньо-
азіатського індустріального інституту (САІІ)109. На період евакуації шляхи 
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А. Д. Коваленка та КІІ розійшлися, оскільки вчений виїхав разом з Інститу-
том будівельної механіки АН УРСР до Уфи.

Майже сорокарічний період плідної наукової роботи А. Д. Коваленка в 
Інституті механіки АН УРСР розпочався у 1936 р., під час його навчання в 
аспірантурі. Сам інститут створений у 1918 р. на базі кафедри опору мате-
ріалів КПІ під назвою «Інститут технічної механіки УАН». У 1929 р. назву 
було змінено на «Інститут будівельної механіки АН УРСР», а в 1960 р. — 
«Інститут механіки АН УРСР»110. Відповідно до витягу з трудової книжки, 
до евакуації вчений працював в інституті на посадах інженера-конструктора 
(1936—1937), інженера-механіка II сектору (1937), наукового співробітника 
(1937—1939), в. о. старшого наукового співробітника (1939—1940) та стар-
шого наукового співробітника (1940—1941)111. У 1938 р. його було затвердже-
но у вченому званні старшого наукового співробітника112. Диплом кандидата 
технічних наук, атестати доцента та старшого наукового співробітника вру-
чені А. Д. Коваленку у 1946 р. Ці документи також є в особовому архівно-
му фонді вченого113.

У вересні 1939 р. А. Д. Коваленко обійняв посаду старшого наукового 
співробітника групи динамічної міцності, очолюваної директором інститу-
ту академіком АН УРСР Сергієм Володимировичем Серенсеном (1905—1977). 
Наукові роботи Анатолія Дмитровича періоду 1938—1940 рр. присвячені до-
слідженню напруженого стану елементів турбінних установок, при чому, за 
твердженням Ю. М. Шевченка, для отримання більш точних і надійних ре-
зультатів вчений використовував моментну теорію оболонок114. Згідно зі зві-
том Інституту будівельної механіки АН УРСР за 1940 р., А. Д. Коваленко 
спільно з С. В. Серенсеном та Г. С. Писаренком працювали над розробкою 
науково-дослідної теми «Исследование прочности пакетов турболопаток в 
связи с демпфированием и усталостью стали»115. У 1940 р. Анатолій Дмитро-
вич увійшов до складу вченої ради інституту116.

У 1939 р. співробітником Інституту будівельної механіки АН УРСР став 
молодший товариш А. Д. Коваленка по аспірантурі в КІІ Георгій Степано-
вич Писаренко (1910—2001), у майбутньому академік НАН України (1964), 
організатор та директор Інституту проблем міцності АН УРСР. У сво-
їй книзі «Сергей Владимирович Серенсен» (1993) на основі власних спо-
гадів Г. С. Писаренко торкнувся питань співпраці із С. В. Серенсеном та 
А. Д. Коваленком, який власне й виступив ініціатором знайомства Сергія 
Володимировича та Георгія Степановича у другій половині 1938 р.117

Співпраця між А. Д. Коваленком та С. В. Серенсеном розпочалася ще 
у студентські роки, коли вони разом готували стенограми лекцій з парових 
машин професора Г. С. Жирицького в КПІ. Однак, після закінчення інсти-
туту їхні шляхи розійшлися. Анатолія Дмитровича було направлено на завод 
ім. О. О. Косякова у м. Рошаль, а Сергій Володимирович ще у 1926 р. всту-
пив до аспірантури КПІ. З 1928 р. він працював старшим науковим спів-
робітником Інституту будівельної механіки АН УРСР, у 1929 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «О напряжении при изгибе анизотропных 
балок (как плоская задача теории упругости)», а згодом, у 1932 р., став  
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директором цього інституту118. Згадуючи про обставини роботи під керівниц -
твом С. В. Серенсена у передвоєнні роки, Г. С. Писаренко наголосив, що 
практично всі співробітники, починаючи з директора, працювали за суміс-
ництвом, зокрема вони з А. Д. Коваленком тоді ще навчалися в аспіранту-
рі. Незважаючи на це, співробітники інтенсивно працювали над планови-
ми темами інституту, використовуючи як вечірній час, так і вихідні дні. При 
цьому Сергій Володимирович занурювався в роботу не тільки відділів і груп 
співробітників інституту, а й кожного окремого науковця. Були непоодино-
кі випадки, коли о 10-й чи об 11-й годині вечора він заходив до працівників, 
цікавився конкретними результатами роботи, виявляючи обізнаність у на-
прямах діяльності підлеглих, обговорював з ними результати досліджень та 
проведених розрахунків. С. В. Серенсен мав велику повагу серед більшості 
співробітників, завжди поводився стримано, коректно, розсудливо та з гід-
ністю. Як згадує Г. С. Писаренко, коли з’являвся директор, в інституті на-
ступала «повна тиша»119. 

У період роботи в Інституті будівельної механіки АН УРСР пе-
ред німецько-радянською війною побачили світ перші 4 наукові публіка-
ції А. Д. Коваленка120. Загалом хронологічний список опублікованих праць 
власне Анатолія Дмитровича та за його редакцією налічує 127 позицій121. За-
бігаючи наперед, зауважимо, що у процесі опрацювання масиву опублікова-
них та неопублікованих наукових праць вченого, які відклалися в його осо-
бовому архівному фонді, було віднайдено тези доповідей, опубліковані в 
збірниках матеріалів наукових форумів, але не включені до названого спис-
ку. Першу позицію у списку праць А. Д. Коваленка займає монографія, під-
готовлена за матеріалами кандидатської дисертації «Дослідження розподі-
лу напруг в колесі турбокомпресора з лопатками, розміщеними по радіусу» 
(1938). Цікаво, що для неї було виділено окремий номер «Праць Інституту 
будівельної механіки АН УРСР»122.

Характеризуючи власні наукові результати, А. Д. Коваленко в автобіо-
графії зазначив, що у 1939—1941 рр. ним було проведено експерименталь-
ні роботи з динаміки елементів турбін, досліджено розсіювання енергії в па-
кеті лопаток. Під час експериментів встановлено, що при коливаннях паке-
тів довгих лопаток розсіювання енергії здебільшого (80—90%) визначаєть-
ся тертям в місцях кріплення зв’язків (бандажа і дротів) до лопаток; зробле-
но висновок про те, що для збільшення здатності пакета турбінних лопаток 
до розсіювання енергії вирішальним є раціональний вибір його конструкції 
(способу кріплення зв’язків, їх кількості та ін.). Результати досліджень мали 
важливе значення для розвитку турбобудування123.

В автобіографічному записнику вчений коротко згадав про свою участь 
у конкурсах наукових робіт молодих учених у 1938 р. та 1941 р., за під-
сумками яких був нагороджений грамотою та премійований124. В особовому 
архівному фонді вченого відклалася почесна грамота, якою його було на-
городжено за результатами Всесоюзного змагання молодих наукових робіт-
ників у березні 1938 р.125 Визнання та заохочення успішної наукової роботи 
А. Д. Коваленка сприяло покращенню фінансового становища вченого, дало 
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змогу матеріально забезпечити свою родину, яка у цей період поповнилася: 
у 1940 р. народилася його третя дитина — син Юрій.

Наведені факти свідчать про те, що після здобуття вищої освіти у КПІ, 
А. Д. Коваленко знайшов вдале застосування набутим знанням під час робо-
ти на заводі ім. О. О. Косякова, а також отримав перші навички педагогічної 
діяльності. Це посприяло поверненню А. Д. Коваленка до лона alma mater 
спочатку як аспіранта, потім як штатного асистента та доцента. Водночас, 
вчений активно включився до академічної наукової діяльності в Інститу-
ті будівельної механіки АН УРСР. Отже, у період 1935—1941 рр. професій-
не зростання А. Д. Коваленка відбувалося майже синхронно як на педаго-
гічній, так і на науковій ниві. Його затверджено у вчених званнях старшо-
го наукового співробітника та доцента. Відбулося це майже одночасно — у 
1938 р. та 1939 р. відповідно. 

2.5. Життя та наукова діяльність в евакуації (1941—1944)

У 1941 р. у зв’язку з початком німецько-радянської війни та евакуаці-
єю з Києва А. Д. Коваленко був вимушений на певний час припинити пе-
дагогічну діяльність, оскільки виїхав до м. Уфа разом з колективом Інститу-
ту будівельної механіки АН УРСР, про що довідуємося з посвідчення, збере-
женого у фонді126. 1 серпня 1941 р. вченого було повторно призначено стар-
шим науковим співробітником групи динамічної міцності Інституту буді-
вельної механіки АН УРСР, евакуйованого до Уфи127. До групи входили ака-
демік АН УРСР С. В. Серенсен (керівник), А. Д. Коваленко, Ф. П. Бєлян-
кін, Б. Д. Грозін та Г. С. Писаренко. Вони розробили методику розрахун-
ку напруг і методику експериментального дослідження міцності ряду дета-
лей авіадвигунів у зв’язку з істотним зниженням запасів міцності, виклика-
ним форсуванням потужності двигунів. Ю. М. Шевченко особливо відзна-
чив роботу цієї групи вчених з налагодження виробництва колінчастих ва-
лів, вказавши, що в результаті проведених досліджень знайдені шляхи усу-
нення причин виходу з ладу валів, що забезпечило безперебійний випуск 
вкрай необхідних для промисловості моторів128.

А. Д. Коваленко з 18 вересня до 1 жовтня 1942 р. поєднував академіч-
ну наукову діяльність з роботою на заводі № 384 (26) на посаді інженера-
дослідника129. За спогадами Г. С. Писаренка, група вчених України у скла-
ді С. В. Серенсена, Ф. П. Бєлянкіна, Б. Д. Грозіна, А. Д. Коваленка та влас-
не Г. С. Писаренка за рішенням Президії АН УРСР була відряджена на авіа-
ційний завод № 26 для надання науково-технічної допомоги вже у липні 
1941 р., тобто майже одразу після прибуття до Уфи. Завод було створено 
на майданчику Уфимського комбайнового заводу з трьох евакуйованих авіа-
моторних заводів. Директором заводу призначений заступник наркома авіа-
ційної промисловості В. П. Баландін. Головним конструктором заводу був 
В. Я. Климов, головним інженером — П. Д. Лаврентьєв, а головним мета-
лур гом — М. О. Ферін. Останній мав досвід роботи на Верхньоволзькому 
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заводі, що увійшов до складу заводу № 26. Група співробітників, очолювана 
С. В. Серенсеном, працювала в цеху № 25 саме під загальним керівництвом 
М. О. Феріна над налагодженням технологічних процесів виготовлення дета-
лей авіаційних моторів М-105 для винищувачів конструкції О. С. Яковлєва130.

Однією з ключових проблем модернізації винищувачів у роки Другої 
світової війни було збільшення їх швидкості. Водночас, в умовах безперерв-
ного зростання потреби у винищувальній авіації, не було змоги вносити ра-
дикальні конструктивні зміни основних елементів двигуна. Тому збільшен-
ня швидкості літаків намагалися досягти збільшенням потужності двигуна за 
допомогою зміни його паливної системи. Однак зі збільшенням потужнос-
ті деякі найбільш напружені елементи мотора М-105, що мали малі запаси 
міцності — виявлялися перевантаженими і виходили з ладу. Перед С. В. Се-
ренсеном, А. Д. Коваленком та Г. С. Писаренком було поставлено завдан-
ня обґрунтувати можливості зміцнення зазначених деталей за рахунок змін 
якості матеріалу і деяких незначних конструктивних форм без зміни їх габа-
ритів, щоб запобігти порушенню строків серійного випуску моторів131. 

Працюючи над даною проблемою, А. Д. Коваленко на заводі 384 (26) 
обіймав посади інженера дослідника технічного бюро відділу технічного 
контролю та відділу головного металурга132. За виконання завдань заводу 
384 (26) його було двічі відзначено у наказах по АН УРСР у 1942 р. Окрім 
того з 1 вересня 1942 р. він отримав підвищення посадового окладу старшо-
го наукового співробітника з 700 до 1500 крб133.

Однак через те, що результати дослідницької роботи групи виходили 
за межі інтересів одного заводу, в 1943 р. С. В. Серенсена, А. Д. Ковален-
ка та Г. С. Писаренка наказом Міністра авіаційної промисловості СРСР 
О. І. Шахуріна було переведено до Центрального інституту авіаційного мо-
торобудування ім. П. І. Баранова (ЦІАМ), філія якого знаходилася в Уфі134. 
В особовому архівному фонді А. Д. Коваленка є копія листа за підписами 
П. Д. Лаврентьєва та М. О. Феріна на ім’я Президента АН УРСР О. О. Бого-
мольця з подякою групі С. В. Серенсена, у якому вказано, що вона працю-
вала на заводі з серпня 1941 р. до лютого 1943 р. Це свідчить про те, що пе-
рейшовши до ЦІАМ група продовжувала співпрацювати із заводом135. Окрім 
того, в особовій справі А. Д. Коваленка представлена заява вченого на ім’я 
директора Інституту будівельної механіки АН УРСР із проханням поновити 
у повному обсязі нарахування заробітної платні з 1 січня 1942 р., оскільки за 
рахунок більш інтенсивної та понаднормової роботи йому вдалося виконати 
тематичний план, передбачений на 1941 р. Заява була підтримана С. В. Се-
ренсеном та задоволена директором інституту членом-кореспондентом 
АН УРСР М. В. Корноуховим136. 

У трудовій книжці А. Д. Коваленка вказано, що у ЦІАМ він працю-
вав на посаді старшого наукового співробітника з 3 жовтня 1942 р. до 1 лю-
того 1944 р.137 У фонді вченого представлено витяг з протоколу засідання 
Президії АН УРСР з ухвалою задовольнити клопотання Наркомату авіа-
промисловості про відрядження для роботи в ЦІАМ академіка С. В. Серен-
сена та старших наукових співробітників Інституту будівельної механіки  



Р О З Д І Л  2.  ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВИЙ ДОРОБОК А. Д. КОВАЛЕНКА 29

АН УРСР А. Д. Коваленка та Г. С. Писаренка на строк з 16 лютого до 
31 грудня 1943 р. за умови, що вони дадуть на це свою згоду та що Наркомат 
авіапромисловості по закінченні терміну відрядження направить їх у роз-
порядження Інституту будівельної механіки АН УРСР138. В особовій справі 
Анатолія Дмитровича є його заява на ім’я директора Інституту будівельної 
механіки АН УРСР зі згодою перейти до ЦІАМ139, лист заступника началь-
ника ЦІАМ В. Д. Владимирова на ім’я Президента АН УРСР О. О. Бого-
мольця з проханням продовжити відрядження А. Д. Коваленка на 1944 р.140, 
лист А. Д. Коваленка до директора Інституту будівельної механіки АН УРСР 
зі звітом про роботу в ЦІАМ та проханням відкликати його до АН УРСР141, 
а також лист-відповідь на нього віце-президента АН УРСР О. В. Палладіна з 
проханням направити вченого до АН УРСР у зв’язку з її реевакуацією до Ки-
єва та запевненням у тому, що А. Д. Коваленко зможе закінчити розпочаті у 
ЦІАМ дослідження, працюючи в АН УРСР142. Однак, відповідно до повідом-
лення ЦІАМ до АН УРСР, вченого було відряджено до АН УРСР лише 
28 січня 1944 р.143 Таким чином, у витягу з трудової книжки строк відря-
дження до ЦІАМ обмежено одним роком144. В автобіографічному записнику 
А. Д. Коваленко подав текст наказу по АН УРСР, яким було засвідчено, що 
він повернувся з відрядження та приступив до виконання обов’язків в Ін-
ституті будівельної механіки АН УРСР 1 лютого 1944 р.145 

В автобіографії А. Д. Коваленко доповнив фактичні дані про свою ро-
боту в ЦІАМ. Зокрема, вчений вказав, що в ЦІАМ він рахувався до лютого 
1943 р. в м. Уфа, з 5 до 25 лютого — в ешелоні ЦІАМ Уфа—Москва, 6 бе-
резня приступив до роботи безпосередньо в інституті, 17—21 квітня пере-
бував у відрядженні в Уфі, 7—20 травня був начальником ешелону ЦІАМ 
Уфа—Москва146.

У листі керівництва відділу № 14 ЦІАМ на ім’я Президента АН УРСР 
О. О. Богомольця від 10 лютого 1944 р. зазначено, що за період роботи в ін-
ституті А. Д. Коваленко провів роботи і консультації з розрахунку деталей 
авіадвигунів, розробив ефективні методи розрахунку дисків змінної товщи-
ни на згин та розтягнення від теплових деформацій, виступив з доповідями 
«Обобщенный метод расчета дисков переменной толщины на растяжение и 
изгиб» (29 липня 1943 р.) та «О тепловых напряжениях в дисках газовых тур-
бин» (11 січня 1944 р.), за що був нагороджений званням стаханівця147.

На жаль, через об’єктивні труднощі в організації видавничої справи в 
евакуації була опублікована лише одна наукова стаття А. Д. Коваленка на 
тему «До теорії обертових дисків експоненціального профілю» (1943)148. У 
період 1941—1944 рр. Анатолій Дмитрович розпочав наукову діяльність у 
двох нових формах. По-перше, це апробація та популяризація власних на-
укових результатів під час наукових форумів, таких, як конференції, се-
сії, семінари, наради тощо, що сприяло налагодженню співпраці наукових 
установ, від імені яких він виступав, з вітчизняними та іноземними устано-
вами подібного профілю. Скажімо, у списку наукових доповідей, складе-
ному А. Д. Коваленком, виступи на 9 наукових заходах охоплюють період 
1942—1944 рр.149 Загалом же список налічує 151 позицію150. По-друге, з кінця
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січня 1944 р. Анатолій Дмитрович почав рецензувати наукові праці інших 
вчених. Перша рецензія, підготовлена вченим, з’явилася у 1944 р.151 Загалом 
же список рецензій та відгуків, підготовлених А. Д. Коваленком за свою ді-
яльність, містить 49 позицій152. 

Підсумовуючи власні наукові результати періоду роботи на заводі 
384 (26) та в ЦІАМ, А. Д. Коваленко відзначив, що ним особисто були роз-
роблені методи розрахунку циліндричних лопаток турбокомпресорів за мо-
ментною теорією оболонок, новий метод розрахунку теплових напруг у дис-
ках газових турбін, метод розрахунку теплових напруг в тюльпанах клапа-
нів впуску як у круглих пластинах змінної товщини, досліджено залишко-
ві напруги у шийках колінвала у зв’язку з їх цементацією153. У звіті Інсти-
туту будівельної механіки АН УРСР про роботу в евакуації відзначено, що 
А. Д. Коваленком для потреб авіамоторобудування розроблено точний ме-
тод розрахунку напруг у дисках асиметричних профілів, що швидко оберта-
ються154.

Цінні спогади про повсякденне життя А. Д. Коваленка та інших вчених 
часів евакуації в Уфі представлені у вже згаданій книзі Г. С. Писаренка про 
С. В. Серенсена. Так, Георгія Степановича глибоко вразив безмежний патріо - 
тизм і самовідданість евакуйованих до Уфи людей, які були погано одягне-
ні, бідно харчувалися, однак виконували і перевиконували поставлені перед 
ними завдання. За спостереженням вченого, якщо восени 1941 р. на ринках 
Уфи було достатньо продовольчих товарів, то взимку 1942—1943 р. із напли-
вом евакуйованих стало важко що-небудь купити. У зв’язку з цим співробіт-
никам АН УРСР надавалися городи. Зокрема А. Д. Коваленко та Г. С. Пи-
саренко отримали ділянки приблизно за 20—25 км від Уфи, до них потрібно 
було діставатися потягом. Вирощували винятково картоплю, адже вона да-
вала високі врожаї155.

У пам’яті Г. С. Писаренка яскраво закарбувалися враження від щоден-
них, особливо зимових, поїздок разом з А. Д. Коваленком на завод. Необхід-
но було йти пішки 2 км до вокзалу, потім їхати потягом 20 км і ще близько 
кілометра знову йти до заводу. С. В. Серенсен, П. Ф. Бєлянкін і Б. Д. Грозін 
жили в місті. Іноді вченим доводилося їздити на завод трамваєм, хоча такі 
поїздки були небезпечними для здоров’я та навіть життя. Якось з А. Д. Ко-
валенком під час руху трамвая стався нещасний випадок. Він завис на схід-
цях і вдарився об стовп. Забій був настільки сильний, що половина тіла Ана-
толія Дмитровича від удару посиніла і він після цього довго хворів. Сер-
гій Володимирович разом Георгієм Степановичем неодноразово відвідували 
хворого і дуже непокоїлися його станом. На щастя, Анатолій Дмитрович до-
сить швидко одужав і продовжив працювати, але надалі вчені уникали поїз-
док трамваєм156.

Зазвичай вчені обідали у заводській їдальні, у якій завжди бракувало по-
суду. Г. С. Писаренку запам’ятався випадок, коли через відсутність ложок 
він вимушений був по черзі їсти однією ложкою разом із С. В. Серенсеном 
та А. Д. Коваленком. Також вчений пригадав обставини відрядження групи 
співробітників ЦІАМ, до якої було включено також А. Д. Коваленка, взим-
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ку 1943 р. для супроводу обладнання реевакуйовуваної філії ЦІАМ до Мо-
скви: під час довготривалої поїздки в теплушках вони були вимушені харчу-
валися мороженою цибулею та картоплею157.

Загалом, підсумовуючи період життя та діяльності А. Д. Коваленка в 
евакуації можна констатувати, що, незважаючи на важкі побутові умови, 
вчений енергійно долучився до розвитку авіаційного двигунобудування, по-
єднуючи роботу одразу на трьох основних рівнях — на академічному в Ін-
ституті будівельної механіки АН УРСР, на галузевому в ЦІАМ та на вироб-
ничому на заводі 384 (26). За інтенсивну роботу у воєнний період А. Д. Ко-
валенко отримав свою першу державну нагороду — медаль «За доблесну 
працю у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.», якої він був удостоє-
ний у 1945 р. вже  після повернення до Києва і закінчення війни158. Згодом, 
у 1947 р. А. Д. Коваленку було присвоєно військове звання «інженер-майор 
інженерно-технічних військ», що відповідало посаді інженера-конструктора 
з літакомоторобудування159.

2.6. Робота в Інституті будівельної механіки АН УРСР та КПІ 
(1944—1949)

А. Д. Коваленко повернувся до Києва разом з АН УРСР у лютому 1944 р. 
Він продовжив працювати в Інституті будівельної механіки АН УРСР на по-
саді старшого наукового співробітника160. У перші повоєнні роки Інститут 
будівельної механіки АН УРСР активно долучився до відновлення промис-
ловості країни, у зв’язку з чим відбулося значне розширення тематики до-
сліджень інституту, що, за твердженням Ю. М. Шевченка, потребувало ство-
рення низки нових спеціалізованих відділів. Зокрема, у січні 1946 р. було 
організовано відділ міцності і динаміки деталей машин, керівником якого і 
було призначено А. Д. Коваленка161. Як свідчить протокол засідання Прези-
дії АН УРСР, з 26 січня 1946 р. його було призначено в. о. завідувача відділу 
міцності і динаміки деталей машин162. Як вказано у витягу з протоколу засі-
дання Президії АН УРСР, у 1948 р. вченого затверджено на посаді за атеста-
цією163. У наказі по інституту зазначено, що А. Д. Коваленко змінив на по-
саді С. В. Серенсена, який перейшов на роботу до Лабораторії сільськогос-
подарських машин АН УРСР164.

Як вказав А. Д. Коваленко у своїй автобіографії, основним напрямом 
наукової діяльності відділу була розробка методів технічної теорії пружнос-
ті і технічної динаміки напруженого стану, жорсткості і коливань елементів 
турбомашин та інших відповідальних конструкцій. Серед основних науко-
вих досягнень роботи відділу під своїм керівництвом, вчений особливо від-
значив побудову нових ефективних точних розв’язків у спеціальних функці-
ях і покращення розв’язків, отриманих іншими авторами, для задач про на-
пружений стан круглих пластин і дисків радіально-змінної товщини, а також 
оболонок обертання канонічних форм (конічної, сферичної, тороїдальної). 
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Характерною особливістю цих досліджень, на думку А. Д. Коваленка, 
була побудова точних аналітичних розв’язків вирішальних рівнянь у спеці-
альних функціях і перетворення їх до форми, зручної для практичного за-
стосування. На відміну від наближених і широко використовуваних в теорії 
оболонок асимптотичних методів, такий підхід дозволив охопити весь клас 
даних завдань, незалежно від розташування особливих точок і геометричних 
параметрів (наприклад, від кутів розхилу конічних оболонок). За тверджен-
ням вченого, це було особливо важливо для розрахунку не дуже тонких обо-
лонок, які часто зустрічаються в машинобудуванні.

За спостереженням А. Д. Коваленка, паралельно з побудовою точних 
рішень розвивався математичний апарат досліджень. Особливу увагу було 
приділено вивченню випадку логарифмічних розв’язків гіпергеометрично-
го рівняння Гаусса. У 1948—1950 рр. за аналогією з бесселевими функція-
ми другого роду було введено і досліджено гіпергеометричні функції друго-
го роду, які були розв’язками рівнянь другого порядку. Для них було скла-
дено функціональні співвідношення: формули диференціювання, перетво-
рення, співвідношення між суміжними функціями, рекурентні формули та 
ін., які дозволили посилити збіжність рядів і скоротити число рядів, що під-
лягали підсумовуванню. У відділі було завершено дослідження, розпочаті 
ще в 1913—1919 рр. відомою в історії теорії оболонок цюріхською школою 
— проведено роботи із застосування гіпергеометричних функцій при побу-
дові ефективних точних рішень для круглих пластин змінної товщини і обо-
лонок обертання.

Також у цей період було введено узагальнені гіпергеометричні функції 
другого роду при дослідженні задач про несиметричні деформації круглих 
пластин змінної товщини і конічних оболонок. Побудовано точні розв’язки 
задачі про власні коливання круглої пластини лінійно-змінної товщини з 
N-вузловими діаметрами і досліджено для цієї пластини частоти і форми 
осесиметричних коливань і коливань з одним вузловим діаметром на осно-
ві теорії диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами. Дослі-
джено задачу про вимушені коливання диска постійної товщини і конічного 
профілю, що знаходився під дією змушуючих коріолісових сил при складно-
му його русі, що був результатом двох обертань навколо взаємно перпенди-
кулярних осей, відзначив А. Д. Коваленко у своїй автобіографії. 

Вчений підкреслив велике наукове значення для розрахунку напруг і пе-
реміщень у дисках авіаційних газових двигунів при еволюціях літака вста-
новлення співробітниками відділу міцності і динаміки деталей машин мож-
ливості потрапляння «прослизаючих» дисків у резонанс при збігу частоти 
збурюючих коріолісових сил з власною частотою коливань диска з одним 
вузловим діаметром.

Важливим науковим результатом, на думку А. Д. Коваленка, було від-
криття у процесі дослідження впливу відцентрових сил на статичний ви-
гин диска постійної товщини явища істотного впливу відцентрових сил  на 
напружений стан диска при його вигині з одним вузловим діаметром, при 
чому для швидкохідних турбомашин прогин зменшувався в кілька разів165.
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У 1945—1949 рр. науковий доробок А. Д. Коваленка поповнився 12 опуб - 
лікованими працями166. Зокрема до цього періоду належить його брошура 
«Расчет на прочность дисков турбомашин» (1947)167. Окрім того, вчений ви-
ступив з доповідями на 17-ти форумах168, підготував 10 рецензій на праці ін-
ших вчених169 і став відповідальним редактором збірника «Болтовые соеди-
нения» (1949)170.

Новим напрямом діяльності А. Д. Коваленка стала підготовка наукових 
кадрів вищої кваліфікації, яку можна назвати однією зі складових форму-
вання наукової школи вченого. Цій темі буде присвячено спеціальний роз-
діл даної монографії. Тут лише зазначимо, що у другій половині 1940-х років 
в Інституті будівельної механіки АН УРСР під керівництвом вченого були 
успішно захищені дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук171. Загалом же список дисертацій, підготовлених під керівниц -
твом вченого налічує 51 роботу172. 

У 1944, 1946 та 1948 роках А. Д. Коваленко як один з провідних фахів-
ців входив до оновленого складу вченої ради Інституту будівельної механіки 
АН УРСР 173. У січні 1947 р. його включено до розширеного складу вченої 
ради інституту. Тоді ж до Міністерства вищої освіти було направлено клопо-
тання дозволити вченій раді у розширеному складі приймати до захисту док-
торські дисертації за спеціальностями: 1) теорія пружності та пластичності; 
2) будівельна механіка і опір матеріалів; 3) деталі машин; 4) нелінійна ме-
ханіка; 5) металознавство та дослідження металів; 6) електрозварювання174.

В особовій справі А. Д. Коваленка представлено комплекс документів, 
які проливають світло на досі зовсім не досліджений в історіографії почат-
ковий період роботи вченого в Президії АН УРСР. Зокрема, у заяві на ім’я 
віце-президента АН УРСР О. В. Палладіна від 1 жовтня 1945 р. А. Д. Кова-
ленко просив зарахувати його консультантом Планової комісії АН УРСР по 
технічному відділенню175. З квітня 1946 р. вченого було зараховано на штат-
ну ставку176. У жовтні 1946 р. та липні 1947 р. на час профвідпусток вченого 
секретаря Відділу технічних наук АН УРСР О. М. Міляха на А. Д. Ковален-
ка було покладено його обов’язки177.

Ватро відзначити, що через півроку після повернення з евакуації 
А. Д. Коваленко відновив педагогічну діяльність. У трудовій книжці зафік-
совано, що з 1 жовтня 1944 р. його було зараховано на 0,5 ставки доцентом 
кафедри парових двигунів КПІ. У 1946 р. він отримав повну ставку доцен-
та кафедри опору матеріалів, однак у 1948 р. переведений на 0,5 ставки. На 
цій же кафедрі вчений упродовж квітня—серпня 1949 р. обіймав посаду про-
фесора178. А. Д. Коваленко в автобіорафії торкнувся змісту своєї педагогіч-
ної діяльності в КІІ та КПІ періодів 1938—1941 рр. і 1944—1949 рр., вказав-
ши, що читав лекції з теплотехніки, термодинаміки, машинознавства, а та-
кож опору матеріалів179.

Кар’єрному просуванню науковця сприяло те, що на середину 1940-х 
років він у цілому завершив цикл досліджень, присвячених вивченню напру-
женого стану пластин і оболонок, підготовкою дисертаційного досліджен-
ня180. У 1945 р. в КПІ А. Д. Коваленко успішно захистив дисертацію на 
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здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Растяжение 
и изгиб дисков симметричного и несимметричного профиля». В особовій 
справі вченого представлено протокол засідання вченої ради181. Диплом док-
тора наук Анатолій Дмитрович отримав у 1947 р.182, а в 1949 р. був затвер-
джений у вченому званні професора за спеціальністю «опір матеріалів і тео-
рія пружності». В тому ж таки році він отримав атестат професора183. 

Наукова і педагогічна діяльність А. Д. Коваленка у другій половині 1940-х 
років в умовах післявоєнної відбудови промисловості України сприяла від-
новленню підготовки висококваліфікованих кадрів, впровадженню нових 
технологій виготовлення деталей двигунів і в 1947 р. була відзначена по-
чесною грамотою Київського обласного відділення Всесоюзного наукового 
інженерно-технічного товариства машинобудівників (ВНІТТМаш)184. Авто-
ритет вченого як науковця, так і організатора науки надзвичайно зріс, тож 
не дивно, що у 1948 р. його кандидатуру було вперше висунуто на вибори 
до складу членів-кореспондентів АН УРСР за спеціальністю «теорія пруж-
ності»185. Даний період життя А. Д. Коваленка у приватній площині ознаме-
нувався поповненням його родини — народженням у 1945 р. сина Василя, 
а також поступовим погіршенням стану здоров’я вченого, викликаним його 
самовідданою працею186.

2.7. Діяльність в Інституті будівельної механіки АН УРСР та  
КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1949—1959)

Новий етап науково-педагогічної діяльності А. Д. Коваленка розпочався 
у вересні 1949 р. з його переходом з КПІ до КДУ ім. Т. Г. Шевченка, де він 
очолив кафедру теорії пружності, що зафіксовано у трудовому списку вче-
ного. Незважаючи на те, що з лютого 1950 р. А. Д. Коваленка було переве-
дено на півставки187, під його керівництвом кафедра теорії пружності вела 
дослідження за трьома основними напрямами: розвиток поляризаційно-
оптичного методу дослідження напружень і вивчення напруженого стану 
елементів машин; дослідження осесиметричних квазілінійних задач тепло-
провідності і термопружності на ЕОМ; дослідження динамічних задач тер-
мопружності і термов’язкопружності з урахуванням взаємного впливу полів 
деформацій і температур. У 1957 р. вчений ініціював створення в універси-
теті лабораторії фотопружності. 

А. Д. Коваленко читав в університеті лекції з теорії пружності, теорії плас-
тин і оболонок та з термопружності. Багато випускників КДУ ім. Т. Г. Шев-
ченка, хто слухав його лекції, згодом прийшли працювати до Інституту буді-
вельної механіки АН УРСР під його безпосереднє керівництво188.

Ще одним напрямом діяльності А. Д. Коваленка в КДУ ім. Т. Г. Шевчен-
ка було наукове керівництво дипломними роботами студентів-випускників 
механіко-математичного факультету, що, поряд з підготовкою кадрів ви-
щої кваліфікації, стало важливою складовою формування наукової школи 
вченого. Упродовж досліджуваного періоду 1949—1959 рр. під керівництвом 
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А. Д. Коваленка було підготовлено 36 дипломних робіт189, загалом же цей 
список налічує 62 позиції190.

У період 1949—1959 рр. А. Д. Коваленко продовжив працювати у Прези-
дії АН УРСР. Згідно з особовою справою, він обіймав посаду консультанта 
Планової комісії до січня 1951 р., коли його було звільнено за скороченням 
штатів191. Натомість, у протоколах засідань Президії АН УРСР зафіксовано 
його включення у 1949 р. до складу Комісії по комплексній проблемі газо-
вих турбін під керівництвом професора І. Т. Швеця, до якої входили також 
академіки АН УРСР Г. Ф. Проскура та А. О. Лобко, члени-кореспонденти 
АН УРСР І. М. Францевич та А. П. Філіппов192. Згодом, у 1957 р., вчений 
увішов до складу і став заступником голови Комісії з комплексної проблеми 
«Газові турбіни» у складі академіків І. Т. Швеця (голова) та Г. Ф. Проскури, 
членів-кореспондентів І. М. Францевича (заступник голови), А. П. Філіппо-
ва, Л. О. Шубенка-Шубіна та ін.193

На досліджуваний період припала діяльність А. Д. Коваленка на  
посаді ученого секретаря Президії АН УРСР. 18 серпня 1950 р. на засідан-
ні Президії АН УРСР через значне розширення обсягу робіт було виріше-
но утворити Вчений секретаріат Президії. Посаду головного вченого секре-
таря обійняв професор І. Т. Швець, а вчених секретарів — А. Д. Коваленко 
та Ф. П. Шевченко. До функцій секретаріату належали перевірка виконан-
ня планів науково-дослідних робіт інститутів АН УРСР, забезпечення ви-
конання планів та завдань уряду і звітування перед Президією, підбір ка-
дрів, особливо для слабких ділянок роботи наукових інститутів та установ 
АН УРСР194. Під час відряджень, відпусток та через хворобу головного вче-
ного секретаря Президії АН УРСР виконання його обов’язків покладали на 
А. Д. Коваленка195. Упродовж 27 січня — 25 березня 1953 р. він був т. в. о. 
головного вченого секретаря Президії АН УРСР між каденціями І. Т. Шве-
ця та О. Н. Щербаня196.

У протоколах засідань Президії АН УРСР представлено широкий спектр 
науково-організаційних проблем, якими опікувався вчений. Зокрема, він 
виступав на засіданнях Президії із ґрунтовними доповідями про проблемно-
тематичні плани інститутів і установ АН УРСР на 1951—1955 рр.197, про 
виконання госпдоговірних тем інститутами Відділу технічних наук та Від-
ділу сільськогосподарських наук АН УРСР198, про виконання постанови 
РМ УРСР від 22 квітня 1952 р. № 1044 «Про результати науково-дослідних 
робіт Інституту використання газу в комунальному господарстві та промис-
ловості АН УРСР за 1951 р. і про тематичний план інституту на 1952 р.»199, 
про виконання плану підготовки наукових кадрів по АН УРСР за 1952 р.200, 
про подальше розгортання науково-дослідних робіт Інституту машинознав-
ства і сільськогосподарської механіки АН УРСР201. 

Вчений також зробив короткі інформаційні повідомлення про організа-
цію дискусій і розгортання наукової критики і самокритики в АН УРСР202, 
про розробку Інститутом економіки АН УРСР питань, пов’язаних з еконо-
мічним обґрунтуванням проектування Каховської ГЕС203, про присудження 
Президією АН СРСР премії імені Л. І. Мандельштама (з фізики) в 1952 р. 
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члену-кореспонденту І. М. Ліфшицю за цикл робіт у галузі динамічної тео-
рії кристалів204. 

Окрім того, у досліджуваний період А. Д. Коваленка було включено до 
складу різноманітних комісій Президії АН УРСР: Комісії науково-технічного 
постачання Президії АН УРСР, яку очолили академік В. Є. Лашкарьов (го-
лова) та член-кореспондент П. С. Кучеров (заступник)205; комісії науково-
технічного постачання АН УРСР під керівництвом віце-президента АН УРСР 
академіка Г. М. Савіна у складі академіків Ф. П. Бєлянкіна, В. Є. Лашкарьо-
ва, членів-кореспондентів П. В. Головіна, П. М. Василенка та ін.206; Комісії з 
історії науки і техніки АН УРСР у складі академіків В. В. Данилевського (го-
лова), Б. В. Гнєденка, А. В. Думанського, О. І. Душечкіна, Р. Є. Кавецького, 
В. М. Корецького, Й. З. Штокала, членів-кореспондентів Є. В. Звєрезомба-
Зубовського, О. С. Давидова, О. П. Маркевича та ін.207; комісії для складан-
ня проекту нового Статуту АН на чолі з академіком О. В. Палладіним, до 
якої також входили члени Президії — академіки П. С. Погребняк, М. П. Се-
мененко, І. Т. Швець (заступник голови), П. О. Свириденко, М. М. Добро-
хотов, П. А. Власюк, М. Е. Омеляновський, Ф. П. Бєлянкін, В. М. Корець-
кий, О. І. Білецький, А. І. Кіпріанов, А. В. Думанський, О. І. Душечкін та 
член-кореспондент П. С. Кучеров208; комісії в складі академіків О. В. Палла-
діна, П. С. Погребняка та М. П. Семененка з підготовки інструкції для про-
ведення виборів у дійсні члени та члени-кореспонденти АН УРСР209. 

А. Д. Коваленко брав участь у налагодженні планово-звітної діяльнос-
ті АН УРСР у складі комісії під головуванням академіка Ф. П. Бєлянкі-
на з детального опрацювання плану розвитку поліграфічної бази АН на 
1951—1955 рр. та організації Друкарні закритого типу210; комісії у складі 
віце-президента академіка П. С. Погребняка, академіка О. І. Душечкіна та 
інших вчених із доопрацювання проекту постанови щодо звіту про роботу 
Ради по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР за 1950 р.211 Прези-
дія АН УРСР також зобов’язала А. Д. Коваленка та начальника Відділу спе-
ціальних робіт АН УРСР С. М. Бухала розробити пропозиції щодо покра-
щення контролю за виконанням установами АН УРСР урядових постанов з 
науково-дослідних робіт, про впорядкування в установах звітності й органі-
зації обліку виконання планів, покращення контролю за виконанням уста-
новами рішень Президії АН УРСР212.

Вченого залучали до підготовки та проведення наукових форумів АН 
УРСР, зокрема, до організації у 1951 р. спільно з головою Відділу техніч-
них наук АН УРСР академіком М. М. Доброхотовим заходів із відзначен-
ня 75-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної діяльнос-
ті академіка Г. Ф. Проскури у Харкові213, та наукової конференції молодих 
вчених АН УРСР у складі оргкомітету: академіки — Президент АН УРСР 
О. В. Палладін (голова), М. П. Семененко (заступник), М. Е. Омелянов-
ський, М. М. Доброхотов, П. А. Власюк, П. О. Свириденко, А. І. Кіпріа-
нов, Б. В. Гнєденко, О. І. Білецький та ін.214 У 1953 р. планували відряди-
ти до Москви А. Д. Коваленка у групі представників від АН УРСР для учас-
ті у роботі XII сесії Ради по координації наукової діяльності академій наук  
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союзних республік, однак замість нього відрядили заступника директо-
ра з наукової частини Інституту будівельної механіки АН УРСР к. т. н. 
М. М. Студзинського215.

Працюючи у Вченому секретаріаті Президії АН УРСР, А. Д. Коваленко  
долучився до створення комплексу доповідних записок, листів, звернень 
та клопотань Президії АН УРСР до вищих державних органів України 
щодо необхідності відновлення діяльності Інституту мінеральної сировини 
АН УРСР216, про передачу Чернівецької сейсмічної станції до складу Ака-
демії217, про затвердження списку академічних журналів218, про виділення 
додаткових коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітекту-
ри219, про сприяння впровадженню у промисловість нової технології вироб-
ництва чавуну, розробленої Інститутом машинознавства і сільськогосподар-
ської механіки АН УРСР220, щодо вирішення питання соціально-правового 
забезпечення команди експедиційного морського судна Інституту гідробіо-
логії АН УРСР221, щодо передачі майна і приміщення ліквідованого Укра-
їнського геологічного управління Інституту геологічних наук АН УРСР222, 
щодо прискорення вирішення питання створення заповідника «Кам’яна 
могила»223, а також довідки про роботу та перспективи діяльності заповід-
ника АН УРСР «Ольвія»224; довідкок Президії АН УРСР про наявні пло-
щі установ Академії, для яких заплановано капітальне будівництво та не-
обхідні додаткові асигнування для його здійснення225 та про підготовку на-
укових кадрів через аспірантуру у 1946—1950 рр.226, а також звіту про вико-
нання плану підготовки наукових кадрів в АН УРСР у 1952 р.227; постанови 
Президії АН УРСР про поліпшення організації книгообміну між установа-
ми АН УPCP та зарубіжними країнами228; витягу з протоколу засідання бюро 
Відділу фізико-математичних і хімічних наук АН УРСР щодо схвалення по-
ложення про Астрономічний комітет АН УРСР та складу його бюро229; по-
відомлення Президії АН УРСР про проведення у 1953 р. першого конкурсу 
наукових робіт в галузі медичних наук на присудження премії імені академі-
ка О. О. Богомольця230.

Через перевантаження на основній роботі в Інституті будівельної меха-
ніки АН УРСР А. Д. Коваленко був змушений написати заяву із проханням 
звільнити його з посади вченого секретаря Президії АН УРСР, яка була за-
доволена постановою Президії АН УРСР від 18 червня 1954 р. За сумлінну і 
бездоганну роботу Анатолій Дмитрович отримав подяку231.

А. Д. Коваленко продовжував керувати відділом міцності і динаміки де-
талей машин в Інституті будівельної механіки АН УРСР. За ініціативи вче-
ного, як зазначено в його автобіографії, у 1953 р. назву відділу було зміне-
но на «відділ технічної теорії пружності»232. У цьому ж році Анатолій Дми-
трович увійшов до оновленого складу вченої ради інституту і до складу вче-
ної ради інституту із захисту дисертацій233. У 1958 р. він знову затверджений 
у складі цієї вченої ради234. Варто відзначити, що у цей період А. Д. Кова-
ленко також був членом вченої ради Лабораторії спецсплавів АН УРСР235, 
а також, на час захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора  
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технічних наук О. М. Голубенцева та М. І. Яновського — вченої ради Інсти-
туту чорної металургії АН УРСР236.

У відділі під керівництвом А. Д. Коваленка продовжувалися наукові 
дослідження, розпочаті у попередній період. Отримані наукові результати 
були оприлюднені в монографї Анатолія Дмитровича «Пластины и оболоч-
ки в роторах турбомашин» (1955). Ці ж результати в узагальненому вигля-
ді пізніше стали частиною його монографії «Круглые пластины перемен-
ной толщины» (1959)237. Ще одну монографію А. Д. Коваленка «Теория рас-
чета на прочность колес турбомашин» (1950) було висунуто на отримання 
Державної премії СРСР. Вона присвячена актуальному в турбобудуванні і 
моторобудуванні питанню про розрахунки на міцність коліс турбомашин в 
зв’язку із застосуванням несиметричних профілів, високих колових швидко-
стей і високих температур робочих тіл (пара, газ). Тут представлено розроб-
лену вченим та ефективно застосовану нову методику розрахунку коліс тур-
бомашин симетричного і несиметричного профілю. Запропонована ним ме-
тодика, доведена до ефективних прийомів обчислень, мала велике прак-
тичне значення в турбобудуванні і в низці інших галузей техніки. Отримані  
результати знайшли ефективне застосування в конструкторських бюро ма-
шинобудівних заводів238. Незважаючи на те, що висунення монографії було 
підтримано на засіданні Президії АН УРСР239, праця А. Д. Коваленка не 
була удостоєна премії.

Натомість мали успіх зусилля, спрямовані на обрання А. Д. Ковален-
ка до складу членів-кореспондентів АН УРСР. Вперше на вибори кандида-
туру вченого було висунуто Інститутом будівельної механіки АН УРСР ще 
у 1948 р. У протоколі засідання Загальних зборів АН УРСР та повідомлен-
ні Президії АН УРСР вказано, що 23 травня 1951 р. А. Д. Коваленка затвер-
джено членом-кореспондентом АН УРСР за спеціальністю «теорія пружнос-
ті (теорія міцності в машинобудуванні)»240. 

Прізвище А. Д. Коваленка фігурує у звітній документації АН УРСР до-
сліджуваного періоду. Зокрема, у короткому звіті про наукову діяльність АН 
УРСР за 1951—1955 рр. зазначено, що в цей час на основі синтезу методів 
будівельної механіки і теорії пружності були розроблені основні положення 
теорії розрахунку на міцність і стійкість пластинчастих і пластинчасто-
стрижневих систем. Ця теорія розрахунку сприяла розробці і впровадженню 
в практику (промислове будівництво, моторобудування, машинобудування і 
т. д.) надійних і водночас економічних нових типів інженерних конструкцій. 
Істотний розвиток дістали методи технічної теорії пружності для вирішення 
важливих завдань будівельної механіки роторів турбомашин. Результати 
вказаних досліджень висвітлені в монографії А. Д. Коваленка «Пластины 
и оболочки в роторах турбомашин» і впроваджені в розрахункову практику 
низки провідних турбобудівних заводів241. 

У документі «Основні підсумки наукової діяльності установ Академії 
наук УРСР за 1956 р. та завдання на 1957 р.» відзначено участь вченого у 
розробці комплексної проблеми «Конструктивна міцність у машинобуду-
ванні», до якої долучилися вчені — представники семи установ Відділу тех-
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нічних наук АН УРСР. Завдяки комплексним дослідженням, проведеним 
А. Д. Коваленком, вивчені температурні напруги в деяких конструкціях тур-
бінних роторів242.

У 1956 р. за монографію «Пластины и оболочки в роторах турбомашин» 
А. Д. Коваленко удостоєний першої премії Президії АН УРСР. Як вказано 
у тексті відповідної Постанови Президії АН УРСР, у монографії висвітле-
но питання дослідження напруженого і деформованого стану тонких круг - 
лих пластин і оболонок обертання, що застосовуються як тонкостінні еле-
менти роторів турбомашин. Характерною особливістю роботи було дослі-
дження точних рішень зазначених задач за допомогою теорії спеціальних 
функцій і перетворення цих рішень у форми, зручні для практичного засто-
сування243. Диплом про присудження премії відклався в особовому архівно-
му фонді вченого244.

В інтерв’ю кореспонденту газети «Вечірній Київ» А. В. Хідекелі 12 жовт-
ня 1956 р. А. Д. Коваленко виклав своє бачення щодо власного наукового 
доробку. «Проблема міцності у газотурбобудуванні має винятково важли-
ве значення. Деякі елементи турбіни, порівняно з деталями інших машин, 
працюють в особливих умовах. Температура в газотурбінній установці до-
сягає 800—1000 градусів тепла, а швидкість обертання — до 30 тисяч обер-
тів на хвилину. За таких обставин в деталях установки виникають небезпеч-
ні теплові напруження. Наше завдання — допомогти конструкторам турбін 
правильно розв’язувати питання міцності, дати їм теоретично обґрунтовані  
раціональні методи розрахунків», — розповів учений245.

Загалом за період 1950—1959 рр. опубліковано 31 наукову працю 
А. Д. Коваленка246, він виступив з 47 доповідями247, підготував 17 відгуків та 
рецензій на роботи інших вчених248, став науковим керівником 7 кандидат-
ських дисертацій249. У 1954 р. Анатолій Дмитрович увійшов до першого скла-
ду редколегії журналу «Прикладна механіка»250.

А. Д. Коваленко активно долучився до міжнародної наукової співпраці, 
зокрема, брав участь у зустрічах співробітників Інституту будівельної меха-
ніки АН УРСР із делегацією вчених Китайської Народної Республіки (1954), 
з академіком АН УРСР С. П. Тимошенком (1958), який працював у США. 
Вчений здійснив перше у своєму житті закордонне наукове відрядження у 
складі групи українських вчених-механіків до Польщі (1958), про що йти-
меться у спеціальному розділі нашого дослідження.

Актами визнання та заохочення науково-організаційної діяльності 
А. Д. Коваленка досліджуваного періоду були як офіційні листи-подяки від 
установ, з якими він співпрацював, так і відзначення на найвищому дер-
жавному рівні. У 1954 р. вченого нагороджено орденом «Знак Пошани»251. 
У 1958 р. Президія АН УРСР винесла подяку А. Д. Коваленку як керівни-
ку досліджень, проведених на замовлення Коломенського тепловозобудів-
ного заводу. З огляду на те, що роботи були виконані на високому рівні і 
мали чимале практичне значення, директору Інституту будівельної механіки 
Г. М. Савіну було рекомендовано преміювати виконавців252. У цьому ж році 
на адресу Інституту будівельної механіки АН УРСР та Президента АН УРСР 
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О. В. Палладіна від директора Державного союзного науково-дослідного та 
експериментального інституту підшипникової промисловості О. І. Спри-
шевського надійшов лист-подяка дирекції та співробітникам Інституту буді-
вельної механіки АН УРСР за продуктивну співпрацю253.

2.8. А. Д. Коваленко — директор Інституту механіки АН УРСР 
(1959—1965)

Упродовж 1958—1959 рр. на А. Д. Коваленка декілька разів покладали 
виконання обов’язків директора Інституту будівельної механіки АН УРСР254, 
зокрема, на час 4-місячної творчої відпустки директора інституту академі-
ка Г. М. Савіна, який у січні—квітні 1959 р. мав завершити роботу «Пружні 
тонкі оболонки з великими отворами»255. Через погіршення стану здоров’я 
Г. М. Савін подав до Президії АН УРСР заяву з проханням звільнити його 
з посади директора Інституту будівельної механіки АН УРСР. 11 вересня 
1959 р. постановою Президії його прохання було задоволено, а виконання 
обов’язків директора Інституту будівельної механіки АН УРСР з одночас-
ним керівництвом роботою відділу технічної теорії пружності було покладе-
но на А. Д. Коваленка256. 

На засіданні Президії АН УРСР 8 січня 1960 р. Інститут будівельної ме-
ханіки АН УРСР було перейменовано на Інститут механіки АН УРСР, в. о. 
директора цього інституту А. Д. Коваленка зобов’язали прийняти до вико-
нання схвалені Президією АН УРСР структуру, основні наукові напрями ро-
боти інституту та об’єкти, на яких здійснюється впровадження результатів 
наукових досліджень. Водночас Анатолія Дмитровича затвердили завідува-
чем відділу технічної динаміки257. Вчений у своїй автобіографії зазначив, що 
назву відділу було змінено під впливом Г. М. Савіна, який очолив відділ ма-
тематичної теорії пружності258. А. Д. Коваленка призначили також заступни-
ком голови вченої ради інституту із захисту дисертацій259. 

Однією з перших ініціатив А. Д. Коваленка була ліквідація відділу ди-
намічної міцності у структурі інституту з метою розгортання досліджень у 
галузі конструктивної міцності пластмасових виробів й газотурбобудування 
за рахунок персоналу та устаткування цього відділу. На засіданні Президії 
АН УРСР 7 жовтня 1960 р. пропозицію вченого було схвалено260. В 1962 р. 
у зв’язку з упорядкуванням структури інституту постановою Президії АН 
УРСР на А. Д. Коваленка було покладено обов’язки завідувача відділу тех-
нічної теорії пружності та пластичності261.

Період з 15 до 19 квітня 1961 р. був насичений ключовими подіями в 
науковій біографії А. Д. Коваленка. В автобіографічному записнику вчено-
го зафіксовано, що 15 квітня його було обрано членом Національного комі-
тету СРСР з теоретичної і прикладної механіки262. 17 квітня на зборах Відді-
лення технічних наук АН УРСР Анатолія Дмитровича обрано кандидатом в 
академіки АН УРСР, а 18 квітня на Загальних зборах АН УРСР — до скла-
ду академіків АН УРСР263. 
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В особовому фонді та особовій справі А. Д. Коваленка представлено 
комплекс документів, за якими можна простежити хронологію подій, по-
в’язаних із висуненням та обранням його кандидатури до складу академіків 
АН УРСР. Так, 14 лютого 1961 р. кандидатуру вченого висунуто вченою ра-
дою Інституту механіки АН УРСР264. Тоді ж в інституті було підготовлено 
повідомлення до наукових установ, вищих навчальних закладів та промис-
лових підприємств з проханням підтримати запропоновану кандидатуру265. 
У відповідь на адреси Інституту механіки АН УРСР, Президії АН УРСР 
та самого А. Д. Коваленка надійшли відгуки, витяги з протоколів засідань 
та рішень вчених рад провідних наукових установ: Інституту механіки АН 
СРСР266 та Комісії з міцності газових турбін при цьому інституті267, Цен-
трального науково-дослідного та проектно-конструкторського котлотурбін-
ного інституту ім. І. І. Ползунова268, Інституту гідрології і гідротехніки АН 
УРСР269, Інституту математики АН УРСР270, Інституту машинознавства і 
автоматики АН УРСР271, Інституту металокераміки і спеціальних сплавів 
АН УРСР272, Інституту чорної металургії АН УРСР273, Лабораторії гідрав-
лічних машин АН УРСР274, механіко-математичного факультету Київсько-
го державного університету ім. Т. Г. Шевченка275, Київського політехнічно-
го інституту276, Харківського авіаційного інституту277, кафедри «Опір матері-
алів» Московського вищого технічного училища ім. М. Е. Баумана278, лис-
ти та відгуки від видатних вчених: академіків АН СРСР О. Ю. Ішлінсько-
го279 та Ю. М. Работнова280, членів-кореспондентів АН СРСР А. І. Лур’є281 
та А. М. Люльки282, академіків АН УРСР Г. М. Савіна283, С. В. Серенсена284, 
І. Т. Швеця285, Й. З. Штокала286 та ін., а також від керівництва провідних 
промислових підприємств Ленінграда, Харкова, Миколаєва287. 

У фонді вченого представлено диплом академіка АН УРСР. У ньому за-
значено, що 18 квітня 1961 р. АН УРСР на підставі статуту обрала А. Д. Кова-
ленка академіком АН УРСР за спеціальністю «прикладна теорія пружності»288.

У протоколі Загальних зборів АН УРСР від 19 квітня 1961 р. зафіксо-
вано затвердження А. Д. Коваленка на посаді директора Інституту механіки 
АН УРСР289. Як йшлося раніше, у січні 1960 р. Інститут будівельної механі-
ки було перетворено на Інститут механіки АН УРСР, у зв’язку з чим поча-
ли розроблятися нові наукові напрями: механіка полімерів, термопластич-
ність, гідропружність, тривимірна теорія пружності, реологія та ін. Дослі-
дження в зазначених напрямах проводилися за такими науковими пробле-
мами: наукові основи міцності і пластичності, механіка твердих тіл і поліме-
рів, загальна механіка290.

Якщо спиратися на інформацію Ю. М. Шевченка, який сам у 1960 р. 
почав працювати на посаді старшого наукового співробітника у відділі тех-
нічної динаміки Інституту механіки АН УРСР291, то А. Д. Коваленко звертав 
особливу увагу в інституті загалом та у відділі технічної динаміки зокрема 
на розвиток чисельних методів розв’язання задач механіки та використання 
електронно-обчислювальних машин при проведенні досліджень. Так, при-
дбання в 1961 р. ЕОМ «БЭСМ-2М» дало інституту змогу істотно розширити 
можливості щодо застосування розроблюваних теорій і підходів до вирішення 
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різних класів задач. Тоді ж із відділу технічної динаміки виділилася група 
співробітників на чолі з Я. М. Григоренком, на основі якої був організова-
ний самостійний відділ обчислювальних методів. Основною науковою тема-
тикою цього підрозділу була розробка методів, обчислювальних алгоритмів і 
типових програм розв’язання на ЕОМ задач про деформацію пружних сис-
тем, а також аналіз напруженого стану елементів конструкцій нової техніки, 
зокрема, тонкостінних елементів конструкцій. За цими розробками новий 
відділ працював у тісній співпраці з відділом технічної динаміки292. 

Діяльність відділу технічної динаміки під керівництвом А. Д. Ковален-
ка охоплювала майже всі напрями досліджень, які згодом заклали підвали-
ни нового розділу механіки — термомеханіки деформівного твердого тіла293. 
А. Д. Коваленко в автобіографії вказував, що з 1960 р. у відділі технічної 
динаміки розвивалися теоретичні й експериментальні дослідження у галу-
зі термопружності, термопластичності та термов’язкопружності у зв’язку 
зі створенням конструкцій нової техніки, сформувалися наукові напрями, 
якими займались окремі науково-дослідні групи. Група «Термопружність» 
під керівництвом І. О. Мотовиловця розробляла аналітичні і чисельні ме-
тоди дослідження стаціонарних і нестаціонарних температурних полів, ква-
зістатичних і динамічних (зв’язаних і незв’язаних) задач термопружності 
пластин, оболонок і тіл обертання. Група «Термопластичність», яку очо-
лив Ю. М. Шевченко, займалася розробкою теорії та методів вирішення за-
дач пластичності при неізотермічному навантаженні, проводила експери-
ментальні дослідження зі встановлення рівнянь стану і закономірностей де-
формування елементів конструкцій при різних умовах їх роботи, в тому чис-
лі при тривалому ресурсі з урахуванням історії навантаження, повзучості і 
швидкості деформування.

Співробітники групи «Просторові задачі термопружності» («Електро-
пружність») під керівництвом А. Ф. Улітка здійснювали розробку методів 
вирішення просторових задач теорії пружності та термопружності на основі 
класичного методу власних вектор-функцій, ефективних методів вирішення 
просторових задач термопружності для ділянок канонічних форм (циліндра, 
сфери та ін.), які зводилися до вирішення нескінченних систем лінійних ал-
гебраїчних рівнянь, а також методів дослідження зв’язаних механічних, те-
плових та електричних полів у п’єзокерамічних перетворювачах енергії як 
таких, що випромінювали звук, так і тих, які сприймали акустичне наванта-
ження, на основі відповідних рішень крайових задач теорії пружності (ква-
зістатичних і динамічних).

Група «Будівельна механіка теплонапружених елементів машин», яку 
очолив Л. О. Ільїн, досліджувала напружено-деформований стан пружних 
систем і тонкостінних елементів машин, підданих механічнім та істотним те-
пловим впливам, складала розрахункові схеми, проводила розрахунки мето-
дами теорії пластин і оболонок та удосконалювала ці методи. Співробітни-
ки групи «Термов’язкопружна механіка» під керівництвом В. Г. Карнаухова 
та Г. О. Яковлева досліджували на основі термодинаміки незворотні процеси 
квазістатичних і динамічних задач термов’язкопружності в лінійній та нелі-
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нійній постановках у зв’язку з вивченням ефектів тепловиділення, реоном-
ності, формозміни та ін. в елементах конструкцій, виконаних з матеріалів 
типу полімерів. Група «Термометрія і тензометрія», яку очолила З. Д. Кос-
тюк, розробляла методи вимірювання та проводила експериментальні дослі-
дження деформацій і температур в конструктивних елементах машин, зокре-
ма в склопластикових і графітних виробах при різко нестаціонарних проце-
сах нагрівання294.

А. Д. Коваленко очолював інститут до 26 лютого 1965 р., коли розпо-
рядженням по АН УРСР було задоволено подану ним заяву на звільнення 
з посади директора. Натомість Анатолій Дмитрович залишився завідувачем 
відділу технічної теорії пружності та пластичності295. В особовій справі вче-
ного є заява з проханням звільнити його від виконання обов’язків директо-
ра інституту для зосередження зусиль на розвитку наукового напряму відді-
лу, яким він керував296. Загальні збори АН УРСР ухвалили винести подяку 
вченому за його сумлінну роботу297.

А. Д. Коваленко продовжував педагогічну діяльність у КДУ ім. Т. Г. Шев-
ченка. За автобіографією вченого у 1960 р. він звільнився з посади завідува-
ча кафедри теорії пружності, залишившись професором цієї кафедри з пого-
динною оплатою298. Цей факт підтверджується і відповідними протоколами 
засідань Президії АН УРСР. Так, якщо у 1959/1960 навчальному році Ана-
толію Дмитровичу було дозволено працювати в університеті за сумісництвом 
на півставки, то у 1960/1961 навчальному році — лише прочитати окремі 
спецкурси та керувати аспірантами і дипломниками на умовах погодинної 
оплати299. За підсумками науково-педагогічної діяльності А. Д. Коваленка 
у 1965 р. побачила світ монографія «Введение в термоупругость», підготов-
лена на основі спецкурсу, розробленого вченим для студентів механіко-
математичного факультету університету300. 

Загалом же, за даними автобіографічного записника А. Д. Ковален-
ка, упродовж 1960—1965 рр. опубліковано 22 наукові праці за його автор-
ством301, підготовлено 8 відгуків та рецензій на роботи інших дослідни-
ків302, під його керівництвом успішно захищено 14 дипломних робіт303 та 
7 кандидатських дисертацій304. Окрім того, 13 лютого 1964 р. Анатолій Дми-
трович затверджений членом експертної комісії з механіки Вищої атеста-
ційної комісії при Міністерстві вищої і середньої освіти СРСР305. У 1964—
1965 рр. вчений взяв участь у 17 засіданнях комісії306. До його наукового до-
робку як відповідального редактора належить монографія М. О. Кільчев-
ського «Основы аналитической механики оболочек» (1963)307.

А. Д. Коваленко здійснив апробацію результатів наукових досліджень, 
виступивши з 31 доповіддю на різних наукових заходах, зокрема на 1-му та 
2-му Всесоюзних з’їздах з теоретичної та прикладної механіки (1960, 1964), 
4-му Всесоюзному математичному з’їзді (1961), Всесоюзній конференції з 
теорії пластин і оболонок (Львів, 1961), Всесоюзній конференції з теорії 
оболонок і пластин (Єреван, 1962) тощо308.

Велике значення для координації наукових досліджень в СРСР у галу-
зі термопружності мало проведення організованих Анатолієм Дмитровичем 
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всесоюзних наукових нарад з теплових напруг в елементах конструкцій. Ці 
наради проводилися регулярно у 1960—1965 рр. в Києві, а згодом у Кане-
ві. За матеріалами нарад, починаючи з 1961 р. щорічно видавався тематич-
ний збірник «Тепловые напряжения в элементах конструкций» за редакцією 
А. Д. Коваленка. Регулярне проведення нарад зіграло важливу роль в розвит - 
ку цього напряму механіки деформівного твердого тіла для вирішення пи-
тань технічного прогресу, а також у формуванні наукових шкіл з термомеха-
ніки деформівного твердого тіла в Києві, Львові та Челябінську309.

У 1965 р. вчений відзначив ювілей — 60-річчя з дня народження та 
35-річчя наукової та педагогічної діяльності. З нагоди ювілею Президія 
АН УРСР звернулася до Президії Верховної Ради УРСР з проханням при-
своїти вченому почесне звання «Заслуженого діяча науки і техніки УРСР»310, 
яке й було присвоєно указом Президії Верховної Ради УРСР від 26 грудня 
1964 р. У грамоті, представленій у фонді вченого, зокрема відзначено, що 
А. Д. Коваленко отримав вказане звання за видатні заслуги в розвитку нау-
ки і техніки та підготовку кадрів для народного господарства311. 

2.9. А. Д. Коваленко та цикли його праць  
з термопружності (1965—1973)

26 лютого 1965 р. А. Д. Коваленко залишив посаду директора Інститу-
ту механіки АН УРСР, однак продовжив керувати відділом технічної тео-
рії пружності і пластичності інституту312. Високо оцінивши багаторічні до-
слідження власне А. Д. Коваленка та під його безпосереднім керівництвом, 
13 грудня 1966 р. вчена рада Інституту менаніки АН УРСР висунула на здо-
буття Державної премії СРСР за 1967 р. у галузі науки і техніки «Цикл работ 
по теории и методам расчета конических оболочек и их приложению в ма-
шиностроении». Разом з Анатолієм Дмитровичем у протоколі засідання вче-
ної ради серед авторів циклу значаться Я. М. Григоренко та Л. О. Ільїн313. 

Згідно з довідкою, особистим внеском А. Д. Коваленка як співавтора 
було розроблення математичного апарату, необхідного для побудови аналі-
тичних розв’язків задач про пружну рівновагу круглих пластин змінної тов-
щини та конічних оболонок постійної та лінійно-змінної товщини; поглиб-
лення теорії гіпергеометричних функцій; побудова аналітичних розв’язків 
задач про осесиметричну деформацію конічної оболонки лінійно-змінної 
товщини, про циклічно симетричну деформацію конічної оболонки постій-
ної товщини, про осесиметричний, антисиметричний, циклічно симетрич-
ний та складний згин круглих пластин радіально-змінної жосткості; розроб - 
лення ефективних методів розрахунку із застосуванням таблиць осесиме-
трично деформованої конічної оболонки лінійно-змінної товщини, а також  
осесиметрично та антисиметрично деформованих дисків та круглих плас-
тин змінної товщини; дослідження ряду задач термопружності круглих плас-
тин, конічних оболонок та динаміки дисків. Окрім того, вчений здійсню-



Р О З Д І Л  2.  ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВИЙ ДОРОБОК А. Д. КОВАЛЕНКА 45

вав загальне керівництво дослідженнями та організовував постановку задач, 
пов’язаних із застосуванням наукових результатів у турбобудуванні314.

Даючи коротку характеристику циклу праць, А. Д. Коваленко відзначив, 
що сюди увійшли результати наукових досліджень, отримані упродовж 1945—
1966 рр., опубліковані у 53 статтях та узагальнені в індивідуальних моногра-
фіях А. Д. Коваленка «Пластины и оболочки в роторах турбомашин» (1955) 
та «Круглые пластины переменной толщины» (1959), а також колективних 
монографіях «Расчет конических оболочек линейно-переменной толщины» 
(1961), «Теория тонких конических оболочек и ее приложение в машино-
строении» (1963) і «Расчет конических оболочек при антисимметричных на-
грузках» (1966), до підготовки яких долучилися також Я. М. Григоренко, 
Л. О. Ільїн, Н. О. Лобкова та Т. І. Поліщук.

У цих роботах розвинено теорію тонких конічних оболонок постійної 
і лінійно-змінної товщини, круглих пластин і дисків змінної жорсткості і 
пружних систем, складених з них при осесиметричних, антисиметричних і 
циклічно симетричних механічних і теплових впливах, а також розроблено 
методи розрахунку їх напруженого стану в складних умовах роботи деталей 
машин, головним чином роторів турбомашин.

Розроблені зручні для програмування алгоритми і складені типові про-
грами для електронно-обчислювальних машин. З їх допомогою обчислено 
докладні таблиці розв’язків з двома входами обсягом 50 друкованих аркушів, 
які були єдиними на той час в світовій літературі. Приділена значна увага 
фізичному змісту розглянутих задач і методів їх вирішення, що полегшило 
використання запропонованих методів в інженерній практиці. Встановлено 
зв’язок математичних і механічних уявлень. Сформульовані основні правила 
складання розрахункових схем деталей машин. Застосування теорії до їх роз-
рахунку проілюстровано прикладами з практики турбобудування.

Розроблені методи розрахунку і докладні таблиці розв’язків знайшли 
ефективне застосування на провідних машинобудівних заводах: Невському 
машинобудівному і металургійному заводі (Ленінград), підприємстві п/с 2382 
(Москва), Державному союзному машинобудівному заводі ім. В. Я. Клімо-
ва (Ленінград), підприємстві п/с 96 (Миколаїв), Державному союзному під-
приємстві а/с № 9 (Тула), Коломенському тепловозобудівному заводі та ін-
ших підприємствах. Багато з отриманих результатів досліджень включені до 
монографій, довідників та посібників з розрахунків елементів конструкцій. 
На підтвердження своїх слів А. Д. Коваленко подав список листів установ 
та підприємств, а також рецензій вітчизняних та американських вчених на 
підтримку окремих монографій та циклу праць загалом, який налічує 24 по-
зиції315. 

Незважаючи на представлені у фонді вченого позитивні відгуки рецен-
зентів, серед яких академік АН УРСР Г. М. Савін316, член-кореспондент АН 
УРСР М. О. Кільчевський317, іноземні вчені А. Малкін (США)318 та В. Неш319 
«Цикл работ по теории и методам расчета конических оболочек и их прило-
жению в машиностроении» був відкладений Комітетом з Державних премій 
СРСР в галузі науки і техніки320. 12 грудня 1967 р. вчена рада Інституту механіки 
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АН УРСР повторно висунула цикл праць на здобуття Державної премії 
СРСР в галузі науки і техніки за 1968 р.321, однак і ця спроба не мала успіху. 
Міжнародним визнанням наукового значення циклу праць стало видання 
у 1969 р. монографії «Расчет конических оболочек при антисимметричных  
нагрузках» англійською мовою322.

Завершивши у грудні 1966 р. цикл робіт з теорії та методів розрахун-
ку конічних оболонок і їх застосування в машинобудуванні, А. Д. Ковален-
ко продовжив наукові дослідження у напрямі розробки узагальненої теорії 
та методів теплопружності. Вчена рада Інституту механіки АН УРСР на за-
сіданні 8 червня 1971 р. висунула «Цикл работ по термоупругости», автором 
яких був А. Д. Коваленко, на здобуття Державної премії УРСР у галузі нау-
ки і техніки323. 

До циклу увійшли монографії «Введение в термоупругость» (1965 р., у 
1969 р. видана англійською мовою324) та «Основы термоупругости» (1969), 
підготовлені на основі спецкурсу, розробленого А. Д. Коваленком для 
студентів механіко-математичного факультету, вже згадувані монографії 
«Круглые пластины переменной толщины» (1959), «Теория тонких коничес-
ких оболочек и ее приложение в машиностроении» (1963), а також 20 нау-
кових статей, у яких досліджено проблеми теплопровідності при стаціонар-
ному теплообміні між тілом та навколишнім середовищем, теплових напруг, 
викликаних градієнтами температури, динамічних ефектів при різко неста-
ціонарних процесах нагріву, а також термомеханічних ефектів, обумовлених 
взаємодією полів деформацій та температури. 

За свідченням А. Д. Коваленка, вчена рада Інституту механіки АН УРСР 
підтвердила, що у циклі праць чіткий аналітичний підхід та високий теоре-
тичний рівень досліджень поєднано з аналізом роботи відповідальних еле-
ментів конструкцій нової техніки, а сам цикл є цінним внеском у розвиток 
теорії та методів теплопружності, що сприяв створенню конструкцій тех-
ніки, яка надійно працювала та правильно функціонувала325. Таку ж точку 
зору висловив директор Інституту механіки АН УРСР академік АН УРСР 
В. О. Кононенко у листі від 16 червня 1971 р. до Комітету з Державних пре-
мій УРСР в галузі науки і техніки326.

В анотації до циклу праць А. Д. Коваленко зазначав, що, виходячи з су-
часних тенденцій побудови феноменологічних теорій механіки суцільно-
го середовища, ним було обрано найбільш природний і кращий з фізичної 
точки зору шлях побудови теорії термопружності, що базувався на основних 
законах термодинаміки незворотних процесів і класичної механіки. Такий 
підхід дозволив розглянути з єдиної точки зору протікання та взаємодію ме-
ханічних і теплових процесів у деформованих твердих тілах і отримати основ - 
ні рівняння зв’язаної динамічної термопружності без припущення про не-
значне збільшення температури в порівнянні з початковим значенням. В 
результаті було побудовано більш загальну нелінійну теорію зв’язаної тер-
мопружності в рамках малих деформацій при великих термічних збурен-
нях, що враховувала залежність пружних і теплофізичних властивостей ма-
теріалу від температури. Окремими випадками вона охоплювала як лінійну  
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теорію зв’язаної термопружності при малих термічних збуреннях, так і тео-
рію незв’язаної термопружності при великому термічному збуренні, що  
використовувала лінійні рівняння руху і нелінійні рівняння  теплопровід-
ності. Крім того, зазначений підхід дозволив дати чітку класифікацію і по-
становку основних задач термопружності при великих і малих термічних 
збуреннях. На думку автора, найважливішими є зв’язані динамічні і квазі-
статичні задачі та незв’язані динамічні і квазістатичні задачі.

В межах запропонованої класифікації найважливішою з огляду прак-
тичного застосування була незв’язана квазістатична задача термопружнос-
ті, що описувала процес деформування пружних тіл без урахування інерцій-
них членів у рівняннях руху і впливу поля деформацій на температурне поле. 
Задля цього А. Д. Коваленко приділив велику увагу постановці, методам і 
аналізу вирішення задач стаціонарної та нестаціонарної теплопровідності як 
першого етапу в дослідженні теплових напруг. Запропонований вченим спо-
сіб приведення тривимірного рівняння теплопровідності до системи дво-
мірних рівнянь визнано ефективним методом дослідження теплового стану 
тонкостінних елементів конструкцій. За допомогою отриманих рівнянь до-
сліджено ряд задач про стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ти-
пових конструктивних елементах (в дисках, круглих пластинах і циліндрах). 
Вирішення цих завдань було необхідною умовою для дослідження квазіста-
тичних задач про теплові напруги.

Багато уваги у працях А. Д. Коваленка було приділено основним класам 
квазістатичних задач термопружності (плоскій задачі термопружності кру-
глих пластин та оболонок обертання, осесиметричній просторовій задачі тер-
мопружності). Під час обговорення постановки плоскої задачі термопруж-
ності вчений дедальніше розглянув умови однозначності переміщень для 
багатозв’язних областей, в спрощеній формі вивів умови для плоского ста-
ціонарного температурного поля, яке не викликало напруг у багатозв’язному 
тілі, а також представив більш чітке формулювання дислокаційної аналогії.

При розгляді термопружності круглих пластин і оболонок обертан-
ня А. Д. Коваленко узагальнив формулювання основного припущення те-
орії тонких пластин і оболонок про незмінність нормального елемента для 
випадку суттєвої нерівномірності розподілу температури за товщиною, що 
дало змогу вченому звести задачу термопружності для тонкостінної кон-
струкції до відповідної задачі ізотермічної теорії пружності.

А. Д. Коваленко розробив теорію розрахунку теплових напруг у круг - 
лих пластинах змінної товщини і оболонках обертання канонічних форм 
(циліндричної, конічної, сферичної та оживальної) при просторовому осе-
симетричному (двомірному) температурному полі. Характерною особливіс-
тю цих досліджень була побудова точних аналітичних розв’язків вирішаль-
них рівнянь в спеціальних функціях і перетворення їх до форми, зручної 
для практичного застосування. При цьому широко використано властивості  
гіпергеометричних функцій, в розробку теорії яких вчений також зробив  
вагомий вклад.
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А. Д. Коваленком також проаналізовані задачі про напружений стан не-
однорідних пластин змінної жорсткості з несиметричною структурою за тов-
щиною, пологих оболонок обертання змінної товщини в просторовому тем-
пературному полі при модулі пружності матеріалу, що змінюється в залеж-
ності від температури уздовж меридіана і за товщиною оболонки.

Велике практичне значення мали результати досліджень просторових 
задач термопружності у контексті істотно тривимірного характеру темпера-
турних полів в елементах конструкцій. Важливим класом цих задач була осе-
симетрична задача, характерні особливості якої з’ясовано при досліджен-
ні теплових напруг в циліндрі кінцевої довжини та товстостінній сферичній 
оболонці. На прикладі задачі про теплові напруги в короткому циліндрі про-
ілюстровано специфіку осесиметричної задачі термопружності, для якої не-
можливо представити граничні значення невідомих величин в рядах за по-
вною ортогональною системою функцій на всій поверхні тіла обертання. За-
стосування А. Д. Коваленком методу суперпозиції рішень для більш простих 
граничних задач, в даному випадку для нескінченного циліндра і шару, до-
зволило дослідити термопружний напружений стан по всій його ділянці ра-
зом з кутовими точками, і виявити важливі особливості в розподілі теплових 
напруг поблизу торцевих поверхонь.

Задача про теплові напруги в товстостінній сферичній оболонці була 
представлена А. Д. Коваленком як типова задача, розв’язувана за допомогою 
класичних методів поділу змінних і подання величин, що входять в гранич-
ні умови, у вигляді рядів за повною ортогональною системою функцій. Як 
приклад наведено розрахунок теплових напруг, що виникали при аеродина-
мічному нагріванні в носовій сферичній частині літального апарату.

На основі теорії незв’язаної динамічної термопружності А. Д. Ковален-
ко дослідив вплив сил інерції при імпульсному тепловому впливі для двох 
характерних задач — про тепловий удар на поверхні пружного півпростору 
та на поверхні тонкої круглої пластини. Перша задача була характерною для 
теплового удару на поверхні монолітного тіла. Вчений встановив, що для 
неї динамічні ефекти виявилися несуттєвими. При дослідженні другої зада-
чі А. Д. Коваленко з’ясував можливість виникнення коливань пластини, що 
мало велике принципове значення при дослідженні поведінки тонкостінних 
конструкцій в умовах імпульсного теплового впливу. Також вчений дослі-
див співвідношення кінцевої швидкості зміни теплових впливів до величи-
ни динамічних ефектів.

Проведення А. Д. Коваленком обліку взаємозв’язку полів деформацій 
та температури під час дослідження динамічних задач термопружності дало 
змогу виявити нові якісні особливості протікання процесу деформування. 
Проведений аналіз порівняно простого розв’язку одновимірної задачі про 
поширення плоских гармонічних термопружних хвиль в необмеженому тілі 
призвів до правильного розуміння основних рис термопружних явищ при 
різних частотах хвиль і параметрах зв’язаності матеріалу, зокрема пружна 
хвиля під впливом теплового ефекту модифікувалася, піддавалася згасанню 
та дисперсії. В якості основних граничних зв’язаних задач термопружності 
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вченим проаналізовано двомірні задачі про поширення плоских термопруж-
них хвиль уздовж поверхні півпростору і поздовжніх термопружних хвиль в 
довгому циліндрі.

Окрім того, А. Д. Коваленко узагальнив представлення розв’язків кла-
сичної теорії пружності Б. Г. Гальоркіна і П. Ф. Папковича, а також почат-
ку можливих переміщень Лагранжа для зв’язаної динамічної задачі термо-
пружності.

В анотації «Цикла работ по термоупругости» зазначено, що в процесі 
підготовки А. Д. Коваленко широко застосував передові досягнення термо-
динаміки, механіки суцільних середовищ і математичного апарату (спеціаль-
ні функції, тензорну алгебру, операційне обчислення тощо). Водночас він 
спрямував дослідження у практичне русло, проаналізувавши задачі, необхід-
ні для застосування під час діагностики роботи конструкцій нової техніки, 
що стало істотним внеском у розвиток теорії і методів термопружності, а та-
кож охопив її основні проблеми та тенденції розвитку327.

На підтримку циклу праць А. Д. Коваленка надійшло 20 схвальних ре-
цензій від видатних вчених-механіків — академіків АН СРСР М. М. Бо-
голюбова328, О. Ю. Ішлінського, Ю. М. Работнова329, члена-кореспондента 
АН СРСР О. А. Ільюшина330, академіка АН УРСР С. В. Серенсена, провід-
них наукових установ та підприємств331. 21 грудня 1971 р., як вказано у від-
повідному дипломі, постановою Ради Міністрів УРСР Анатолію Дмитрови-
чу за цикл робіт з термопружності присуджено Державну премію УРСР в га-
лузі науки і техніки332.

Ця подія знайшла відображення на сторінках провідних фахових видань, 
періодичної преси, на радіо та телебаченні333. У наукових журналах було опуб -
ліковано рецензії британського вченого І. Н. Снеддона на монографію  
«Введение в термоупругость»334, О. Ю. Ішлінського335 та Ю. М. Работнова336 
на монографію «Основы термоупругости». Доробок А. Д. Коваленка розгля-
нуто в науково-публіцистичних статтях Президента АН УРСР Б. Є. Пато-
на, академіка АН УРСР Г. С. Писаренка337, члена-кореспондента АН УРСР 
Ю. М. Даденкова, а також Ю. М. Шевченка338, Б. Кован339, О. Александров-
ського. 31 грудня 1971 р. Анатолій Дмитрович виступив українською мо-
вою у радіопередачі, де окреслив задачі термопружності та пояснив роль  
теплових напруг при оцінці міцності елементів конструкцій. 8 січня 1972 р. 
вчений дав інтерв’ю для передачі «Горизонти української науки» на радіо 
«Київ»340. 17 січня того ж року виступ вченого було трансльовано по телеба-
ченню341.

В останні роки життя А. Д. Коваленко разом зі своїми учнями про-
водив дослідження у галузі термов’язкопружності. Вчений на підставі тер-
модинаміки незворотних процесів розвинув лінійну і нелінійну теорії тер-
мов’язкопружності з урахуванням залежності властивостей матеріалу від 
температури, а також виклав методи та представив розв’язки низки ди-
намічних і квазістатичних зв’язаних і незв’язаних задач термов’язкопруж-
ності. У цей період А. Д. Коваленком були написані чудові навчальні 
посіб ники для студентів механіко-математичних факультетів університетів —  
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«Термоупругость пластин и оболочек» (1971) і «Термоупругость» (видана 
після смерті вченого, у 1975 р.), за якими навчалося не одне покоління май-
бутніх інженерів342. 

Загалом же, згідно зі списком опублікованих праць, складеним А. Д. Ко-
валенком, з 1966 р. за його життя вийшли друком 50 наукових праць343. Доробок
вченого як наукового редактора поповнився монографіями І. О. Мотовилов-
ця «Теплопроводность пластин и тел вращения» (1969)344, Ю. М. Шевченка 
«Термопластичность при переменных нагружениях» (1970)345 та Я. М. Григо-
ренка «Изотропные и анизотропные слоистые оболочки вращения перемен-
ной жесткости» (1973)346. У досліджуваний період А. Д. Коваленко як відпо-
відальний редактор продовжував керувати підготовкою збірника «Тепловые 
напряжения в элементах конструкций», а 30 вересня 1971 р. був призначе-
ний заступником головного редактора журналу «Доповіді АН УРСР»347. Ана-
толій Дмитрович підготував також 13 відгуків та рецензій на роботи інших 
вчених348. 

Активно розвивалася та поповнювалася новими представниками науко-
ва школа А. Д. Коваленка. Під його керівництвом підготовлено 12 диплом-
них робіт студентами КДУ ім. Т. Г. Шевченка349, а також успішно захищено 
35 дисертацій, із яких 6 — на здобуття наукового ступеня доктора наук350. У 
1967 р., відповідно до наказу ректора КДУ ім. Т. Г. Шевченка академіка АН 
УРСР І. Т. Швеця, за багаторічну успішну роботу в галузі підготовки висо-
кокваліфікованих кадрів через аспірантуру А. Д. Коваленку, серед інших до-
свідчених вчених — наукових керівників аспірантів, оголошено подяку351.

За досліджуваний період вчений взяв участь у 50 засіданнях експертної 
комісії з механіки Вищої атестаційної комісії352. В автобіографічному запис-
нику А. Д. Коваленко відзначив, що 26 березня 1971 р. його було звільне-
но від роботи у комісії та висловлено подяку за багаторічну роботу353. Нато-
мість, 10 січня 1972 р. вченого затверджено членом експертної комісії Від-
ділення математики, механіки та кібернетики АН УРСР з виборів дійсних 
членів та членів-кореспондентів на 1972 рік354, а 18 травня 1973 р. — заступ-
ником голови Ради з розвитку творчої співдружності установ АН УРСР та 
університетів Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР355. У 
жовтні 1969 р. А. Д. Коваленко взяв участь у двох засіданнях секції матема-
тики, механіки та кібернетики Комітету з Державних премій УРСР у галузі 
науки і техніки при Раді Міністрів УРСР як член цієї секції356.

У період 1966—1973 рр. вчений представив результати своїх досліджень 
у доповідях на 42 наукових заходах, серед яких Міжнародний конгрес мате-
матиків (Москва, 1966), 1-ша, 2-га та 3-тя радянсько-польські конференції 
«Некласичні проблеми теорії пружності» (Варшава, 1970; Київ, 1971; Вар-
шава, 1973), 4-та Всесоюзна конференція з пружності та пластичності (Мо-
сква, 1967), Всесоюзний симпозіум з перехідних процесів деформації оболо-
нок і пластин (Тарту, 1967), 3-й Всесоюзний з’їзд з теоретичної та приклад-
ної механіки (Москва, 1968), 7-ма Всесоюзна конференція з теорії оболо-
нок і пластин (Дніпропетровськ, 1969), 8-ма Всесоюзна конференція з теорії 
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оболонок і пластин (Ростов-на-Дону, 1971), 5-й Всесоюзний симпозіум з 
розповсюдження пружних та пружно-пластичних хвиль (Алма-Ата, 1971)357.

В автобіографічному записнику А. Д. Коваленко зафіксував поїздку у 
США на 12-й Міжнародний конгрес з прикладної механіки (Стенфорд, Ка-
ліфорнія, 1968), описав участь у 13-му Міжнародному конгресі з теоретичної 
та прикладної механіки (Москва, 1972), представив відомості про 5-ту Між-
народну конференцію з нелінійних коливань (1969) та 6-ту Всесоюзну кон-
ференцію з теорії оболонок і пластин (Баку, 1966). Окрім участі як допові-
дача або гостя, вчений долучився до організації окремих наукових заходів, 
зокрема був головою радянської делегації на 3-й радянсько-польській кон-
ференції «Некласичні проблеми теорії пружності» (Варшава, 1973), членом 
оргбюро та оргкомітету двох науково-технічних нарад з проблем міцності 
двигунів (1968, 1969)358.

В опрацьованих джерелах знаходимо інформацію про те, що вчений в 
різні роки був керівником секції «Термопружність» Наукової ради АН СРСР 
з проблеми «Міцність і пластичність», членом бюро Відділення математики, 
механіки і кібернетики АН УРСР, членом Наукової ради з проблеми «Нау-
кові основи міцності і пластичності» при Відділенні математики, механіки і 
кібернетики АН УРСР, членом Наукової ради з проблеми «Розвиток науко-
вих досліджень, створення нової техніки в галузі енергетики та електрифіка-
ції УРСР», членом Техніко-економічної ради Київського раднаргоспу, чле-
ном Комісії з механіки і фізики полімерів при Президії АН СРСР, а також 
членом вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій в Ін-
ституті механіки АН УРСР і КДУ ім. Т. Г. Шевченка359. Варто відзначити, 
що за досягнуті успіхи в розвитку науки та впровадження наукових досяг-
нень у народне господарство в квітні 1967 р. Анатолія Дмитровича було на-
городжено другим орденом «Знак Пошани»360.

2.10. Вшанування пам’яті та загальна оцінка діяльності 
А. Д. Коваленка сучасниками

Наукова спадщина А. Д. Коваленка, результати його науково-орга ніза-
ційної та педагогічної діяльності і через роки викликають повагу серед нау-
ковців, його колег, учнів, широкого кола спеціалістів у галузі термомехані-
ки деформівного твердого тіла. Завдяки цьому вшанування пам’яті Анатолія 
Дмитровича в різних формах відбувається і в наші дні.

А. Д. Коваленко помер 19 вересня 1973 р. на 69 році життя361, похова-
ний на Байковому кладовищі362. Журнали «Прикладна механіка» та «Вісник 
АН УРСР» надрукували некрологи363. 

Упродовж кінця 1973—1975 рр. опубліковано п’ять праць, підговлених 
вченим ще за життя, зокрема у 1975 р. вийшов друком посібник для студен-
тів механіко-математичних факультетів університетів «Термоупругость»364. З 
метою вшанування пам’яті та з нагоди відзначення ювілеїв Анатолія Дми-
тровича вийшла низка наукових публікацій про нього. У 70-ту річницю від 
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дня народження передано до видавництва, а через рік, у 1976 р. видано 
«Вибрані праці» А. Д. Коваленка365. Автором короткого біографічного нари-
су про Анатолія Дмитровича до цього видання є Г. С. Писаренко366. У рік 
75-річчя від дня народження А. Д. Коваленка побачила світ книга про вче-
ного із серії «Біобібліографія вчених Української РСР», підготовлена його 
учнем, а згодом колегою Ю. М. Шевченком367. Журнал «Прикладна меха-
ніка» опублікував статтю з нагоди 90-річчя від дня народження вченого368. 
Стаття Ю. М. Шевченка «О жизни и научно-педагогической деятельнос-
ти академика НАН Украины А. Д. Коваленко» приурочена до 100-літньо-
го ювілею369. 

З 16 до 22 січня 2015 р. у Державній науково-технічній бібліотеці Укра-
їни проходила тематична виставка видань з нагоди 110-річчя від дня наро-
дження А. Д. Коваленка370. На Міжнародній науковій конференції «Бібліо-
тека. Наука. Комунікація», яка проходила у Національній бібліотеці Украї-
ни імені В. І. Вернадського у жовтні 2015 р., представлені результати науко-
вого опрацювання особового архівного фонду А. Д. Коваленка в ІА НБУВ371.

У дні роботи в Києві 4-го Всесоюзного з’їзду з теоретичної та приклад-
ної механіки (травень 1976 р.) з метою вшанування пам’яті про багаторічну 
роботу А. Д. Коваленка на будинку Інституту механіки АН УРСР (вул. Не-
стерова, 3) відкрито меморіальну дошку вченому372. До цієї події газета «Ве-
чірній Київ»  опубліковала статтю, в якій зазначено, що 25 травня 1976 р. 
відкрито бронзову меморіальну дошку роботи скульптора О. М. Кальниць-
кої373. На ній представлено барельєфний портрет вченого і напис: «У цьому 
будинку в 1961—1973 рр. працював видатний вчений у галузі механіки ака-
демік АН УРСР Анатолій Дмитрович Коваленко (1905—1973)». В особовому 
архівному фонді вченого відклалися діапозитиви фотознімків, зроблених під 
час зборів з нагоди відкриття меморіальної дошки за участю Г. С. Писарен-
ка, С. В. Серенсена та Ю. М. Шевченка374.

Життя, діяльність та особисті якості А. Д. Коваленка залишили у його 
колег та учнів найтепліші спогади. За враженнями Г. С. Писаренка та 
Ю. М. Шевченка, Анатолію Дмитровичу були властиві глибока принципо-
вість і велика вимогливість до себе, до своїх учнів і колег. Він відрізнявся 
винятковою скромністю, людяністю і чуйністю по відношенню до колег. В 
Інституті механіки АН УРСР та інших колективах, де йому довелося працю-
вати, він незмінно користувався повагою і любов’ю375.

Підсумовуючи діяльність А. Д. Коваленка, варто зазначити, що його 
науковий доробок налічує 125 праць, з яких 11 — монографії, та 6 ви-
дань за редакцією вченого. З 1961 р. щорічно видавався тематичний збір-
ник «Тепловые напряжения в элементах конструкций» за редакцією вчено-
го, а з 1971 р. він був заступником головного редактора журналу «Допові-
ді АН УРСР». Окрім того, Анатолій Дмитрович підготував відгуки та рецен-
зії на 49 праць інших науковців. Вчений брав активну участь у вітчизняному 
та міжнародному науково-інформаційному обміні у галузі механіки як орга-
нізатор та учасник різноформатних наукових форумів, про що йтиметься в 
окремому розділі нашого дослідження.
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Під науковим керівництвом А. Д. Коваленка студентами-випускниками 
механіко-математичного факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка було підготов-
лено 62 дипломні роботи. Вчений став науковим керівником 52 дисертацій-
них досліджень, з них 7 — на здобуття наукового ступеня доктора наук376. 
Завдяки діяльності Анатолія Дмитровича з підготовки висококваліфікованих 
дослідників сформувалася наукова школа у галузі термомеханіки деформів-
ного твердого тіла, історію становлення якої буде висвітлено у відповідному 
розділі даної монографії.

Можна цілком погодитись із твердженням про те, що А. Д. Ковален-
ко був провідним українським вченим свого часу у галузі механіки твер-
дого деформівного тіла, зокрема його дослідження присвячені напружено-
деформованому стану круглих пластин і оболонок обертання змінної тов-
щини, що знаходилися під дією силових і теплових навантажень, викладу 
фундаментальних положень і методів термопружності, необхідних для дослі-
дження теплових напруг в елементах конструкцій і вирішення низки прак-
тично важливих задач про термонапружений стан дисків, пластин, оболо-
нок і тіл обертання.

Діяльність та здобутий авторитет А. Д. Коваленка як фахівця в галузі ме-
ханіки стали підґрунтям для його обрання до складу членів-кореспондентів 
(1951), а згодом академіків АН УРСР (1961); наукові досягнення вченого від-
значені почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки УРСР» (1964), 
Державною премію УРСР в галузі науки і техніки (1971) та двома орденами 
«Знак Пошани» (1954, 1967).
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С. 8.

376 Підрахунки автора.
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3.1. Участь А. Д. Коваленка у роботі вітчизняних наукових 
форумів з питань механіки (1942—1957)

Однією з важливих складових наукової діяльності А. Д. Коваленка була 
апробація та популяризація отриманих наукових результатів, про що свідчать 
численні факти його участі у роботі наукових конференцій, сесій, семінарів, 
нарад тощо. Під час їх проведення він міг поділитися досвідом та налагоди-
ти творчі зв’язки з представниками науково-дослідних установ механічного 
профілю, що діяли в Україні та за кордоном. На період 1942—1957 рр. при-
пало становлення наукового авторитету А. Д. Коваленка серед вітчизняних 
вчених, що стало запорукою його успішного виходу в 1958 р. на арену між-
народної наукової співпраці в галузі механіки.

Хронологічно перші відомості про виголошення А. Д. Коваленком пу-
блічних наукових доповідей відносяться до періоду Другої світової війни. 
Як зазначено в попередньому розділі, напередодні окупації А. Д. Ковален-
ко виїхав з Києва разом з Інститутом будівельної механіки АН УРСР до 
Уфи, де був призначений старшим науковим співробітником групи дина-
мічної пружності. В Уфі, у складі групи динамічної пружності, вчений про-
довжив активні наукові дослідження динаміки елементів турбін, результа-
ти яких потребували оприлюднення та широкого обговорення. Так, на за-
сіданнях Відділення технічних наук, які проходили в Інституті будівельної 
механіки АН УРСР в межах січневої та липневої сесій АН УРСР (м. Уфа, 
12—17 січня та 8—12 липня 1942 р.), були заслухані доповіді А. Д. Ковален-
ка «Исследование напряжений в колесных лопатках турбонагнетателей»377 та 
«Про згин та розтяг дисків змінної товщини»378, 15 січня та 9 липня 1942 р. 
відповідно, що зафіксовано у програмах сесій. Окрім того, як бачимо у спис-
ку доповідей вченого, 11 квітня та 4 липня 1942 р. він виступив на семінарі 
голови Відділення технічних наук АН УРСР (1941—1943), завідувача відді-
лу теорії пружності Інституту гірничої механіки АН УРСР (1941—1950) ака-
деміка АН УРСР О. М. Динника з доповідями «Об изгибе диска коническо-
го профиля» та «Об изгибе и растяжении дисков переменной толщины»379.

З 18 вересня до 1 жовтня 1942 р. А. Д. Коваленко поєднував роботу в Ін-
ституті будівельної механіки АН УРСР і технічному бюро відділу технічного 



Р О З Д І Л  3.  УЧАСТЬ А. Д. КОВАЛЕНКА У ВІТЧИЗНЯНОМУ ... ОБМІНІ 63

контролю та відділу головного металурга (групи С. В. Серенсена) на заво-
ді № 384 (26), а з 3 жовтня 1942 р. до 1 лютого 1944 р. у ЦІАМ. За резуль-
татами досвіду, отриманого у процесі поєднання суто теоретичних розро-
бок із практикою виробництва, Аанатолій Дмитрович виніс на обговорен-
ня 14-го відділу ЦІАМ питання про розроблення методу теоретичних розра-
хунків розтягнення та вигину дисків турбін під дією теплових напруг. В осо-
бовому архівному фонді вченого представлено автограф тексту тез доповіді 
А. Д. Коваленка «Обобщенный метод расчета дисков переменной толщины 
на растяжение и изгиб» для представлення на технічній нараді 14-го відді-
лу ЦІАМ 28 липня 1943 р.380 У списку доповідей також зафіксований виступ 
вченого на технічній нараді 14-го відділу ЦІАМ 10 січня 1944 р. із доповід-
дю «О тепловых напряжениях в дисках газовых турбин»381. 

Під час роботи у Москві А. Д. Коваленко започаткував практику широ-
кої апробації власних досліджень серед викладачів вищих навчальних закла-
дів, що сприяло своєчасній модернізації курсів з механіки. 2 лютого 1944 р. 
він виступив на кафедрі опору матеріалів Московського авіаційного тех-
нологічного інституту (МАТІ). Автограф тексту тез виголошеної доповіді 
«Тепловые напряжения в дисках газовых турбин» представлений в особово-
му фонді вченого382. 

У лютому 1944 р. А. Д. Коваленко разом з АН УРСР повернувся до Киє-
ва. Тут він продовжив працювати в Інституті будівельної механіки АН УРСР 
та розробляти методи теоретичних розрахунків напруг у дисках змінної тов-
щини. Влітку того ж року вчений представив результати досліджень на двох 
засіданнях семінару динамічної міцності 14 червня та 5 липня 1944 р., які 
проходили під керівництвом заступника директора інституту з наукової ро-
боти М. М. Афанасьєва, виступивши з доповідями «Обобщенный метод рас-
чета напряжений при растяжении и изгибе дисков переменной толщины» та 
«Расчет тепловых напряжений в дисках переменной толщины»383. У фонді 
вченого відклався текст короткого змісту першої доповіді384.

Через півроку після повернення з евакуації А. Д. Коваленко відновив 
педагогічну діяльність на кафедрі теоретичної теплотехніки КПІ. У 1945 р. 
науковець захистив докторську дисертацію, з 1946 р. працював доцентом, а в 
1949 р. — професором кафедри опору матеріалів. Того ж року його було за-
тверджено у вченому званні професора. 

У Києві А. Д. Коваленко брав участь у семінарах академіка АН УРСР 
О. М. Динника 11 січня та 8 лютого 1945 р. Після повернення з евакуації 
О. М. Динник обіймав посаду професора кафедри теорії пружності та опо-
ру матеріалів КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Анатолій Дмитрович представив на 
семінарах доповіді, присвячені механічним явищам, які виникають у диску 
під час його обертання — «Изгиб диска в поле центробежных сил» та «Диск 
несимметричного профиля как вращающаяся коническая оболочка». Кілька 
варіантів тез першої доповіді385 та тези другої доповіді386 представлено в осо-
бовому фонді вченого.

Обговорення проблемних питань, поставлених А. Д. Коваленком на 
семінарах О. М. Динника, дістало продовження у теоретичній площині у  
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доповідях «Расчет дисков несимметричного профиля» та «Влияние ра диаль-
ных усилий на изгиб диска» на семінарах Інституту будівельної механіки 
АН УРСР 9 та 23 квітня 1945 р.387 Цікаво, що на одному з варіантів тез до-
повіді «Расчет дисков несимметричного профиля»388 автор вказав, що цю ж 
доповідь було представлено 23 травня 1945 р. на науковій конференції, при-
свяченій підсумкам наукової роботи КПІ у воєнні роки (1941—1944) та 6 ве-
ресня 1945 р. на технічній нараді 14-го відділу ЦІАМ у Москві. При цьому, 
згідно з програмою конференції в КПІ, що збереглася у фонді вченого, тема 
доповіді дещо конкретизована та спрямована на практичне впровадження 
отриманих теоретичних результатів — «Расчет дисков несимметричного про-
филя в паровых турбинах»389. У списку доповідей А. Д. Коваленка зафіксо-
вано його виступи в Інституті будівельної механіки АН УРСР на науковій  
нараді 8 серпня 1945 р. з доповіддю «Растяжение и изгиб дисков симме-
тричного и несимметричного профиля» та на засіданні секції теорії міцнос-
ті, будівельної механіки і сільськогосподарської механіки 7 грудня 1945 р., 
яке проходило у межах сесії АН УРСР, з доповіддю «Одночасна дія розтягу 
і вигинів у круглих пластинах»390. Назву останньої доповіді уточнено за на-
явною програмою сесії391.

У січні 1946 р. А. Д. Коваленко призначений виконувачем обов’язків 
завідувача відділу міцності і динаміки деталей машин Інституту будівель-
ної механіки АН УРСР. У новому статусі він 27 березня 1946 р. взяв участь 
у нараді з теорії пружності, будівельної механіки і теорії пластичності, яка 
проходила в Інституті механіки АН СРСР у Москві. Для цієї події вчений 
підготував доповідь, де синтезував власні основні напрацювання при розроб - 
ленні методики теоретичного розрахунку дисків. Тези доповіді «Расчет дис-
ков несимметричного профиля как вращающихся и неравномерно нагретых 
конических оболочек с линейным изменением толщины»392 опубліковані у 
збірнику матеріалів конференції393. Варто зауважити, що вказана публіка-
ція не відображена у біобібліографії А. Д. Коваленка. На науково-технічній 
конференції в КПІ 22 травня 1946 р. науковець представив на обгворен-
ня професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів доповідь 
«Новый метод расчета дисков турбомашин на растяжение и изгиб», що  
зафіксовано у програмі конференції394. 

Окрім згаданих, у списку виступів А. Д. Коваленка за 1946—1948 рр. 
значаться доповіді про методи теоретичного розрахунку дисків з викорис-
танням моментної теорії оболонок та гіпергеометричних функцій другого 
роду. Під час сесій АН УРСР 26 квітня 1946 р. та 10 квітня 1947 р. вчений 
виступив з доповідями на теми «Расчет дисков турбомашин по моментной 
теории оболочек» та «Гипергеометрические функции второго рода в связи с 
некоторыми задачами теории упругости». На науковій конференції та юві-
лейній науковій сесії в КПІ 31 жовтня 1947 р. та 13 листопада 1948 р. Ана-
толій Дмитрович представив доповіді «Напряженное состояние вращающе-
гося диска в случае, когда модуль упругости является функцией радиуса» 
та «Проблема исследования напряженного состояния быстровращающихся 
деталей турбомашин». 4 та 7 лютого 1948 р. датовано виступи вченого у  
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Москві на засіданні Комітету міцності ВНІТТМаш та на науковій нараді 14-го 
відділу ЦІАМ з доповідями «Расчет на прочность быстровращающихся ко-
нических дисков с учетом неравномерного нагрева» та «О напряженном  
состоянии вращающихся конических оболочек»395. У цей період, поряд із 
традиційною апробацією наукових результатів в академічній (АН УРСР), ву-
зівській (КПІ) та галузевій (ЦІАМ) площині, А. Д. Коваленко виніс резуль-
тати досліджень на обговорення широкого кола інженерно-технічних науко-
вих кадрів у галузі міцності, репрезентованих у ВНІТТМаш.

У 1949 р. Аанатолій Дмитрович перейшов з КПІ до КДУ ім. Т. Г. Шев-
ченка на посаду професора та завідувача кафедри теорії пружності. Вчений 
продовжував керувати відділом в Інституті будівельної механіки АН УРСР. У 
1951 р. його було обрано до складу членів-кореспондентів АН УРСР.

Зміна пріоритетів у педагогічній діяльності та концентрування на розроб-
ці теоретичних питань механіки в Інституті будівельної механіки АН УРСР 
вплинуло на зміст доповідей А. Д. Коваленка. Тому у 1949—1957 рр. вони 
набувають більш концептуального та узагальнюючого рівня. Як професор, 
завідувач кафедри КДУ ім. Т. Г. Шевченка та згодом член-кореспондент  
АН УРСР вчений брав активну участь у наукових форумах Відділення тех-
нічних наук АН УРСР. В особовому архівному фонді А. Д. Коваленка збе-
реглися доповіді «Исследование напряженного состояния роторов турбома-
шин» (виголошена під час виїзної наукової сесії у м. Краматорськ 16 лис-
топада 1951 р.)396, «Нові розв’язки задачі про несиметричний згин круглих 
пластинок змінної жорсткості» (семінар з механіки 23 лютого 1952 р.397, до-
повідь опублікована398), «Исследования по технической теории упругос-
ти применительно к задачам машиностроения» (сесія 26 березня 1953 р.)399, 
«Тепловые напряжения в пластинах и оболочках» (збори 24 квітня 1957 р.)400. 
Назва останньої доповіді у програмі зборів вказана як «Теплові напруги в 
пластинах і оболонках обертання»401. Окрім вищезазначених, у списку до-
повідей А. Д. Коваленка зафіксовано його виступ 22 вересня 1949 р. на ви-
їзній науковій сесії у м. Сталіно (нині — м. Донецьк) з доповіддю «Ис-
следования Института сторительной механики в области прочности дета-
лей быстровращающихся машин»402, а у звіті науковця за 1955 р. — виступ 
26 жовтня 1955 р. на виїзній сесії у Харкові з доповіддю «Некоторые задачи 
строительной механики турбомашин»403.

А. Д. Коваленко виступав із доповідями на наукових нарадах та семіна-
рах в Інституті будівельної механіки АН УРСР. Варто зазначити, що упро-
довж 1954—1956 рр. він став ініціатором створення і керував семінаром з бу-
дівельної механіки турбомашин, який мав велике значення для налагоджен-
ня науково-інформаційного обміну між інженерно-технічними науковими 
кадрами інститутів АН УРСР та інших республіканських академій наук, га-
лузевих науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, а також 
промислових підприємств. У звітах вчений відзначав, що семінар був орга-
нізований у листопаді 1954 р. 

Робота семінару сприяла налагодженню творчих зв’язків колективу Ін-
ституту будівельної механіки АН УРСР із низкою наукових установ, вищих 
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навчальних закладів та турбобудівних заводів, серед яких інститути механі-
ки та машинознавства АН СРСР, математики АН Грузинської РСР, Цен-
тральний науково-дослідний і проектно-конструкторський котлотурбінний 
інститут ім. І. І. Ползунова (ЦКТІ), Ленінградський кораблебудівний інсти-
тут, Казанський авіаінститут, Кіровський завод у Ленінграді, Калузький за-
вод, Ленінградський металічний завод, Державний союзний завод у Москві, 
Південний турбінний завод та ін. Крім наукових співробітників інститутів 
будівельної механіки, математики, гірничої справи, лабораторій спецспла-
вів та проблем швидкохідних машин і механізмів АН УРСР, у роботі семіна-
ру брали участь представники від КПІ та КДУ ім. Т. Г. Шевченка404. Робо-
та семінару завершилася Координаційною нарадою з міцності коліс турбо-
машин, яка відбулася 24—26 жовтня 1956 р.405 Загалом за час роботи семіна-
ру та наради її учасниками було представлено 40 наукових доповідей406. На 
теми «Пластины и оболочки в роторах турбомашин»407, «О колебаниях дис-
ков переменной толщины» та «Точные решения некоторых задач строитель-
ной механики турбомашин» виступив також і А. Д. Коваленко (тексти двох 
останніх доповідей є в особовому фонді вченого)408. У документах згадують-
ся ще два виступи А. Д. Коваленка на наукових семінарах в Інституті буді-
вельної механіки АН УРСР: «Некоторые задачи динамики турбинных дис-
ков переменной толщины» (23 червня 1953 р.)409 та «Тепловые напряжения 
в пластинах и оболочках» (11 червня 1957 р.)410.

Упродовж 28 вересня — 1 жовтня 1957 р. у Київському Будинку вчених 
проходила Наукова нарада з питань міцності елементів турбомашин при ви-
соких температурах, організована інститутами металокераміки і спеціаль-
них сплавів, будівельної механіки та теплоенергетики АН УРСР, до про-
грами якої увійшла узагальнююча доповідь А. Д. Коваленка «Исследова-
ние тепловых напряжений в турбинных роторах». Співдоповідачами вче-
ного виступили його колеги та учні: Л. О. Ільїн, З. Д. Костюк, І. С. Бобир, 
В. Т. Корнієнко та Ю. М. Шевченко411. В особовому фонді вченого пред-
ставлені тексти цієї доповіді412, а також доповіді на розширеному засіданні 
вченої ради Інституту будівельної механіки АН УРСР 22 жовтня 1957 р. на 
тему «Приложение методов технической теории упругости к изучению на-
пряженного состояния элементов турбомашин»413.

А. Д. Коваленко брав активну участь у наукових форумах, які проходи-
ли в КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Зокрема, згідно зі списком доповідей вчено-
го, він мав виступ на 7-й науковій сесії професорсько-викладацького складу 
16 лютого 1950 р. на тему «О гипергеометрических функциях «второго рода» 
в связи с некоторыми задачами теории упругости», на 9-й науковій сесії у 
лютому 1952 р. — «Расчет пластин переменной толщины», а на науковому 
семінарі механіко-математичного факультету 3 листопада 1952 р. — «При-
менение специальных функций в задачах о плоском напряженном состоя-
нии и об изгибе круглых пластинок переменной толщины в случае симме-
тричной нагрузки»414. В особовому фонді вченого представлені тези допо-
віді на 12-й науковій сесії 17 лютого 1955 р. «Згин круглих пластин змін-
ної товщини» (співдоповідач — Д. М. Борисенко)415 (тези опубліковані416) та 
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на 14-й науковій сесії 28 березня 1957 р. — «Аналогія між слабо зігнутою та 
нерівномірно нагрітою круглими пластинами змінної товщини»417. Виступи 
А. Д. Коваленка перед студентами та викладачами КДУ ім. Т. Г. Шевченка 
мали на меті узагальнити теоретичні напрацювання задля їх включення до 
навчальних курсів.

Вчений здійснив декілька робочих поїздок до низки регіональних на-
укових та виробничих центрів України, представивши на обговорення їх-
ніх колективів доповіді з ґрунтовним аналізом власних розробок у галузі на-
пруженості та жорсткості газотурбінних двигунів. У вищезгаданому спис-
ку значиться виступ Анатолія Дмитровича 9 лютого 1950 р. у відділі голов-
ного конструктора Харківського турбогенераторного заводу (ХТГЗ) на тему 
«Работы Института сторительной механики в области расчета деталей тур-
бомашин на прочность»418. В особовому фонді науковця зберігся текст до-
повіді «Развитие методов технической теории упругости для решения за-
дач о напряженном состоянии элементов турбомашин», зачитаної 31 жовтня 
1957 р. у Дніпропетровському державному університеті419. 13 грудня 1957 р. 
співробітники Інституту теплоенергетики АН УРСР та Південного турбінно-
го заводу у м. Миколаїв прослухали доповіді «Обзор научных исследований 
в области напряженности и жесткости газотурбинных двигателей», «Иссле-
дования напряженного состояния деталей турбомашин» та «Исследования  
напряженного состояния элементов газотурбинных установок», про що за-
значено в річному звіті420. Два варіанти тексту першої з них представлені в 
особовому фонді А. Д. Коваленка421.

На період 1953—1956 рр. припали декілька наукових відряджень А. Д. Ко-
валенка, під час яких вчений зміг поділитися узагальненим досвідом, напра-
цьованим в Україні, з представниками установ АН СРСР, відомчих науково-
дослідних інститутів, а також провідних промислових підприємств СРСР. 
Зокрема відбулися виступи вченого у Москві на Науково-технічній коор-
динаційній нараді з питань динаміки турбомашин, що проходила в Інсти-
туті машинознавства АН СРСР (29 жовтня 1953 р.) на тему «Некоторые 
задачи динамики турбинных дисков переменной толщины», на Державно-
му союзному заводі № 165 (30 жовтня 1953 р.) — «Изгиб дисков от дей-
ствия кориолисовых сил»422. Доповідь А. Д. Коваленка «Згин круглих плас-
тин змінної товщини», представлену 23 грудня 1954 р. на Нараді з теорії 
пружності, теорії пластичності і теоретичних питань будівельної механіки в 
АН СРСР (22—25 грудня 1954 р.), було опубліковано в журналі «Приклад-
на механіка»423. Її текст зберігається в особовому фонді вченого424. З індиві-
дуальних річних звітів та списку доповідей вченого дізнаємося про його ви-
ступ на Координаційній нараді з динаміки і міцності турбомашин в Інсти-
туті машинознавства АН СРСР 10 червня 1955 р. на тему «Исследования по 
теории пластин и оболочек применительно к роторам турбомашин», а та-
кож участь у 9-й координаційній сесії АН СРСР з проблеми газотурбінних 
установок, організованій Комісією з газових турбін АН СРСР 21 листопада 
1955 р., засіданнях Комісії під головуванням академіка АН СРСР Б. С. Стєч-
кіна 30—31 травня 1956 р., нарадах відділу випробування газотурбінних 
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установок Центрального науково-дослідного інституту технології машино-
будування (ЦНДІТМаш) 1 червня 1956 р. та СКБТ Кіровського заводу в  
Ленінграді425.

В особовому фонді А. Д. Коваленка відклалася програма республікан-
ської науково-технічної конференції молодих вчених 18—21 лютого 1957 р., 
де вказано, що Анатолій Дмитрович мав керувати секцією машинобудуван-
ня, робота якої проходила у Харкові426. Також зберігся текст вступного сло-
ва, підготовлений вченим427. Однак в інших документах — річному звіті та 
автобіографічному записнику вченого — підтвердження його участі у фору-
мі не знайдено. 

Таким чином, за період 1942—1957 рр. А. Д. Коваленко як доповідач 
взяв участь у 56 наукових форумах. Зокрема, він виступив в українських 
науково-дослідних установах на п’яти сесіях АН УРСР, чотирьох сесіях та 
одних зборах Відділення технічних наук АН УРСР, спільній нараді Інсти-
туту металокераміки і спеціальних сплавів, Інституту будівельної механіки 
та Інституту теплоенергетики АН УРСР, двох нарадах та розширеному засі-
данні вченої ради Інституту будівельної механіки АН УРСР, сесії та засідан-
ні вченої ради Інституту теплоенергетики АН УРСР, трьох конференціях та 
одній сесії КПІ, чотирьох сесіях КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Окремо варто ска-
зати про участь Анатолія Дмитровича у семінарах Відділення технічних наук 
АН УРСР (1), КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1), голови Відділення технічних наук 
АН УРСР, завідувача відділу теорії пружності Інституту гірничої механіки 
АН УРСР, професора кафедри теорії пружності та опору матеріалів КДУ 
ім. Т. Г. Шевченка академіка АН УРСР О. М. Динника (4), а також в Ін-
ституті будівельної механіки АН УРСР під керівництвом М. М. Афанасьєва, 
очолюваних самим вченим та його колегами (8). По одному виступу вченого 
відбулося в Дніпропетровському державному університеті, на промислових 
підприємствах України — ХТГЗ та Південному турбінному заводі. Як було 
вказано, у 1954—1956 рр. А. Д. Коваленко був керівником семінару з буді-
вельної механіки турбомашин в Інституті будівельної механіки АН УРСР.

Анатолій Дмитрович представив доповіді у низці установ АН СРСР — 
на нарадах в Інституті механіки (2), Інституті машинознавства (2), на сесії 
та засіданні, організованих Комісією з газових турбін АН СРСР, а також мав 
виступи у галузевих наукових установах, вищих навчальних закладах та на 
промислових підприємствах — під час чотирьох технічних нарад 14-го від-
ділу ЦІАМ, на засіданнях ЦНДІТМаш (1), Комітету міцності ВНІТТМаш 
(1) та кафедри опору матеріалів МАТІ (1), на Державному союзному заводі 
№ 165 та Кіровському заводі.

Тематика наукових доповідей А. Д. Коваленка поступово розгортала-
ся від дослідження питань механічних напруг, згину та розтягу в дисках га-
зових турбін до ґрунтовного аналізу власних розробок у руслі новітніх до-
сягнень вітчизняної науки у галузі напруженості та жорсткості газотурбін-
них двигунів. Можна констатувати, що високий рівень представлення ши-
рокій науковій громадськості напрацювань А. Д. Коваленка на різноманіт-
них форумах упродовж 1942—1957 рр. сприяв, з одного боку, налагодженню 
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науково-інформаційного обміну у даній галузі у межах СРСР, а з іншого — 
професійному зростанню вченого, визнанню важливості його досліджень 
серед наукової спільноти та обранню до складу членів-кореспондентів АН 
УРСР. Його кандидатуру було включено до складу групи вчених АН УРСР, 
які у січні—лютому 1958 р. представили українську науку у галузі механі-
ки перед колективами науково-дослідних установ та вищих навчальних за-
кладів Польської Народної Республіки. Розпочався якісно новий етап в на-
уковій діяльності А. Д. Коваленка, пов’язаний з паралельною участю вчено-
го у вітчизняному науково-інформаційному обміні та в міжнародній науко-
вій співпраці.

3.2. Співпраця А. Д. Коваленка у галузі механіки  
з іноземними вченими (1958—1973)

Документально зафіксовано, що участь А. Д. Коваленка у міжнародному 
науково-інформаційному обміні розпочалась у 1958 р. Однак і раніше вче-
ний докладав зусиль задля донесення результатів своїх досліджень до світо-
вої наукової спільноти. В особовому архівному фонді А. Д. Коваленка від-
клалася доповідь, підготовлена на конференцію з температурних напруг у 
м. Бристоль (Велика Британія) на тему «Основные принципы и методы тер-
моупругости», датована 8 січня 1954 р.428 На жаль, відрядження вченого до 
Бристоля не відбулося. 

Натомість, у 1958 р. розпочалася багаторічна співпраця А. Д. Ковален-
ка з вченими-механіками Польської Народної Республіки. У січні—лютому 
1958 р. він у складі групи українських вчених на запрошення Польської АН 
відвідав ряд науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів ПНР, 
в яких виступив з доповідями. Українську наукову делегацію очолював ака-
демік АН УРСР, директор Інституту механіки АН УРСР Гурій Миколайо-
вич Савін (1907—1975); до неї також увійшли член-кореспондент АН УРСР 
Г. С. Писаренко (академік АН УРСР з 1964 р.) та професор Юрій Олексійо-
вич Митропольський (1917—2008), у майбутньому академік АН УРСР (1961) 
та директор Інституту математики АН УРСР.

Передумови, перебіг та результати відрядження Анатолія Дмитрови-
ча до ПНР у 1958 р. детально досліджені у статті «До історії українсько-
польської наукової співпраці у галузі механіки: наукове відрядження акаде-
міка А. Д. Коваленка до ПНР (16 січня — 5 лютого 1958 р.)»429.

З питань попередньої організації відрядження упродовж 26 жовтня — 
19 грудня 1957 р. Г. М. Савін листувався з академіком Польської АН, у 
майбутньому президентом Польської АН Вітольдом Новацьким (1911—1986). 
З листів довідуємося, що науковці дійшли спільної думки про відсутність 
будь-яких перешкод для налагодження українсько-польського обміну вче-
них з прикладної механіки. Пан Новацький надіслав запрошення для укра-
їнських вчених, окреслив програму та визначив орієнтовний час відря-
дження — середина січня 1958 р.430 З листа Анатолія Дмитровича до своєї 
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майбутньої дружини Зої Павлівни від 17 січня маємо додаткову інформацію 
про те, що план заходів щодо перебування українських вчених у ПНР був 
розрахований на 20 днів431.

Варто відзначити, що власна ініціатива вчених дещо випереджала прохо-
дження офіційного оформлення відрядження на найвищому рівні. Так, уго-
да про наукове співробітництво між АН СРСР та Польською АН, план нау-
кового співробітництва АН СРСР та Польської АН на 1958 р., рішення 12-ї 
сесії Радянсько-Польської комісії з науково-технічної співпраці між СРСР 
та ПНР, які регулювали питання співпраці радянських та польських вчених, 
з’явилися лише 21 грудня 1957 р.432, а розпорядження Президії АН СРСР 
про направлення групи українських вчених-механіків до ПНР — 21 січня 
1958 р., тобто після тижня перебування українських науковців у Польщі433.

Г. М. Савін упродовж 13 січня — 7 лютого 1958 р. зафіксував пере-
біг подій у хронологічній послідовності на сторінках щоденника, завдя-
ки чому цей документ можна взяти за основу для реконструкції щоденної 
програми відрядження. З нотаток дізнаємося, що українські вчені 13 січня  
спочатку виїхали з Києва до Москви, де наступного дня отримали в іно-
земному відділі АН СРСР паспорти та квитки до Варшави; 16 січня літаком 
прибули до Мінська, а звідти — до Варшави. У столиці делегацію зустріли 
заступник вченого секретаря Польської АН академік В. Новацький та про-
фесор Варшавського політехнічного інституту академік В. Ольшак. Україн-
ських вчених розмістили у готелі «Полонія» по двоє в номері — Г. М. Савіна 
з Ю. О. Митропольським, А. Д. Коваленка з Г. С. Писаренком. 

Як видно із записів Г. М. Савіна, програма відрядження була насичена 
як науковими, так і культурними заходами, найбільша кількість яких при-
пала  на перші дні перебування. До початку активної наукової роботи, ви-
ступів з доповідями, українських вчених запросили на виставу «Досконале 
вбивство» до театру «Сатира» та на програму столичного цирку; вони послу-
хали концерт у Варшавській філармонії, побували на балеті «Пан Твардов-
ський» оглянули архітектурні пам’ятки Варшави. Тоді ж відбулися дві непе-
ресічні події: 17 січня для делегації влаштували прийом у В. Новацького та 
екскурсію бібліотекою Польської АН; 18 січня відбувся візит до одного з ін-
ститутів Польської АН, імовірно, Інституту основних проблем техніки, при-
йоми у В. Новацького та В. Ольшака як офіційних представників Польської 
АН та Варшавської політехніки.

20 січня Г. М. Савін та Ю. О. Митропольський представили свої пер-
ші доповіді. Для делегації було влаштовано прийом у президента Польської 
АН Т. Котарбинського, у якому взяли участь один з віце-президентів акаде-
мії, директор Інституту основних проблем техніки, а також В. Новацький та 
В. Ольшак. Наступного дня відбувся виступ Г. С. Писаренка434. З листа Ана-
толія Дмитровича до Зої Павлівни дізнаємося, що 21 січня він також допо-
відав в Інституті основних проблем механіки435. Цього ж дня українські вче-
ні відвідали виставу «Кiss me Kate» у театрі «Комедіа»436.

22—24 січня українська делегація працювала у Варшавському універси-
теті. 22 січня з доповідями виступили Г. М. Савін та Ю. О. Митропольський, 
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23 січня — А. Д. Коваленко, 24 січня — А. Д. Коваленко та Г. С. Писаренко. 
У ректора університету професора С. Турського на честь українських вчених 
було організовано прийом за участю В. Новацького, В. Ольшака та декана 
математично-фізичного факультету професора Петровського. 

25 січня українські вчені відвідали Інститут лотництва Польської АН, де 
мали бесіду з професором-консультантом Фішдоном. На завершення пере-
бування у Варшаві, українська делегація оглянула Національний музей і ви-
їхала потягом до Кракова437. Підсумовуючи перший період свого перебуван-
ня у Польщі, А. Д. Коваленко відзначав, що успішно виступив з трьома до-
повідями у Варшаві та був запрошений Інститутом основних проблем меха-
ніки Польської АН для участі у всесвітньому симпозіумі, який мав проходи-
ти у Варшаві у вересні 1958 р.438

26 січня делегація прибула до Кракова. Розмістившись у готелі, вчені 
ознайомилися з архітектурою міста. Наступного дня для українських вчених 
було влаштовано прийом у ректора Гірничо-металургійної академії, акаде-
міка Польської АН В. Будрика, на якому були присутні проректори та дека-
ни факультетів академії. З доповіддю виступив Г. М. Савін. Українські вчені 
оглянули лабораторії академії, Королівські соляні шахти Величка. 

За планом культурної програми відвідали оперу «Севільський цирюль-
ник» та оглянули історичні пам’ятки Кракова439. У листах до Зої Павлів-
ни Анатолій Дмитрович із захопленням згадує про відвідання Вавеля, кафе-
дрального костелу з гробницями польських королів, про спуск до соляних 
копалень у м. Величка. 27 січня вчений виголосив доповідь під час спільно-
го прийому у ректорів Гірничо-металургійної академії та Краківського полі-
технічного інституту440.

28 січня, згідно із записами Г. М. Савіна, відбувся прийом у проректора 
Краківського політехнічного інституту професора Кунеца за участю прорек-
торів та деканів факультетів інституту, де Анатолій Дмитрович мав промову. 
Цього ж дня в Інституті математики Ягеллонського університету виступив з 
доповіддю Ю. О. Митропольський. Під час заходу були присутні професори 
інституту, зокрема Т. Вашевський та С. Голаб.

29 січня відбулись доповіді Г. М. Савіна «О динамике подъемного кана-
та» та Г. С. Писаренка в Гірничо-металургійній академії, де вчені зустрілись 
з академіком Круковським. Упродовж 30 січня — 1 лютого українські вчені 
відвідали курортне місто Закопане та с. Поронін. По завершенню туристич-
ної поїздки виїхали потягом до Сопота, де їх зустріли представники Турбін-
ного інституту Польської АН та Гданського політехнічного інституту. 

2 лютого українські вчені ознайомилися з історичними пам’ятками 
Гданська. Наступного дня для делегації влаштували прийом у ректора 
Гданського політехнічного інституту, зустріч з професором Налешкевичем 
на кафедрі опору матеріалів, екскурсії лабораторіями інституту та гдан-
ськими суднобудівними верфями. В академічному Інституті турбомашин 
вчені виступили з доповідями перед науковцями Гданська, зустріч з яки-
ми була організована директором інституту членом-кореспондентом Поль-
ської АН Р. Шевальським. 
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Завершуючи науковий тур академічниим установами та вищими на-
вчальними закладами Польщі, 4 лютого українські вчені прибули до  
Варшави, де для них влаштували прийом у ректора Варшавського політех-
нічного інституту. Делегація побувала на екскурсії лабораторіями Варшав-
ської політехніки та Інституту будівельної техніки, на прийомі у начальни-
ка Військово-технічної академії генерала М. Овчинникова, а також оглянула 
лабораторії академії. Українські науковці стали учасниками зборів механіків 
Польщі, на яких заслухали доповіді Х. Зорського та З. Мроза.

Програма перебування закінчилася 5 лютого і українські вчені попряму-
вали з Варшави до Києва через Москву. З польської сторони вчених прово-
джали В. Новацький та В. Ольшак. 6 лютого в іноземному відділі АН СРСР 
у Москві вчені коротко відзвітували про візит до ПНР та взяли участь у 
підготовці документа до АН УРСР про доцільність організації візиту поль-
ських механіків в Україну. 7 лютого Г. М. Савін та А. Д. Коваленко відві-
дали Інститут механіки АН СРСР, зустрілись з його директором членом-
кореспондентом АН СРСР О. А. Ільюшиним та обговорили питання щодо 
організації конференції з теорії пружності у Києві у травні—червні 1959 р.441

Офіційним документом, в якому висвітлено перебіг та результати від-
рядження, є звіт, підготовлений Г. М. Савіним, повний текст якого пред-
ставлено в особовому архівному фонді Ю. О. Митропольського. З нього до-
відуємося, що на запрошення Польської АН група механіків АН УРСР у 
складі академіка АН УРСР Г. М. Савіна, члена-кореспондента АН УРСР 
А. Д. Коваленка, члена-кореспондента АН УРСР Г. С. Писаренка, професо-
ра Ю. О. Митропольського відвідала Польську АН, а також низку науково-
дослідних і навчальних інститутів Польщі в період з 16 січня до 5 лютого 
1958 р. Членами делегації було виголошено 21 доповідь в інститутах Поль-
ської АН, університетах та інших наукових установах, зокрема 10 доповідей 
у Варшаві, 6 — в Кракові і 5 — в Гданську. Виступи були присвячені огляду 
загального стану механіки, останнім досягненням в галузі механіки в Укра-
їні, а також результатам особистих наукових розробок, отриманих членами 
делегації та їх колегами за останні роки у галузі механіки і математики. Зміст 
доповідей базувався на опублікованих статтях і монографіях.

Усі доповіді пройшли за активної участі аудиторії, з численними за-
питаннями від слухачів і жвавими дискусіями. Разом з тим члени делегації 
провели чимало консультацій для молоді, бесіди та обговорення наукових 
питаннь під час прийомів, відвідувань лабораторій, відділів, бібліотек тощо.

Г. М. Савін наводить назви доповідей, виголошених членами україн-
ської наукової делегації. Згідно з цим переліком А. Д. Коваленко у Варша-
ві виступив в Інституті основних проблем техніки Польської АН перед спів-
робітниками цього інституту, Інституту лотництва та інших інститутів Поль-
ської АН, Варшавського університету, Варшавського політехнічного інсти-
туту на теми «Новый метод исследования напряжений в лопатках турбин», 
«К вопросу о температурных напряжениях в дисках» та «Некоторые вопросы 
теории гипергеометрических функций». У Кракові науковець представив до-
повіді «Исследование напряжений в дисках переменного профиля» (у Кра-
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ківському політехнічному інституті) та «Некоторые вопросы определения на-
пряжений с помощью электроинтегратора» (в Гірничо-металургійній акаде-
мії). У Гданську, на спільному засіданні співробітників Гданського політех-
нічного інституту і Турбінного інституту Польської АН, Анатолій Дмитрович 
мав промову «Исследование напряжений в лопатках турбин, дисках и т. д.»442.

Варто зазначити, що у хронологічному списку доповідей А. Д. Ковален-
ка з його автобіографічного записника, назви дещо відрізняються від наве-
дених у звіті Г. М. Савіна. Так, за даними Анатолія Дмитровича він виступив 
з доповідями: у Варшаві — «Развитие методов технической теории упругос-
ти для изучения напряженного состояния деталей быстроходных машин», 
«Современные методы исследования напряженного состояния элементов 
турбомашин» та «Применение гипергеометрических функций в теории плас-
тин и оболочек»; у Кракові «Развитие методов технической теории упругос-
ти для решения задач о напряженном состоянии деталей турбомашин»; у 
Гданську «Исследование напряженного состояния деталей турбомашин»443.

За свідченням Г. М. Савіна, члени української наукової делегації мали 
змогу детально ознайомитися з діяльністю науково-дослідних інститутів 
Польської АН, галузевих інститутів та відповідних факультетів університе-
тів і політехнічних інститутів (у галузі механіки, частково математики). У 
Варшаві делегація відвідала лабораторії Інституту основних проблем тех-
ніки, Інститут лотництва, Інститут математики, Обчислювальний центр 
Польської АН, університет, політехнічний інститут та декілька лаборато-
рій Військово-технічної академії; у Кракові — філію Інституту математи-
ки Польської АН, політехнічний інститут та численні лабораторії Гірничо-
металургійної академії; у Гданську — Турбінний інститут Польської АН і 
політехнічний інститут.

Цікавим є короткий аналіз стану наукових досліджень у галузі механі-
ки в ПНР, представлений у звіті. Зокрема, провідними вченими-механіками 
Польщі були академіки Польської АН В. Новацький та В. Ольшак, профе-
сори С. Калісський, Налешкевич та Фішдон, навколо яких групувалася нау-
кова молодь. Основними напрямками досліджень, які виконувалися у Поль-
щі на високому теоретичному рівні, були механіка неоднорідного суцільно-
го середовища, анізотропних пластин і плит, окремі задачі термопружності, 
а також динамічні задачі. Однак, вони мали переважно теоретичну спрямо-
ваність та відірваність від практики.

Обміну науковою інформацією між польськими вченими сприяв висо-
кий рівень організації видавничої та бібліотечної справи. У багатьох ака-
демічних інститутах існувала практика представлення співробітниками 
наприкінці року надрукованих статей замість технічних звітів. У науково-
дослідних інститутах та вищих навчальних закладах Польщі велику увагу 
приділяли комплектуванню бібліотек. Приміром, лише одна бібліотека Ін-
ституту математики Польської АН налічувала понад 20 тис. примірників 
книг та журналів, передплата перевищувала 400 назв періодичних видань з 
усього світу. Велику допомогу у справі комплектування бібліотек надавала 
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постійно діюча книжкова виставка світової літератури, організована у Па-
лаці науки і культури.

На думку Г. М. Савіна, рівень експериментальної бази та забезпечен-
ня обладнанням у вищих навчальних закладах ПНР у порівнянні з СРСР 
був однаковим, а в установах Польської АН — неоднорідним. З огляду на 
це, найдинамічніше розвивалися Гірничо-металургійна академія у Кракові, 
Військово-технічна академія та Інститут лотництва Польської АН у Варшаві. 
Вчений особливо відзначив забезпечення наукових установ Польщі облад-
нанням та вимірювальними пристроями з Англії, Франції, Швейцарії, НДР 
та майже повну відсутність таких радянського виробництва.

Загалом, Г. М. Савін дійшов висновку про успішність поїздки делегації 
українських вчених-механіків до ПНР, яка дала змогу досить повно озна-
йомити польських вчених зі станом науки в Україні, а українським вченим 
побачити організацію та результати науково-дослідної роботи в Польщі. За-
уважив, що до цього візиту польські вчені були орієнтовані переважно на 
наукові центри Москви і Ленінграда, а тепер є нагода налагодити польсько-
українські наукові відносини. Вчений наголосив на необхідності залучення 
польської наукової молоді до розгортання певних напрямів в механіці, що 
розвивалися в Україні, через прийом до аспірантури, проведення консуль-
тацій, організацію прослуховування доповідей, участь у наукових сесіях, на-
радах, а також безпосередній обмін між висококваліфікованими фахівцями 
Польської АН та АН УРСР, взаємні візити та книгообмін444.

Відрядження 1958 р. стало поштовхом до розгортання подальшої науко-
вої співпраці Анатолія Дмитровича з польськими вченими-механіками. Од-
ним з проявів таких взаємин з В. Новацьким стало стажування польсько-
го вченого-техніка К. Борсука в Україні у 1961—1962 рр. 7 жовтня 1961 р. 
В. Новацький надіслав А. Д. Коваленку лист з проханням організувати ста-
жування тривалістю 6 місяців кандидата технічних наук К. Борсука в Інсти-
туті будівельної механіки АН УРСР та особисто керувати цим процесом445. 
22 грудня 1961 р. Анатолій Дмитрович погодився допомогти з практичним 
навчанням польського вченого і бути його науковим керівником446.

У січні та березні 1964 р А. Д. Коваленко отримав запрошення дирек-
тора Інституту прикладних проблем техніки Польської АН В. Ольшака взя-
ти участь у науковій конференції з питань теорії пружності та пластичності 
у м. Закопане 11—20 вересня 1964 р.447 Однак документального підтверджен-
ня факту участі вченого у цьому форумі не зафіксовано.

Натомість, А. Д. Коваленко взяв участь в організації та проведенні трьох 
радянсько-польських конференцій під спільною назвою «Некласичні про-
блеми теорії пружності». Перша з них відбулася у Варшаві 26—29 жовтня 
1970 р. На жаль, Анатолій Дмитрович не мав змоги особисто бути серед 
присутніх, однак, з робочого щоденника вченого бачимо, що, починаючи 
з 8 жовтня 1970 р., він підбирає матеріали для свого виступу448, 15 жовтня 
розпочав писати власне текст доповіді, яку на конференції мав представити 
А. Ф. Улітко449. 18 жовтня обидва дослідники зустрілися і обговорили основ-
ні положення промови. Водночас А. Д. Коваленко доручив підготувати роз-
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діл доповіді з термов’язкопружності В. Г. Карнаухову, а з термопластичнос-
ті — Ю. М. Шевченку450. 

21 жовтня А. Д. Коваленко телефоном погодив з В. Г. Карнауховим та 
Ю. М. Шевченком остаточний текст доповіді, а також підготував супровід-
ного листа на адресу В. Новацького. Того ж дня А. Ф. Улітко та В. Т. Грін-
ченко виїхали до Польщі для участі в конференції451. 23 жовтня навздогін 
українським вченим Анатолій Дмитрович переслав до Москви (через яку 
пролягав їхній шлях до Польщі) щойно отриманий з видавництва «Наукова 
думка» примірник своєї праці «Основы термоупругости»452. 

4 листопада 1970 р. з нагоди участі української делегації у радянсько-
польській конференції в Інституті механіки АН УРСР відбувся семінар під 
головуванням В. О. Кононенка, на якому було відзначено успішний виступ 
А. Ф. Улітка з доповіддю А. Д. Коваленка453. Суть самого виступу на тему 
«Развитие исследований по термомеханике твердого деформируемого тела в 
АН УССР» маємо змогу дізнатися з анотації, вміщеної у збірнику матеріа-
лів конференції, що зберігся серед документів особового фонду вченого454.

9 листопада 1970 р. Анатолій Дмитрович отримав листа від В. Новаць-
кого, який висловив жаль у зв’язку з неможливістю візиту вченого до Поль-
щі. В. Новацький також повідомив про те, що він у своїй вступній промові 
на конференції згадав про А. Д. Коваленка і про Г. М. Савіна, та подякував 
українському вченому за надіслану монографію455.

У проміжку між 1-ю та 2-ю радянсько-польськими конференціями від-
бувся візит до України заступника директора Інституту окремих проблем 
техніки Польської АН В. Гутковського. Згідно з робочим щоденником 
А. Д. Коваленка, 16 грудня 1971 р. польський вчений виступив на семінарі в 
Інституті механіки АН УРСР з доповіддю про дискретну механіку періодич-
них систем456. У листі від 7 січня 1971 р. В. Гутковський дякував Анатолію 
Дмитровичу за гостинний прийом457.

Початок переговорам щодо організації і проведення 2-ї радянсько-
польської конференції у Києві поклав лист В. Новацького до А. Д. Кова-
ленка від 27 лютого 1971 р. Особлива увага приділялася термінам прове-
дення конференції з огляду на з’їзд механіків у Польщі 1—10 вересня та 
польсько-французьку конференцію з реології 14—18 вересня458. У відповідь 
Анатолій Дмитрович повідомив, що питання щодо проведення конференції 
на базі Інституту механіки АН УРСР вирішується459. Також дописувач на-
діслав на адресу В. Новацького тексти доповідей, представлених на мину-
лій радянсько-польській конференції460. У листі від 4 травня 1971 р. В. Но-
вацький повідомив про передачу доповідей до редакції «Архіву прикладної 
механіки», а також просив не розпочинати конференцію раніше 18 жовтня, 
оскільки більша частина польських делегатів брала участь у Конференції ме-
ханіки твердого тіла у Берліні461.

У підсумку обидві сторони дійщли згоди і 19—22 жовтня 1971 р. у Києві 
відбулася 2-га радянсько-польська конференція «Некласичні проблеми те-
орії пружності». У своєму робочому щоденнику Анатолій Дмитрович запи-
сав, що 18 жовтня в аеропорту «Бориспіль» він разом з директором Інституту  
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механіки АН УРСР В. О. Кононенком та членом-кореспондентом АН УРСР 
Я. С. Підстригачем зустрічали делегацію 13 польських вчених. У готелі 
«Україна» до них долучився А. Ф. Улітко.

19 жовтня відбулось відкриття конференції, на якому виступили 
Г. С. Пи саренко, В. О. Кононенко, віце-президент Польської АН В. Но-
вацький, член-кореспондент АН СРСР О. А. Ільюшин, академік АН УРСР 
Г. М. Савін та інші вчені462. В особовому архівному фонді А. Д. Ковален-
ка зберігся фотознімок, на якому його зображено поряд з Г. С. Писаренком 
під час цього засідання463. Після офіційної частини відбувся прийом у від-
ділі термопружності і термопластичності Інституту механіки АН УРСР, де 
Анатолій Дмитрович коротко поінформував польських колег про організа-
цію відділу464.

За програмою конференції 20 жовтня відбулася спільна доповідь 
А. Д. Коваленка та його учня В. І. Козлова на тему «Связанные динамичес-
кие задачи термоупругости для тонкостенных элементов конструкций»465, 
текст якої також представлено в особовому фонді вченого466. 21 жовтня, 
після засідання на якому головував А. Д. Коваленко, для польських колег 
було організовано культурно-розважальну програму, зокрема, вони відвідали  
театр опери та балету. 23 жовтня А. Д. Коваленко проводжав членів поль-
ської делегації до аеропорту467.

У наступному році А. Д. Коваленко отримав запрошення від академіка-
секретаря четвертого відділення Польської АН М. Наленча взяти участь у 
польсько-радянській науковій сесії на тему «Проблеми сучасної механіки» 
у м. Сандомир (12—15 червня 1972 р.) 468, однак змушений був відмовитися.

22—25 травня 1973 р. група вчених під головуванням А. Д. Коваленка 
стала учасником 3-ї радянсько-польської конференції «Некласичні пробле-
ми теорії пружності». Відповідно до розпорядження Президії АН УРСР, у 
відрядженні в Польщі з 17 травня 1973 р. тривалістю 17 днів перебували ака-
демік АН УРСР А. Д. Коваленко, доктори технічних наук Я. М. Григоренко 
та М. Е. Гарф. Поїздка українських вчених до ПНР відбулася за кошти Ін-
ституту механіки АН УРСР469.

У своєму робочому щоденнику Анатолій Дмитрович подав таку хроно-
логію подій. З Києва до Москви виїхали 17 травня 1973 р. Два наступних 
дні вчені перебували у Москві, а 20 травня попрямували до Варшави по-
тягом «Шопен». 22 травня у Палаці культури і науки відбулося відкриття 
конференції, а на наступний день — доповідь А. Д. Коваленка, В. Г. Кар-
наухова та В. І. Козлова на тему «Динамические задачи термовязкоупру-
гости»470. У фонді вченого представлені анотації до неї російською та поль-
ською мовами471.

24 травня науковці здійснили поїздки до Торуня і Плоцька, 26 травня 
виїхали з Варшави до Бреста, а звідти наступного дня — до Києва472. 20 лип-
ня 1973 р. А. Д. Коваленко написав на адресу В. Новацького листа з подя-
кою за сердечне ставлення, увагу та турботу, з якою польська сторона при-
йняла українську делегацію і висловив сподівання, що 4-та конференція ще 
більше поглибить взаємну дружбу та співробітництво. Особливо відзначив 
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Анатолій Дмитрович незабутнє враження від знайомства з сучасною Варша-
вою, захоплення поїздкою до Торуня та відвідинами музею Миколи Копер-
ника473. В особовому архівному фонді А. Д. Коваленка відклалися 12 фото-
знімків, зроблених під час 3-ї радянсько-польської конференції «Некласич-
ні проблеми теорії пружності»474. 

На жаль, А. Д. Коваленку не судилося взяти участь у 4-й радянсько-
польській конференції «Некласичні проблеми теорії пружності», яка прохо-
дила у Києві у 1975 р., вже після смерті вченого.

У 1958 р., 1968 р. та 1972 р. документально зафіксовано ще три факти 
міжнародної наукової співпраці А. Д. Коваленка у галузі механіки. 3 червня 
1958 р. до Інституту будівельної механіки АН УРСР завітав видатний вчений, 
один з перших академіків УАН, член-кореспондент АН СРСР Степан Про-
копович Тимошенко (1878—1972). Відповідно до звіту, підготовленого дирек-
тором інституту академіком АН УРСР Г. М. Савіним, у зустрічі з ним взя-
ли участь співробітники Інституту будівельної механіки АН УРСР академік, 
АН УРСР Ф. П. Бєлянкін, члени-кореспонденти АН УРСР А. Д. Коваленко 
та Б. Д. Грозін, а також директор Інституту математики АН УРСР Ю. О. Ми-
тропольський, академік АН УРСР С. В. Серенсен, член-кореспондент 
АН УРСР Г. С. Писаренко та ін. С. П. Тимошенко розповів українським 
вченим про систему викладання у вищих навчальних закладах США475.

З 20 серпня до 6 вересня 1968 р. відбулася туристична поїздка А. Д. Ко-
валенка до США у зв’язку з проведенням 12-го Міжнародного конгресу з 
прикладної механіки у Стенфордському університеті (Стенфорд, Каліфор-
нія, 26—31 серпня 1968 р.). Відповідно до розпорядження по АН УРСР, у 
відрядження до Москви, а звідти — до США з 14 серпня 1968 р. тривалістю 
15 днів було відправлено академіків АН УРСР Г. М. Савіна та А. Д. Кова-
ленка, члена-кореспондента АН УРСР П. В. Харламова та кандидата техніч-
них наук А. П. Ковревського. Цікаво, що згадані вчені здійснили цю поїзд-
ку власним коштом на засадах наукового туризму. Однак, на час відряджен-
ня їм було збережено заробітну платню476. 

Згідно зі щоденником А. Д. Коваленка, у 12-му Міжнародному конгресі 
з прикладної механіки від СРСР взяли участь 45 осіб, з них 16 у складі деле-
гації та 29 як туристи. Вражений умовами цього відрядження вчений заноту-
вав такі факти: 1) 20 серпня 1968 р. туристична група виїхала з готелю «Ме-
трополь» у Москві автобусом до аеропорту Шереметьєво; 2) в автобусі чле-
нам групи замінили паспорти та видали візи на виїзд та в’їзд до СРСР; 3) пе-
ред посадкою до літака перевірили паспорти, міжнародні свідоцтва про вак-
цинацію, а саме щодо щеплення від віспи, та вилучили візи на виїзд.

Група радянських вчених здійснила авіапереліт за маршрутом Москва — 
Копенгаген — Монреаль; 21 серпня вилетіла до Нью-Йорка, де її розмісти-
ли у «Hotel Century», і після нетривалого відпочинку науковці мали оглядову 
екскурсію містом. Анатолію Дмитровичу видали гроші на харчування — 91$ 
на 14 днів з розрахунку 6,5$ на день. У щоденнику є запис про те, що саме 
у цей день вченим стало відомо про події у Чехословаччині.



АКАДЕМІК А. Д. КОВАЛЕНКО:  ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ78

22 серпня група вилетіла до Лос-Анджелеса через Балтимор, де відвідала 
Disneyland та зупинилася у «Hollywood Roosevelt Hotel». Наступного дня на-
уковці побували на кіностудії «Universal Studios» і лише 24 серпня здійсни-
ли переліт до Сан-Франциско, а звідти переїзд автобусом до Стенфорда, де 
оселилася у гуртожитку університету. 25 серпня вчені здійснили автобусну 
екскурсію в Монтерей.

А. Д. Коваленко був присутнім на відкритті 12-го Міжнародного кон-
гресу з прикладної механіки, яке відбулось 26 серпня 1968 р. в амфітеатрі 
Лоуренца Фроста, та загальній лекції шведського вченого професора Од-
квіста (F. K. G. Odquist) на тему «Нелинейная механика, прошлое, настоя-
щее и будущее» у залі «Меморіал», прослухав доповідь з механіки контину - 
уму, а пізніше — доповідь професора Є. І. Шемякіна «О волнах напряжений 
в твердых телах». Увечері вчені мали урочистий прийом у резиденції прези-
дента Стенфордського університету У. Стерлінга.

27 серпня А. Д. Коваленко взяв участь у засіданні в аудиторії «Дінкель-
шпіль», на якому заслухали доповіді академіка АН СРСР Ю. М. Работно-
ва (було прочитано), американських вчених професорів Флюге (W. Flügge) 
та Друкера (D. C. Drucker). Після виступів Анатолій Дмитрович передав 
професору Флюге книгу «Теория тонких конических оболочек и ее при-
ложение в машиностроении» та окремий відбиток статті «Развитие теории 
гипергеометрических функций в связи с задачами об упругом равновесии 
пластин и оболочек». Після обідньої перерви  А. Д. Коваленко прослухав 
доповіді в аудиторії «Кабберлі» з динаміки оболонок та побував на засідан-
ні «Пружність II».

Наступного дня вчений переклав анотації доповідей учасників конгресу, 
в аудиторії «Кабберлі» слухав доповідь академіка АН СРСР Л. І. Сєдова «О 
теории тензоров напряжения для моделей из сплошных сред с внутренними 
степенями свободы», побував на екскурсії в Сан-Франциско.

29 серпня вчений був запрошений секцією «В’язкопружність» на за-
гальну лекцію французького вченого професора Готьє (L. Gauthier) на 
тему «О выпучивании и вопросах потери устойчивости» у залі «Меморіал».  
Наприкінці засідання польський вчений Олесяк познайомив Анатолія 
Дмитровича з американським вченим професором Шепері (B. A. Shapery), 
якому він передав окремі відбитки своїх статей «Про вплив циклічного на-
вантаження на температуру циліндра з в’язкопружного матеріалу» та «Ко-
ливання круглої пластини, зумовлені тепловим ударом». Професор Шепе-
рі пообіцяв також подарувати свої розвідки Інституту механіки АН УРСР. 
У другій половині дня А. Д. Коваленко побував на секції «Поширення  
тріщин».

Наступний день був насичений екскурсіями. А. Д. Коваленко мав ав-
тобусну поїздку по Сан-Франциско, відвідав Дослідницький центр Еймса, 
який входив до структури НАСА. 31 серпня вчений заслухав доповідь акаде-
міка АН УРСР С. В. Серенсена «Механическое разрушение как случайный 
процесс во времени» на секції «Руйнування», та виступи на секції «Теорія 
оболонок II». 
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А. Д. Коваленко взяв участь у церемонії закриття конгресу, під час якої 
підбили підсумки і подякували всім учасникам форуму, яких загалом заре-
єстровано 1232. До п’ятірки лідерів за кількістю представників на конгре-
сі увійшли США — 814, Великобританія — 71, Франція — 56, ФРН — 48 та 
СРСР, який репрезентували 45 вчених.

По завершенню відбулась розмова А. Д. Коваленка з М. Д. Фрідманом 
(M. D. Friedman), який переклав статтю вченого для «Lockheed Missiles and 
Space Company». На пропозицію М. Д. Фрідмана надати для перекладу нові 
свої напрацювання, вчений рекомендував йому звернутися до видавництва 
«Наукова думка».

Під час конгресу А. Д. Коваленко передав В. Новацькому книгу «Введе-
ние в термоупругость», статті «Про вплив циклічного навантаження на тем-
пературу циліндра з в’язкопружного матеріалу» та «Коливання круглої плас-
тини, зумовлені тепловим ударом».

Зворотній шлях додому розпочався 1 вересня 1968 р. вильотом із Сан-
Франциско до Нью-Йорка, де вчені через відкладений рейс до Монреаля 
мали змогу відвідати Empire State Bilding, будівлі ООН, Rockefeller Center та 
музей образотворчого мистецтва.

У Монреалі, куди група радянських вчених прибула 4 вересня літаком 
«Аерофолоту», виліт також було затримано через несправність літака, завдя-
ки чому А. Д. Коваленку та його колегам пощастило здійснити екскурсію 
містом. Врешті, 5 вересня група радянських вчених безперешкодно дістала-
ся Москви477.

За результатами відрядження А. Д. Коваленко підготував ґрунтовний 
звіт, у якому виклав основні враження від відвідин Стенфордського уні-
верситету та НАСА, проаналізував наукові результати 12-го Міжнародно-
го конгресу з прикладної механіки. Скажімо, вчений відзначив роль науко-
вої школи С. П. Тимошенка, який у 1936—1953 рр. обіймав тут посаду про-
фесора, у розвитку наукових досліджень з механіки в університеті. Тут ви-
кладали та проводили дослідження учні С. П. Тимошенка — Дж. Н. Гудьєр 
(J. N. Goodier) (відділ прикладної механіки), Н. Дж. Хофф (N. J. Hoff) (від-
діл аеронавтики та астронавтики) та Д. Юнг (D. H. Young) (відділ цивільної 
інженерної справи).

За підрахунками Анатолія Дмитровича, на конгресі заслухали 290 допо-
відей, серед них чотири генеральні лекції, 23 доповіді по 40 хв., 8 доповідей 
по 20 хв. та 255 доповідей на тематичних засіданнях (з них близько 160 при-
свячені питанням механіки твердого тіла). На основі аналізу змісту виступів 
на конгресі А. Д. Коваленко виділив 32 тематичні напрями, з яких 14 — з 
аерогідродинаміки та 18 — з механіки твердого тіла (всі теми останньго роз-
ділу, крім виступів на засіданні «Динаміка», вчений відніс до механіки твер-
дого деформівного тіла).

А. Д. Коваленко детальніше зосередився на аналізі доповідей з при-
кладної механіки твердого деформівного тіла, які він умовно розподілив на 
10 груп. Викладаючи основні результати роботи іноземних вчених, науко-
вець проаналізував і рівень аналогічних досліджень в СРСР. Особливу увагу 
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А. Д. Коваленка привернула доповідь Тілмана (S. C. Tillman) (Англія), при-
свячена дослідженню випинання сферичної оболонки під дією зовнішнього 
тиску, в результаті чого отримали збіг експериментальних значень критич-
них тисків з теоретичними.

Вчений не знайшов аналогів в СРСР дослідженням динамічного стриб-
ка під дією імпульсної та ступінчатої напруги (N. C. Huang, США), формули 
для визначення параметрів хвилеутворення при випинанні з пластичною те-
чією під дією імпульсних навантажень (H. Vaughn, A. Florence, США), тер-
мічної втрати стійкості шаруватих пологих сферичних оболонок (A. Kalnins, 
США) та деяким іншим. Однак, аналізуючи переважну більшість доповідей 
іноземних вчених, Анатолій Дмитрович дійшов висновку, що тематика їхніх 
досліджень перегукувалася з дослідженнями науковців СРСР478.

А. Д. Коваленко взяв участь у наступному 13-му Міжнародному кон-
гресі, який проходив у Москві 21—26 серпня 1972 р. Його назва доповни-
лася словом «теоретичної» і тепер звучала «Міжнародний конгрес з теоре-
тичної та прикладної механіки». Прибуття до Москви та розміщення в уні-
верситетському готелі припало на 20 серпня, а урочисте відкриття конгре-
су — 21 серпня у Кремлівському палаці з’їздів. На відкритті форуму вчений 
особливо відзначив виступи президента АН СРСР М. В. Келдиша та акаде-
міка АН СРСР М. І. Мусхелішвілі про значення розвитку механіки у при-
скоренні прогресу суспільства.

Після церемонії відкриття відбувся прийом для іноземних учасників кон-
гресу, на якому А. Д. Коваленко познайомився з японськими вченими з кафе-
дри машинобудування Сідзуоцького університету. Всі засідання проводилися 
у головній будівлі Московського державного університету імені М. В. Ло - 
моносова. У робочому щоденнику Анатолій Дмитрович упродовж 21—
25 серпня зафіксував свою присутність на 17 доповідях вчених — представ-
ників від СРСР (11), США (2), Великобританії (1), Польщі (1), Бельгії (1) та 
Нідерландів (1)479.

20 вересня 1972 р. А. Д. Коваленко виступив в Інституті механіки 
АН УРСР на загальноінститутському семінарі з повідомленням про роботу 
13-го Міжнародного конгресу з теоретичної і прикладної механіки. У своїй 
промові вчений порівняв кількісні характеристики 12-го та 13-го конгресів. 
За кількістю учасників 13-й конгрес виявився майже удвічі масовішим — за-
галом було зареєстровано 2255 осіб. При цьому розташування п’ятірки ліде-
рів за кількістю представників на 13-му конгресі у порівнянні з 12-м зміни-
лось. Від СРСР у конгресі взяли участь 1206 осіб (у 12-му — 45). Натомість 
США змогли делегувати для участі у московському конгресі 181 людину. Не 
дивлячись на те, що представництво Великобританії, Франції та ФРН дещо 
збільшилося, лише перша змогла потрапити до п’ятірки лідерів з 89 делега-
тами порівняно з 71 на 12-му конгресі. 

Цікаво, що на 13-му Міжнародному конгресі з теоретичної і прикладної 
механіки у Москві з’явилися делегації, що не брали участі у конгресі у Стен-
форді: від Чехословаччини (76), Болгарії (69), Югославії (27), НДР (25), Угор-
щини (15), Туреччини (9), Демократичної Республіки В’єтнам (3), Гани (3), 
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Шрі-Ланки (1). Збільшилися делегації від Польщі (з 11 до 64 осіб), вже зга-
даних Франції (з 56 до 67) та ФРН (з 48 до 54), а також Швеції (з 19 до 31), 
Японії (з 19 до 29), Індії (з 4 до 24), Італії (з 7 до 22), Румунії (з 8 до 21), Ав-
стралії (з 13 до 19), Австрії (з 2 до 4). Натомість делегація від Канади змен-
шилась з 42 до 28 осіб, Нідерландів — з 35 до 30480. 

За підрахунками А. Д. Коваленка, кількість виголошених доповідей на 
13-му конгресі зменшилася до 250 у порівнянні з 290 на 12-му. Вчений 
підкреслив відсутність з боку іноземних вчених доповідей з термомеханіки 
твердого деформівного тіла481. Загалом, проаналізувавши наведені дані, мо-
жемо стверджувати про те, що у кількісному представленні делегацій різних 
країн на 12-му та 13-му конгресах простежується певна закономірність. Ска-
жімо, в обох випадках від країни-господарки, тобто від США у Стенфорді та 
від СРСР у Москві, було порівняно найбільше делегатів. Водночас, їх про-
центне співвідношення різнилося. З 1232 учасників 12-го конгресу амери-
канських делегатів було 814, тобто 66%, а з 2255 учасників 13-го конгресу 
радянських делегатів — 1206, тобто 53%. Таким чином, американська сто-
рона була зацікавлена у якомога ширшому представленні власних напрацю-
вань серед світової наукової спільноти. Це саме простежується і щодо пред-
ставництва США на 13-му конгресі, де друга по кількості делегація (181 осо-
ба) репрезентувала саме цю країну, на відміну від СРСР, від якої на стен-
фордський конгрес прибуло лише 45 осіб.

Також впадає в око нерівномірність з представленням на цих форумах 
країн-учасників від капіталістичного та соціалістичного табору. На 13-й кон-
грес від капіталістичних країн, крім Канади та Нідерландів, поїхали збільше-
ні делегації. Натомість, у Стенфорді не було представників від Чехословач-
чини, Болгарії, Югославії, НДР, Угорщини, Туреччини, Демократичної Рес-
публіки В’єтнам, Гани, Шрі-Ланки як від країн із закритим у політичному 
плані, або ж нестабільним режимом.

Особовий фонд А. Д. Коваленка зберігає фотознімки з церемоній 
відкриття конгресів482 за участю А. Д. Коваленка, академіків АН УРСР 
Г. С. Писаренка та С. В. Серенсена, академіків АН СРСР М. В. Келдиша та 
М. І. Мусхелішвілі.

Підсумовуючи досягнення А. Д. Коваленка у налагодженні міжнарод-
ної наукової співпраці у галузі механіки, варто відзначити, що саме науко-
ве відрядження у 1958 р. до ПНР стало однією з ключових подій у налаго-
дженні та подальшому розгортанні тісної співпраці української академічної 
науки з провідними науковими та освітніми осередками Польщі, дотичними 
до механіки. Рівень розповсюдження у наукових установах ПНР обладнан-
ня та вимірювальних пристроїв з розвинутих країн та майже повна його від-
сутність з СРСР, відкривав перед українськими вченими широкі можливос-
ті для дослідження досягнень зарубіжного верстато- та приладобудування, а 
зрештою і освоєння українськими академічними установами раніше невідо-
мого ринку збуту власної високотехнологічної продукції.

Відрядження 1958 р. стало поштовхом до розгортання подальшої науко-
вої співпраці А. Д. Коваленка з польськими вченими-механіками, зокрема 
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організації стажування польського вченого-техніка К. Борсука в Україні у 
1961—1962 рр., організації та проведення трьох радянсько-польських конфе-
ренцій з некласичних проблем теорії пружності у 1970 р., 1971 р. та 1973 р. 

Участь Анатолія Дмитровича у 12-му та 13-му міжнародних конгресах 
з теоретичної та прикладної механіки як представника від Інституту меха-
ніки АН УРСР уможливило налагодити нові ділові контакти, презентувати 
власні новітні наукові публікації американським вченим, професорам Флю-
ге (W. Flügge) та Шепері (B. A. Shapery), підтримати книгообмін з поль-
ським вченим В. Новацьким, відвідати дослідний центр НАСА. За результа-
тами відряджень до Стенфорда у 1968 р. та Москви у 1972 р. А. Д. Ковален-
ко підготував та представив в Інституті механіки АН УРСР ґрунтовні аналі-
тичні звіти. Матеріали наукових доповідей та звітів ученого, підготовлених в 
межах його участі у міжнародних форумах у галузі механіки, у повному об-
сязі використовувалися учнями та колегами А. Д. Коваленка у подальших 
науково-дослідних роботах.

3.3. А. Д. Коваленко — організатор та учасник вітчизняних 
наукових форумів у галузі механіки (1958—1973)

Виконуючи обов’язки та обіймаючи посаду директора, А. Д. Коваленко 
упродовж 1959—1965 рр. репрезентував Інститут механіки АН УРСР на різ-
них всесоюзних наукових форумах. Вчений взяв участь у роботі підсекції те-
орії пластинок і оболонок секції механіки твердого тіла на 1-му та 2-му все-
союзних з’їздах з теоретичної і прикладної механіки, які проходили у Мо-
скві в 1960 р. та 1964 р., виступивши з доповідями «Пологие оболочки вра-
щения переменной толщины в пространственном температурном поле»483 
та «Точные аналитические решения для оболочек вращения»484. У фонді 
А. Д. Коваленка відклалися анотації цих доповідей485. Окрім того, взявши 
за основу доповідь на 1-му Всесоюзному з’їзді з теоретичної та приклад-
ної механіки, Анатолій Дмитрович підготував статтю, яку було опублікова-
но у журналі «Прикладна механіка»486 (також зберігається в його особовому 
фонді)487. Текст виступу А. Д. Коваленка на 2-му Всесоюзному з’їзді з тео-
ретичної та прикладної механіки та відомості про з’їзд вміщено у робочому  
щоденнику вченого488.

Гортаючи робочий щоденник А. Д. Коваленка, довідуємося, що в 1961 р. 
вчений виступив на засіданні секції «Теорія функцій» 4-го Всесоюзного ма-
тематичного з’їзду у Ленінграді на тему «О гипергеометрических функци-
ях второго рода»489. Два варіанти текстів та тез доповіді представлені у фон-
ді вченого490. Того ж року А. Д. Коваленко став учасником Всесоюзної на-
ради наукових працівників у Москві, про що також є запис у робочому що-
деннику491.

А. Д. Коваленко взяв участь у низці конференцій з теорії пластин і обо-
лонок. Так, у 1960 р. Казанська філія АН СРСР та Казанський державний 
університет організували конференцію, на якій А. Д. Коваленко виступив із 
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доповіддю «Решение в специальных функциях задач о несимметричной де-
формации пологих сферических и конических оболочек»492. Згідно з робо-
чим щоденником вченого, його участь у конференції була одним з пунк-
тів відрядження, яке відбулося впродовж 18—29 жовтня 1960 р. за маршру-
том Київ — Москва — Ленінград — Москва — Казань — Москва — Дні-
пропетровськ — Київ. 20—21 жовтня А. Д. Коваленко був запрошений на 
нараду до Центрального котлотурбобудівного інституту, 20 жовтня відвідав 
Державний комітет авіаційної техніки, 22 жовтня — Всесоюзний науково-
дослідний інститут авіаційних матеріалів (ВІАМ). 24 жовтня вчений побу-
вав на відкритті конференції, а наступного дня мав доповідь; текст тез Ана-
толій Дмитрович подав у своєму щоденнику493. В автобіографічному запис-
нику вченого зафіксовано факт його виступу 28 жовтня 1960 р. на підприєм-
стві військово-промислового комплексу п/с 203 на тему «Об исследовании 
термопрочности изделия»494.

На пленарному засіданні Всесоюзної конференції з теорії пластин і 
оболонок, яка відбулась у Львові у 1961 р., А. Д. Коваленко виступив на 
тему «Развитие теории расчета конических оболочек применительно к за-
дачам машиностроения»495. У робочому щоденнику вчений виклав статис-
тичні дані щодо кількості представлених на конференції доповідей, а також 
зміст власної496. На Всесоюзній конференції з теорії оболонок і пластин в 
Єревані у 1962 р. прозвучала доповідь «Решение задачи о циклически сим-
метричной деформации конической оболочки в вырожденных гипергео - 
метрических функциях»497. У документах фонду зазначено, що її виголо-
сив Я. М. Григоренко498. Анотація власне доповіді також відклалася у фон-
ді А. Д. Коваленка499. 

У робочих щоденниках А. Д. Коваленка інформативно представлена 
його участь у загальноакадемічних наукових заходах в часи перебування на 
посаді директора Інституту механіки АН УРСР. Так, у 1960 р. вчений був 
учасником звітно-планової сесії Загальних зборів АН УРСР500. На засіданнях 
Бюро Президії АН УРСР у 1960 та 1961 рр. він доповідав про перспективні 
напрями науково-дослідної діяльності та розвиток структури Інституту ме-
ханіки АН УРСР501. У 1962 р. делегований на нараду представників техніч-
них наук при Президії АН УРСР502. Упродовж 1963—1965 рр. був запроше-
ний на  Загальні збори АН УРСР та на розширені засідання і наради Пре-
зидії АН УРСР503.

У зазначений період А. Д. Коваленко і надалі був активним учасни-
ком наукових форумів, які організовувало Відділення технічних наук АН 
УРСР, де виступав з доповідями: «О результатах отраслевого совещания по 
энергомашиностроению» — на семінарі з механіки у березні 1958 р.504, «Ис-
следование напряженного состояния элементов турбомашин» — на тепло-
возобудівному заводі м. Луганська під час виїзної наукової сесії Відділення у 
1959 р.505, «Развитие теории конических оболочек и приложение ее к прак-
тике» — на Загальних зборах Відділення506, «Новые результаты в области ис-
следования напряженного состояния турбомашин» — на виїзній науковій 
сесії Відділення в Одесі у 1961 р.507 та «Исследования в области технической 
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теории упругости» — на пленарному засіданні Об’єднаної сесії Відділення 
технічних наук АН СРСР і Відділення технічних наук АН УРСР у 1962 р.508 
Деякі з цих доповідей збереглися у фонді вченого509. Окрім того, у робочо-
му щоденнику вченого є запис про його участь у зборах Відділення техніч-
них наук АН УРСР у 1960 р.510

Також у робочих щоденниках Анатолій Дмитрович виклав враження від 
участі у загальних зборах Відділення математики, механіки і кібернетики 
АН УРСР, які проходили у 1964 та 1965 рр.511 У 1964 р. він виступив на тему 
«Термоупругость оболочек вращения»512. Текст доповіді «Термодинамичес-
кие основы и методы термоупругости», виголошеної А. Д. Коваленком у 
1965 р., відклався в особовому фонді вченого513.

А. Д. Коваленко як директор Інституту механіки АН УРСР опікувався 
організацією та проведенням наукових форумів, які відбувалися під егідою 
інституту. З 1960 р. регулярно проводилися наукові наради з питань тепло-
вих напруг. У 1960 р. та 1961 р. до їх організації долучилися Постійна комі-
сія з турбінних установок ДНТК РМ УРСР і АН УРСР, Комісія з міцності 
газових турбін при Інституті механіки АН СРСР, у 1962 р. та 1963 р. — На-
укова рада з проблеми «Наукові основи міцності і пластичності» при Відді-
ленні технічних наук АН СРСР та КДУ ім. Т. Г. Шевченка, а з 1964 р. — На-
укова рада з проблеми «Наукові основи міцності і пластичності» при Відді-
ленні механіки і процесів управління АН СРСР та КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 
У 1960 р. форум мав назву «Наукова нарада з теплових напруг у стержнях, 
пластинках і оболонках стосовно до турбобудування», у 1961 р. — «Наукова 
нарада з теплових напруг в елементах турбомашин», а з 1962 р. — «Наукова 
нарада з теплових напруг в елементах конструкцій».

У 1960—1964 рр. було проведено п’ять таких нарад. Згідно з програма-
ми та річними звітами про роботу, та автобіографічним записником, Ана-
толій Дмитрович на цих нарадах виступив з доповідями «Тепловые напря-
жения в пологих оболочках вращения» (1960)514, «Обобщение некоторых 
вопросов теории расчета тепловых напряжений в конических оболочках» 
(1961)515, «Несимметричная деформация конических оболочек, обусловлен-
ная неравномерным нагревом» (1962)516, «Тепловые напряжения в оболочке 
вращения» (1963)517 та «Термодинамические основы и методы термоупругос-
ти» (1964)518. Зі звітів вченого довідуємося, що він був організатором та веду-
чим нарад у 1960—1962 рр.519 У робочих щоденниках А. Д. Коваленка є де-
тальні відомості про зібрання та виступи, скажімо з наради 1960 р. збереглися 
тексти вступного слова й анотації 17 доповідей520, вступного слова та допо-
віді на нараді 1961 р.521, інформація про перебіг та тексти доповідей на на-
радах 1962 та 1963 рр.522 На нараді 1964 р. вчений, окрім доповіді, мав також 
і вступне слово523, текст якого представлено у його робочому щоденнику524.

А. Д. Коваленко брав активну участь в інших наукових форумах, орга-
нізованих інститутом. Зокрема, виступив зі вступним словом «Краткая ха-
рактеристика перспективного семилетнего плана н. и. работ институтов От-
деления технических наук АН УССР» та доповіддю «Напряженное состоя-
ние дисков газовых турбин» на розширеному семінарі інституту у Миколаєві 
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у грудні 1958 р.525, доповіддю «Развитие методов технической теории упру-
гости при исследовании напряженного состояния элементов турбомашин» 
на Координаційній нараді зі статичної міцності тонкостінних конструкцій у 
1959 р.526 (текст останньої представлено у фонді вченого527).

У 1960 р. Анатолій Дмитрович організував Координаційну нараду з про-
сторових задач теорії пружності та пластичності528, на якій сам виступив на 
тему «Методы исследования, результаты и планы научно-исследовательских 
работ по пространственным задачам теории упругости и пластичности на 
1961 год»529. Текст доповіді знаходимо у робочому щоденнику вченого530.

З нотаток у робочому щоденнику бачимо, що А. Д. Коваленко у 1963 р. 
побував на симпозіумі з питань термонапруженості графітових та пластма-
сових виробів, виступив з повідомленням на семінарі відділу технічної тео-
рії пружності і пластичності, був учасником наради представників інститутів 
АН УРСР з питання організації комплексних досліджень з пластмас, наради 
з досліджень коливань, які проходили в Інституті механіки АН УРСР531. У 
1964 р. брав участь у роботі декількох нарад з представниками підприємств 
військово-промислового комплексу, а саме з розвитку досліджень у галузі 
питань міцності склопластиків, семінарів свого відділу, семінару з механіки 
та конференції молодих дослідників Інституту механіки АН УРСР532. У авто-
біографічних записниках за 1964 р. є інформація про виступ вченого на се-
мінарі інституту на тему «Точные аналитические решения для оболочек вра-
щения»533. Поза тим, у робочих щоденниках йдеться про доповіді Анатолія 
Дмитровича на звітних загальних зборах та розширеному засіданні вченої 
ради Інституту механіки АН УРСР у 1961—1963 рр.534

У контексті підтримки творчих зв’язків з іншими академічними інсти-
тутами у 1962 р. А. Д. Коваленко здійснив відрядження до Донецька, де 
відвідав загальні збори наукових співробітників Інституту гірничої справи 
АН УРСР535.

У 1959 р. та 1964 р. Анатолій Дмитрович представив доповіді на фо-
румах, організованих Державним науково-технічним комітетом РМ УРСР 
та Державним комітетом РМ УРСР з координації науково-дослідних робіт. 
Під час виїзного розширеного засідання Постійної комісії ДНТК РМ УРСР 
із впровадження газових турбін і парогазового циклу в енергетиці України 
(м. Одеса) учасники заслухали доповідь А. Д. Коваленка «Исследования Ин-
ститута строительной механики АН УССР по вопросам прочности газовых 
турбин»536. За автобіографічним записником, у відділі енергетики і енерго-
машинобудування комітету темою виступу науковця значиться «Исследова-
ние напряженного состояния и разработка методов расчета элементов новых 
конструкций паровых и газовых турбин»537.

У 1958—1964 рр. А. Д. Коваленко був учасником наукових форумів, які 
проходили у вищих навчальних закладах України. В особовому фонді вчено-
го відклалися програми 15-ї, 16-ї та 17-ї наукової сесії в КДУ ім. Т. Г. Шев-
ченка, у яких значаться назви його доповідей: «Деякі питання термопружнос-
ті» (1958)538, «Дослідження кафедри теорії пружності, зв’язані з вивченням 
напруженого стану турбінних деталей» (1959)539, «Несиметрична деформація
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пологих оболонок обертання змінної товщини» (1960)540. Згідно з наяв-
ними в особовому фонді вченого протоколами засідань секції механіки  
16-ї наукової сесії, Анатолій Дмитрович був керівником цієї секції541. Текст 
тез виступу вченого на 17-й науковій сесії міститься у його робочому що-
деннику542. В автобіографічному записнику науковець розповідає про свою 
участь у науковій сесії професорсько-викладацького складу на механіко-
математичному  факультеті університету у 1964 р. з інформаційною допо-
віддю «О работе Второго всесоюзного съезда по теоретической и приклад-
ной механике»543.

У звіті про роботу А. Д. Коваленка в 1958 р. зазначена інформація про 
його участь у тематичній науково-технічній конференції в Харківському ви-
щому авіаційно-інженерному військовому училищі544 з доповідю «Сложный 
изгиб круглых пластин переменной толщины в осесимметричном темпера-
турном поле» (її анотація представлена в особовому фонді вченого545). З ав-
тобіографічного записника дізнаємося про виступ А. Д. Коваленка під час 
роботи 1-ї Міжвузівської наради з науково-методичних питань викладання 
курсів опору матеріалів і будівельної механіки (1963) на тему «Современные 
методы решения задач термоупругости»546. До робочого щоденника вченого 
включено текст, підготовлений для виступу на традиційному Дні механічно-
го факультету КПІ в 1961 р.547

Робочі щоденники вченого рясніють інформацією про його участь у на-
укових форумах на профільних промислових підприємствах. Під час відря-
джень до Дніпропетровська у 1960—1964 рр. Анатолій Дмитрович відвіду-
вав підприємство п/с 203. Скажімо, у 1960 р. на науково-звітній нараді ко-
лективу підприємства вчений виступив на тему «Тепловые напряжения в 
элементах двигателей»548 та взяв участь у нараді з коефіцієнтів безпеки та 
норм міцності549. У 1962 р. А. Д. Коваленко керував роботою виїзної се-
сії Інституту механіки АН УРСР на цьому підприємстві, де запрошені за-
слухали доповідь «О результатах научной деятельности Института механи-
ки АН УССР в 1961 г.»550. У робочому щоденнику вченого є склад учасників 
та послідовність виступів, які відбулися під час наради551. Також А. Д. Кова-
ленко брав участь у нараді на підприємстві у 1963 р.552 та у заходах з відзна-
чення 10-річчя його створення553.

11—15 січня 1961 р. А. Д. Коваленко здійснив наукове відрядження до 
Запоріжжя, де на науковому семінарі з питань підвищення зносостійкості, 
строку служби та втомлюванісної міцності деталей машин і механізмів ви-
ступив на тему «Вопросы теории упругости и термоупругости в турбино-
строении». На одному з підприємств міста вчений мав доповідь «Методы 
расчета на прочность деталей турбомашин»554. У робочому щоденнику він 
подав тези першої доповіді555.

У 1959—1963 рр. Анатолій Дмитрович взяв участь у трьох науково-
громадських зібраннях. У 1959 р. на вечорі «Вимпели Радянського Сою-
зу на Місяці», присвяченому успішному запуску другої радянської косміч-
ної ракети, він представив доповідь «Роль механики в освоении космичес-
кого пространства»556. Став учасником конференції представників громад-
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ськості УРСР за загальне роззброєння та мир, яка відбулась у 1962 р.557, та 
об’єднаного пленуму Київської промислової ради профспілок та Київської 
обласної ради науково-технічних товариств у 1963 р.558

Упродовж 1958—1963 рр. А. Д. Коваленко здійснив декілька науко-
вих відряджень до міст РРФСР — Москви, Уфи та Ленінграда. У Москві у 
1961 р. вчений виступив із доповіддю «Об итогах совещаний по тепловым 
напряжениям в элементах турбомашин» на засіданні Наукової ради з про-
блеми «Наукові основи міцності і пластичності»559. У робочому щоденнику 
Анатолій Дмитрович описав перебіг відрядження до Москви, яке відбуло-
ся 13—18 листопада 1962 р. За програмою відрядження вчений взяв участь у 
16-й науково-технічній сесії, яка проходила в ЦНДІТМаш560. Наступна по-
їздка до Москви 12—16 травня 1963 р. також описана в робочому щоденни-
ку та автобіографічному записнику. Тоді вчений побував на нараді на під-
приємстві п/с 14, а також виступив з доповіддю «Результаты расчета терми-
ческих напряжений в изделиях» на науково-технічній нараді в Державному 
науково-дослідному інституті конструкційних матеріалів на основі графіту 
(НДІграфіт)561. Під час відрядження до Москви та Уфи 6—13 жовтня 1963 р. 
А. Д. Коваленко взяв участь у роботі наради у ВІАМ та безпосередньо в ке-
рівника підприємства п/с 296562. У 1964 р. був учасником загальних зборів 
Відділення механіки і процесів управління АН СРСР563.

А. Д. Коваленко у звітах про роботу та автобіографічному записнику по-
дав інформацію про відрядження до Ленінграда. Так, у 1958 р. він висту-
пив на галузевій нараді з енергомашинобудування, організованій Держпла-
ном СРСР із доповіддю «Об участии институтов АН УССР в научных иссле-
дованиях, связанных с прочностью турбомашин»564, у 1959 р. — на нарадах, 
організованих Комісією з міцності газових турбін АН СРСР, із доповідями 
«Тепловые напряжения в круглых пластинах переменной толщины при про-
странственном температурном поле», «Исследование напряженного состоя-
ния закрытых рабочих колес центробежных нагнетателей»565 та «Результаты 
н. и. работ за 1959 г. и о планах н. и. работ на 1960»566. У звіті про роботу за 
1960 р. А. Д. Коваленка йдеться про участь у роботі наукової наради з пи-
тань статичної міцності елементів турбомашин, скликаної Комісією з міц-
ності газових турбін при Інституті механіки АН СРСР, та у координаційній 
нараді при Центральному котлотурбобудівному інституті, яку було проведе-
но у Ленінграді567. Перебіг відрядження 16—21 травня 1960 р. викладено у 
робочому щоденнику вченого568.

Загалом у період 1958 р. — початку 1965 р. А. Д. Коваленко узяв участь 
у роботі близько 70 вітчизняних наукових форумів різного рівня, серед яких 
1-й та 2-й Всесоюзні з’їзди з теоретичної і прикладної механіки, 4-й Всесо-
юзний математичний з’їзд, конференції з теорії пластин і оболонок у Казані, 
Львові, Єревані, Загальні збори АН УРСР, Відділень технічних наук та ма-
тематики, механіки і кібернетики АН УРСР, п’ять наукових нарад з тепло-
вих напруг та інші форуми Інституту механіки АН УРСР, три наукові сесії в 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Вчений здійснював регулярні наукові відрядження 
до Дніпропетровська, а також до Москви, Уфи та Ленінграда.
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Вчений відвідав понад 40 форумів, де представив доповіді, які за харак-
тером можна умовно розподілити на чотири групи. До першої належать ті, 
які подають результати теоретичних розробок науковця, зокрема, у галузі те-
орії термопружності, згину та напруг пластин і оболонок, гіпергеометричних 
функцій другого роду. До другої — доповіді прикладного характеру, присвя-
чені питанням міцності турбомашин. Третя група охоплювала обговорення 
планів та звітів науково-дослідних робіт. Четверта — це інформаційні пові-
домлення про наукові форуми (в організації та проведенні яких взяв участь 
А. Д. Коваленко) та їх огляди. Сюди ж можна віднести тексти вступного та 
заключного слова.

26 лютого 1965 р. А. Д. Коваленко залишив посаду директора Інститу-
ту механіки АН УРСР, однак продовжив в ньому керувати відділом техніч-
ної теорії пружності і пластичності. Звісно, що і в оновленому статусі вче-
ний продовжив поїздки на головні наукові форуми, які проходили в СРСР. 
У робочому щоденнику А. Д. Коваленка представлено інформацію про Між-
народний конгрес математиків (м. Москва, 16—26 серпня 1966 р.). Скажі-
мо, описана церемонія відкриття та закриття конгресу, зафіксований факт 
виступу вченого на секції «Прикладна математика і математична статисти-
ка» із доповіддю «Развитие теории гипергеометрических функций в связи с 
задачами об упругом равновесии пластин и оболочек», подані виписки з га-
зети «Правда» про перебіг конгресу. У щоденнику, однак, відсутня інфор-
мація про будь-які контакти Анатолія Дмитровича з іноземними вченими569.

А. Д. Коваленко активно залучався до роботи всесоюзних конференцій з 
теорії пластин і оболонок. Він входив до оргкомітету 5-ї Всесоюзної конфе-
ренції з теорії пластин і оболонок, яка відбулася у Москві у 1965 р.570 Згідно 
з робочим щоденником, й у наступному році вчений взяв участь у 6-й Все-
союзної конференції з теорії оболонок і пластин (м. Баку, 1966 р.)571. 

Організація та проведення 7-ї Всесоюзної конференції з теорії пластин 
і оболонок (м. Дніпропетровськ, 11—16 вересня 1969 р.) також не обійшли-
ся без Анатолія Дмитровича. Згідно з його звітом про роботу за 1969 р., він 
був членом оргкомітету конференції572. В автобіографічному записнику за-
значено, що, вчений представив оглядову доповідь «Термоупругость плас-
тин и оболочек». Окрім того, підготовлене А. Д. Коваленком повідомлен-
ня «Решение задач об осесимметричной деформации многослойных оболо-
чек вращения с учетом поперечного сдвига» (співавтори — В. Г. Карнаухов, 
О. О. Кільчинський) увійшло до оглядової доповіді професора, завідувача 
кафедри будівельної механіки Новосибірського інституту інженерів заліз-
ничного транспорту А. Я. Александрова «Многослойные пластинки и обо-
лочки», а повідомлення «Анализ напряженного состояния жестко защем-
ленной пластины на основе решения пространственной теории упругости» 
(співавтори — В. Т. Грінченко та А. Ф. Улітко) — стало частиною доповіді 
професора, завідувача відділу теорії пружності і пластичності Інституту про-
блем механіки АН СРСР О. Л. Гольденвейзера «Некоторые вопросы общей  
линейной теории оболочек»573. У фонді А. Д. Коваленка відклалися три 
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варіанти тексту його оглядової доповіді574. Враження від відрядження до Дні-
пропетровська вчений виклав у робочому щоденнику575.

Доповідь «О нестационарных колебаниях вязко-упругих оболочек при 
механических и тепловых воздействиях», підготовлену спільно з В. Г. Кар-
науховим, А. Д. Коваленко представив на засіданні 2-ї підсекції секції «Ди-
наміка оболонок і пластин» 8-ї Всесоюзної конференціі з теорії оболонок і 
пластин (м. Ростов-на-Дону, 16—21 вересня 1971 р.)576. Водночас, у робочо-
му щоденнику вчений описує церемонію відкриття конференції в Ростов-
ському інженерно-будівельному інституті, свою присутність на пленарному 
засіданні, керування роботою засідання секції «Методи розрахунку оболо-
нок і пластин»577.

А. Д. Коваленко долучився до організації та проведення 4-ї Всесоюз-
ної конференції з міцності і пластичності (м. Москва, 1—4 лютого 1967 р.), 
був головою секції термопружності, на засіданні якої виступив з доповіддю 
«Методы и задачи термоупругости»578. Три варіанти тексту доповіді відкла-
лися у фонді вченого579. Інформація про перебіг подій на конференції міс-
титься у робочому щоденнику вченого580.

Анатолій Дмитрович став учасником 3-го Всесоюзного з’їзду з теоретич-
ної і прикладної механіки (м. Москва, 25 січня — 1 лютого 1968 р.). У робо-
чому щоденнику вченого зафіксовано факт відрядження вченого до Москви. 
У межах секції «Механіка твердого тіла» на засіданні підсекції «Некласичні 
моделі механіки твердого тіла» В. Г Карнаухов представив доповідь, підго-
товлену спільно з А. Д. Коваленком та В. І. Тюптею, на тему «О распростра-
нении волн в вязко-упругой среде с учетом термомеханического сопряже-
ния», а на засіданні підсекції «Теорія пружності» В. Т. Грінченко виголосив 
спільну з А. Д. Коваленком та А. Ф. Улітком доповідь «Осесимметричные 
краевые задачи теории упругости для тел конечных размеров»581 (їх анотації 
збережені в особовому фонді Анатолія Дмитровича)582.

У звіті про роботу А. Д. Коваленка за 1967 р. та його автобіографічно-
му записнику міститься інформація про представлення доповіді «Колеба-
ния круглой пластины, обусловленные тепловым ударом» (співдоповідач — 
В. Г. Карнаухов) на Всесоюзному симпозіумі з перехідних процесів дефор-
мації оболонок і пластин (м. Тарту, 28 червня — 3 липня 1967 р.)583. Однак 
з невідомих нам причин у робочому щоденнику А. Д. Коваленка відсутні ві-
домості про відрядження до Естонії.

В автобіографічному записнику А. Д. Коваленко вказав факт учас-
ті у 5-му Всесоюзному симпозіумі із розповсюдження пружних і пружно-
пластичних хвиль (м. Алма-Ата, 1—9 жовтня 1971 р.), де на секції «Непруж-
ні хвилі» прозвучала його доповідь «О распространении поверхностных волн 
в неоднородном вязко-упругом полупространстве», підготовлену спільно з 
В. Г. Карнауховим584. Однак у робочому щоденнику вчений уточнив, що до-
повідь представив В. Г. Карнаухов585.

У щоденнику А. Д. Коваленка міститься коротка інформація про його 
участь у роботі 5-ї Міжнародної конференції з нелінійної механіки, яка про-
ходила у 1969 р. у Києві. Вчений на цій конференції з доповіддю не виступав 
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та з іноземними вченими не контактував586. Серед документів фонду є про-
грама 1-ї Республіканської конференції молодих вчених з механіки твердо-
го деформівного тіла, яка також проходила у 1969 р., де зазначено, що Ана-
толій Дмитрович входив до складу її оргкомітету 587.

У 1973 р. в Інституті математики АН УРСР проходила Республікан-
ська конференція «Роль математики в науково-технічному прогресі», на 
якій, згідно з робочим щоденником А. Д. Коваленка, він представив допо-
відь «Применение гипергеометрических функций в теории пластин и обо-
лочек»588. Текст доповіді відклався в особовому фонді науковця589. Вчений 
був запрошений на 24-й Міжнародний астронавтичний конгрес (м. Баку, 
7—13 жовтня 1973 р.)590, однак взяти у ньому участь Анатолію Дмитровичу 
не судилося.

У період з 26 лютого 1965 р. до 1973 р. А. Д. Коваленко жодного разу 
не виступав з доповіддю на наукових зібраннях АН УРСР, хоча у робочо-
му щоденнику вчений пише про регулярну участь у них. У 1965 р. А. Д. Ко-
валенко був присутній на Загальних зборах АН УРСР до 200-річчя від дня 
смерті М. В. Ломоносова та Загальних зборах АН УРСР з виборів до скла-
ду академіків та членів-кореспондентів по Донецькому науковому цент-
ру591; у 1966 р. — на Загальних зборах АН УРСР592; у 1967 р. — на поточ-
них та ювілейних Загальних зборах АН УРСР593, урочистих зборах академі-
ків, членів-кореспондентів та представників наукових установ АН УРСР594; у 
1968 р. — на нарадах у Президії АН УРСР595 та Загальних зборах АН УРСР596; 
у 1969 р. — на Загальних зборах АН УРСР та урочистих заходах з наго-
ди 50-річчя АН УРСР597; у 1970 р. — на Загальних зборах АН УРСР598; у 
1971 р. — на Загальних зборах АН УРСР599, нараді у Президії АН УРСР з 
перспектив дослідження міцності та надійності машинобудівних конструк-
цій у 1971—1975 рр.600; у 1972 р. — на Загальних зборах АН УРСР601 та нара-
ді під головуванням Президента АН УРСР Б. Є. Патона, присвяченій обго-
воренню повідомлення С. В. Серенсена про організацію робіт з нормування 
міцності спеціального енергетичного устаткування602.

Більш плідною щодо виступів була участь А. Д. Коваленка у наукових 
форумах, організованих Відділеннями АН УРСР. Під час проведення під егі-
дою Відділення математики, механіки і кібернетики АН УРСР, Харківської 
філії Інституту механіки АН УРСР, Харківського політехнічного інституту 
та Харківського турбінного заводу науково-технічної наради «Сучасні ме-
тоди розрахунків у машинобудуванні із застосуванням електронних мате-
матичних машин» (м. Харків, 23—29 січня 1966 р.) вчений керував секцією 
«Статика конструктивних елементів машин», зачитав доповідь «Исследо-
вание напряженного состояния элементов машин в Институте механики 
АН УССР»603, текст якої зберігається в його особовому фонді604. У програ-
мі засідання науково-методичної наради з координації науково-дослідних 
робіт у галузі міцності, організованої Науковою радою з проблеми «Науко-
ві основи міцності і пластичності» Відділення математики, механіки і кібер-
нетики АН УРСР у 1969 р., значиться доповідь А. Д. Коваленка «Термоу-
пругость и термопластичность»605. Робочий щоденник Анатолія Дмитровича 
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містить записи про відрядження 14—19 листопада 1971 р. до Харкова, де він 
взяв участь у роботі спільної виїзної сесії Відділень АН УРСР, представив-
ши доповідь «Современная теория и методы термоупругости»606. Два варіан-
ти тексту під згаданою назвою представлено в особовому фонді вченого607.

Згідно з робочим щоденником, у 1967—1972 рр. А. Д. Коваленко взяв 
участь у спільній сесії Відділення математики АН СРСР та Відділення ма-
тематики, механіки і кібернетики АН УРСР, присвяченій стану та основ - 
ним напрямам розвитку досліджень щодо звичайних диференціальних рів-
нянь, форумах Відділень АН УРСР з нагоди 60-річчя з дня народження 
О. К. Антонова, 250-річчя з дня смерті Г. Лейбніца, а також поточних та 
ювілейній сесіях, Загальних зборах Відділення математики, механіки і кібер-
нетики АН УРСР608.

У період 1965—1972 рр. було проведено 6-у—12-у наукові наради з те-
плових напруг в елементах конструкцій (загалом сім), головою оргкомітету з 
підготовки та проведення яких був А. Д. Коваленко. Відповідно, у програмі 
6-ї наради (1965) значиться вступне слово вченого609. У робочому щоденни-
ку науковець подав інформацію про перебіг та результати наради610. 

На 7-й нараді (1966), відповідно до програми, А. Д. Коваленко виступив 
зі вступним словом та доповіддю «Уравнения и решения простейших задач 
для тел из вязкоупругого материала» (співдоповідач — В. Г. Карнаухов)611. У 
робочому щоденнику вченого наведені підготовчі матеріали та робоча про-
грама наради, тексти вступного і заключного слова612. Анотація доповіді збе-
рігається в особовому фонді вченого613.

Під час роботи 8-ї наради (1967) А. Д. Коваленко представив зведену до-
повідь «Общие вопросы термоупругости» з використанням доповіді «Термо-
динамические основы термоупругости»614. Цей узагальнений текст відклався 
у фонді вченого615. У його робочому щоденнику є проекти вступного та за-
ключного слова616.

В автобіографічному записнику Анатолій Дмитрович зазначив, що на 
9-й Науковій нараді з теплових напруг в елементах конструкцій (1968) він 
представив загалу зведену доповідь «Некоторые задачи термовязкоупругос-
ти», в якій розкрив теми «О теплообразовании в вязкоупругих телах при пе-
риодических воздействиях» (у співавторстві — з В. Г Карнауховим) та «Ра-
спространение волн Релея в вязкоупругом полупространстве с учетом тер-
момеханического сопряжения» (співавтори — В. Г Карнаухов та В. І. Тюп-
тя)617. У робочому щоденнику А. Д. Коваленко подав текст вступного слова 
та витяг із заключного слова618, а в особовому фонді зберігається текст його 
зведеної доповіді619.

Спираючись на автобіографічний записник, робочий щоденник Анато-
лія Дмитровича та програму 10-ї Наукової наради з теплових напруг в еле-
ментах конструкцій (1969), зазначимо, що вчений виступив на цій нараді зі 
вступним словом «Работа научных совещаний по тепловым напряжениям в 
элементах конструкций за 10 лет», зведеною доповіддю «Некоторые зада-
чи термовязкоупругости», в якій проаналізував свої доповіді «О колебани-
ях вязкоупругих стеклопластиковых оболочек с учетом термомеханического 
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сопряжения» (співавтори — В. Г. Карнаухов, О. О. Кільчинський), «Реше-
ние задач о термонапряженности многослойных оболочек вращения с уче-
том поперечных сдвигов» (співавтори — О. О. Кільчинський, В. Г. Карнау-
хов) та «Распространение продольных волн в вязкоупругом цилиндре с уче-
том термомеханического сопряжения» (співавтор — В. І. Тюптя), та заключ-
ним словом620. Тези цієї зведеної доповіді представлені у фонді вченого621. У 
робочому щоденнику А. Д. Коваленка вміщено текст вступного слова та ма-
теріали до нього, витяги із заключного слова, а також відомості про відря-
дження до Канева622.

У програмі 11-ї наради (1970) значиться вступне слово та повідомлен-
ня А. Д. Коваленка «О теплообразовании в ортотропных вязкоупругих обо-
лочках вращения при периодических воздействиях» (співавтор — В. Г. Кар-
наухов)623. Текст повідомлення відклався в особовому фонді вченого624, а в 
робочому щоденнику Анатолія Дмитровича подані тексти вступного та за-
ключного слова на нараді625.

У списку доповідей А. Д. Коваленка є його вступне слово та доповідь 
«Методы решения динамических задач термоупругости и термовязкоупру-
гости» (співавтори — В. Г. Карнаухов та В. І. Козлов), представлені на 12-й 
нараді626. Текст вступного слова, тези до заключного слова та інші записи 
вченого стосовно наради вміщені у його робочому щоденнику627, а в особо-
вому фонді є збірник анотацій доповідей, представлених на нараді. Серед ін-
ших у ньому містяться анотації ще двох доповідей, підготовлених за участю 
вченого — «О теплообразовании в вязкоупругих стержнях из разных матери-
алов при вынужденных поперечных колебаниях» та «Термонапряженность 
длинного цилиндра с эксцентрическим отверстием»628.

За вказаний період у джерелах зафіксовано десять виступів А. Д. Кова-
ленка на різноманітних наукових форумах, організованих Інститутом меха-
ніки АН УРСР. У 1966 р. вчений представив доповіді «Влияние циклично-
го нагружения на температуру тел из вязкоупругого материала» (співдопові-
дач — В. Г. Карнаухов) на науково-технічному семінарі з теорії пружності і 
пластичності629 та «Применение специальных функций в теории упругости» 
на конференції з механіки, присвяченій 90-річчю з дня народження академі-
ка О. М. Динника630. У 1967 р. — «Второй закон термодинамики в механике 
сплошных сред»631 (тези виступу зберігаються в особовому фонді вченого632) 
на філософському семінарі та «Развитие исследований в области термоупру-
гости и термопластичности» на ювілейному засіданні вченої ради інститу-
ту633. У 1968 р. — «О 12 Международном конгрессе по прикладной механике 
(Стенфорд, Калифорния)» на засіданні розширеної вченої ради інституту634.

У 1969 р. відбулась ювілейна сесія з нагоди 50-річчя Інституту механіки 
АН УРСР, на якій А. Д. Коваленко презентував доповідь «Развитие исследо-
ваний в области термоупругости, термопластичности и термовязкоупругос-
ти»635. В особовому фонді вченого є два варіанти тексту цієї доповіді636, а ін-
формація про сесію міститься у його робочому щоденнику637. У цьому ж році 
вчений виступив з інформаційним повідомленням «Научно-техническое 
совещание по проблемам прочности двигателей (14—17 апреля 1969 г.,  
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Ленинград)» на семінарі з механіки твердого деформівного тіла638. Програма 
семінару також відображена у його робочому щоденнику639.

Під час відрядження до Дніпропетровська у 1971 р. А. Д. Коваленко ви-
ступив на технічній нараді представників КБ «Південне» та Інституту меха-
ніки АН УРСР із доповіддю «Обсуждение результатов н. и. работ по созда-
нию метода термопрочностного расчета деталей вкладышей узлов истечения 
и уточнение задач исследований на 1971—72 гг.»640. У робочому щоденнику 
вченого подані матеріали до вступного слова на відкритті наради, а також 
його враження від перебігу відрядження641.

На загальноінститутському семінарі 20 вересня 1972 р., як вже зазна-
чалося, вчений виступив з повідомленням про роботу 13-го Міжнародно-
го конгресу з теоретичної і прикладної механіки, текст та матеріали до яко-
го вміщено у його робочому щоденнику642. У щоденнику також йдеться про 
виступ А. Д. Коваленка на Ювілейному засіданні вченої ради Інституту ме-
ханіки АН УРСР до 50-річчя створення СРСР з доповіддю «Развитие в Ака-
демии наук УССР исследований по термомеханике твердого деформируемо-
го тела»643.

Також у робочих щоденниках Анатолій Дмитрович пише про свою 
участь у 1965 р. в семінарах відділу, зокрема, присвяченому задачам НДІгра-
фіт644, та іншим питанням645, у розширеному засіданні вченої ради інституту 
з нагоди 60-річного ювілею О. І. Стрельбицької646, у науково-технічних се-
мінарах «Теорія пружності і пластичності» та деяких інших647. 

У 1966 р. А. Д. Коваленко взяв участь у семінарах відділу648, 2-й кон-
ференції молодих дослідників Інституту механіки АН УРСР649, науково-
технічних семінарах з теорії пружності і пластичності650. В 1967 р. — у загаль-
них зборах інституту651, загальноінститутських семінарах652, семінарах відді-
лу653, науково-технічних семінарах з теорії пружності і пластичності654, мето-
дологічному семінарі з філософських питань механіки суцільного середови-
ща655. У 1968 р. — у семінарах відділу656, науково-технічних семінарах з тео-
рії пружності і пластичності657, загальноінститутських семінарах658, методо-
логічному семінарі з філософських питань природознавства659, об’єднаному 
засіданні вченої ради інституту та Бюро Відділення математики, механіки 
і кібернетики АН УРСР660, 4-й конференції молодих дослідників Інститу-
ту механіки АН УРСР661, розширеному засіданні вченої ради інституту662. У 
1969 р. вчений керував семінаром інституту663, спільно з Г. М. Савіним керу-
вав та був присутнім як слухач на семінарах «Механіка деформівного твердо-
го тіла»664, брав участь у семінарах відділу665, розширеному семінарі із засто-
сування полімерів у машинобудуванні666, авторському семінарі Г. М. Саві-
на667, семінарі відділу реології668, урочистих зборах з нагоди вручення Інсти-
туту механіки АН УРСР Почесної грамоти Президії Верховної Ради УРСР669, 
загальних зборах колективу інституту670, загальноінститутському семінарі671.

У 1970 р. А. Д. Коваленко головував та був учасником семінарів «Ме-
ханіка деформівного твердого тіла»672, об’єднаного засідання вчених рад Ін-
ституту механіки АН УРСР та Інституту проблем міцності АН УРСР673, роз-
ширеного засідання вченої ради Інституту механіки АН УРСР674, семінарів 
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відділу675, методологічного семінару з філософських питань природознав-
ства676, загальних зборів Інституту механіки АН УРСР677, загальноінститут-
ських семінарів678, наради з представниками підприємств679. У 1971 р. на-
уковець керував роботою та брав участь у семінарах «Механіка деформів-
ного твердого тіла»680, у семінарах відділу681, нараді при відділі682, 5-й кон-
ференції молодих дослідників (організував церемонію закриття конферен-
ції)683, загальноінститутському семінарі684, нараді співробітників відділу та 
кафедри теорії пружності КДУ ім. Т. Г. Шевченка685, розширеному засіданні 
вченої ради інституту686. У 1972 р. — керував роботою та брав участь у семі-
нарах «Механіка деформівного твердого тіла»687, брав участь у семінарах від-
ділу688, загальноінститутських семінарах689, методологічному семінарі з філо-
софських питань природознавства690. У 1973 р. — керував роботою наради 
про спільні роботи Інституту механіки АН УРСР та Інституту проблем ма-
шинобудування АН УРСР691, керував роботою та брав участь у семінарах від-
ділу692, семінарах «Механіка деформівного твердого тіла»693, брав участь у се-
мінарі щодо спільних робіт з ЦКБЕМ694.

У записах робочого щоденника Анатолія Дмитровича за 1968—1969 рр. 
йдеться про його участь у форумах, організованих іншими інститутами АН 
УРСР. У 1968 р. вчений був присутній на засіданні науково-технічної нара-
ди з міцності елементів двигунів в Інституті проблем міцності АН УРСР695, 
у 1969 р. — на урочистих зборах з нагоди вручення Інституту кібернетики 
АН УРСР ордену Леніна696 та вручення Інституту математики АН УРСР ор-
дену Трудового Червоного Прапора697, на науковій сесії Інституту технічної 
теплофізики АН УРСР з нагоди 30-річчя його заснування698.

У звітах про роботу А. Д. Коваленка міститься інформація про два його 
виступи з доповідями в КДУ ім. Т. Г. Шевченка. На урочистому засіданні 
кафедри теорії пружності механіко-математичного факультету, яке відбуло-
ся в 1970 р., вчений представив доповідь «Особенности современной теории 
термоупругости»699, а на «Дні науки» під час 28-ї студентської конференції у 
1971 р. — «Исследования по термомеханике твердого деформируемого тела»700. 
Матеріали про «День науки» містяться у робочому щоденнику Анатолія Дми-
тровича701. З цього ж джерела довідуємося, що у 1968 р. А. Д. Коваленко висту-
пив з двома лекціями на тему «Основы термоупругости» на курсах з підвищен-
ня кваліфікації викладачів при КДУ ім. Т. Г. Шевченка702, взяв участь у роз-
ширеному засіданні вченої ради механіко-математичного факультету703, у 1969, 
1971 та 1972 рр. — у Днях механіко-математичного факультету704.

Під час наукового відрядження 19—21 жовтня 1965 р. до Дніпропе-
тровська А. Д. Коваленко виступив на підприємстві п/с 203 та на зборах 
професорсько-викладацького складу фахових вузів Дніпропетровська з до-
повіддю «Задачи термоупругости и методы их решения»705. У робочому що-
деннику вченого є відомості про його участь у роботі 2-ї Міжвузівської 
науково-технічної конференції, яка проходила у Харківському авіаційному 
інституті в 1972 р.706

У 1970 р. А. Д. Коваленко був серед запрошених на двох науково-
просвітницьких зібраннях. На «Днях науки», які проходили на заводі «Біль-
шовик» за сприяння Президії АН УРСР і Київської міської та обласної  
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організації товариства «Знання», вчений виголосив доповідь «Термопроч-
ность и термопластичность в машиностроении»707. Анатолій Дмитрович 
здійснював наукове керівництво роботою семінару «Теплові напруги в еле-
ментах конструкції» при Київському будинку науково-технічної пропаган-
ди, на засіданні якого мав виступ на тему «Термоупругие напряжения в 
элементах конструкций»708. А. Д. Коваленко прокоментував перебіг семіна-
ру у своєму робочому щоденнику709, а також зробив короткі записи про про-
ведення під його керівництвом у 1970 р. семінару з міцності конструкцій на 
підприємстві, де працював його учень О. О. Журавель710, та про участь у на-
раді, організованій Держпланом УРСР, з прогнозу розвитку народного гос-
подарства на 1976—1990 рр.711

Під час відрядження до Москви в 1969 р., згідно зі звітом А. Д. Кова-
ленка, вчений став учасником науково-технічної конференції зі статичної 
міцності літальних апаратів у Центральному аерогідродинамічному інститу-
ті імені професора М. Є. Жуковського (ЦАГІ), на засіданні якої представив 
доповідь «Некоторые динамические и квазистатические задачи вязкоупру-
гих оболочек» (співавтори — В. Г. Карнаухов та О. О. Кільчинський)712. Про 
це вчений зробив відповідні записи у своєму робочому щоденнику713. У про-
грамі ювілейної сесії Відділення механіки і процесів управління АН СРСР, 
присвяченої 50-річчю створення СРСР (1972), значиться доповідь А. Д. Ко-
валенка «Развитие исследований по термомеханике твердого деформируемо-
го тела в АН УССР»714. В особовому фонді вченого зберігається декілька ва-
ріантів тексту цієї доповіді715. Підтвердження факту виступу вченого знахо-
димо у робочому щоденнику А. Д. Коваленка716. Також це джерело подає нам 
інформацію про участь вченого у науково-технічній конференції зі статич-
ної міцності літальних апаратів під час наукового відрядження 25—29 трав-
ня 1965 р. до Москви та Уфи717, у роботі семінару з механіки суцільних се-
редовищ під головуванням члена-кореспондента АН СРСР Л. О. Галіна у 
1969 р.718, в науково-технічній конференції у Військово-повітряній інженер-
ній академії імені М. Є. Жуковського в 1971 р.719, у загальних зборах Наці-
онального комітету СРСР з теоретичної і прикладної механіки у 1972 р.720

У 1968—1969 рр. Анатолій Дмитрович взяв участь у роботі низки на-
укових нарад, які проходили у Ленінграді. У звіті про роботу за 1968 р. 
йдеться про виступ вченого на засіданні галузевої наради з проблеми трі-
щиноутворення паровпускних деталей і корпусів парових турбін, організо-
ваної ЦКТІ, з доповіддю «Научно-исследовательские работы Института ме-
ханики АН УССР по пространственной термоупругости и термопластичнос-
ти»721. Перебіг наради викладено у робочому щоденнику вченого722. У цьому 
ж звіті значиться доповідь «Вопросы термоупругости в проблемах прочнос-
ти двигателей», виголошена на науково-технічній нараді, організованій Ко-
місією з міцності двигунів АН СРСР723. Текст доповіді представлено у фон-
ді А. Д. Коваленка724. 

У наступному році на Науково-технічній нараді з проблем міцності дви-
гунів вчений мав виступ на тему «Характер напряженного состояния вбли-
зи граничных поверхностей в задачах пространственной термоупругости» 
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(співавтори — В. Т. Грінченко та А. Ф. Улітко)725. Анотацію доповіді пред-
ставлено у фонді А. Д. Коваленка726. До свого робочого щоденника науко-
вець заніс основний зміст доповідей, виголошених на нараді727, а також ко-
ротку інформацію про свою участь у роботі конференції з механіки поліме-
рів у Ризі728.

Порівнянно з періодом перебування А. Д. Коваленка на посаді дирек-
тора Інституту механіки АН УРСР, досліджувані 1965—1973 рр. відзначи-
лися такою ж кількістю форумів, де були представлені доповіді вченого 
(40) та значним збільшенням їх загальної кількості — майже 255 (у попе-
редній період — близько 70). Зокрема, у вказаний період за участю Анато-
лія Дмитровича відбулися Міжнародний конгрес математиків, чотири все-
союзні конференції з теорії пластин і оболонок, 4-та Всесоюзна конферен-
ція з міцності і пластичності, 3-й Всесоюзний з’їзд з теоретичної і приклад-
ної механіки, Всесоюзний симпозіум з перехідних процесів деформації обо-
лонок і пластин, 5-й Всесоюзний симпозіум із розповсюдження пружних і 
пружно-пластичних хвиль, 5-та Міжнародна конференція з нелінійної меха-
ніки, 1-ша Республіканська конференція молодих вчених з механіки твер-
дого деформівного тіла, Республіканська конференція «Роль математики в 
науково-технічному прогресі», сім наукових нарад з теплових напруг в еле-
ментах конструкцій, ювілейна сесія Відділення механіки і процесів управ-
ління АН СРСР тощо. Щодо тематичного спрямування доповідей А. Д. Ко-
валенка 1965—1973 рр. варто відзначити, що до традиційних тем у галузі те-
орії термопружності, згину та напруг пластин і оболонок, гіпергеометричних 
функцій другого роду, які розглядались у доповідях попереднього періоду, 
додалися питання термов’язкопружності та термопластичності.

Підсумовуючи діяльність А. Д. Коваленка у контексті розгортання віт-
чизняного та міжнародного науково-інформаційного обміну впродовж  
тридцятирічного періоду 1942—1973 рр., можна стверджувати, що вона була 
достатньо продуктивною. Так, за нашими підрахунками, за цей час вчений 
був учасником понад 390 вітчнизняних та міжнародних наукових форумів, 
а на більш ніж 140 з них були представлені його доповіді. У реконструйо-
ваному нами списку доповідей А. Д. Коваленка на наукових форумах налі-
чується 159 позицій (Додаток 1). Географічні межі наукових контактів вче-
ного поширювались на США, ПНР та провідні наукові центри у галузі ме-
ханіки та промислові підприємства у Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Лу-
ганську, Дніпропетровську, Одесі, Миколаєві, а також Москві, Ленінграді, 
Уфі, Казані, Ростові-на-Дону, Ризі, Тарту, Баку, Єревані, Алма-Аті. Завдяки 
зусиллям вченого було налагоджено обмін новітньою науковою інформаці-
єю між Інститутом механіки АН УРСР та КДУ ім. Т. Г. Шевченка з одного 
боку, та названими установами з другого боку, у галузі механічних напруг, 
згину та розтягу в дисках газових турбін, напруженості та жорсткості газо-
турбінних двигунів, теорії термопружності, згину та напруг пластин і оболо-
нок, гіпергеометричних функцій другого роду, термов’язкопружності та тер-
мопластичності.
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529 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 57. Арк. 89.
530 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 64. Арк. 33—38зв.
531 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 65. Арк. 233—234; Спр. 66. Арк. 14, 22, 44—45.
532 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 66. Арк. 89, 98, 147, 181зв., 182, 185, 190зв.
533 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 32.
534 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 64. Арк. 200; Спр. 65. Арк. 114зв.; Спр. 66. Арк. 42зв.
535 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 65. Арк. 124зв.
536 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 40; Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 29зв.
537 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 32.
538 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 62. Арк. 39.
539 Там само. Арк. 50зв.—51.
540 Там само. Арк. 71зв.
541 Там само. Арк. 53—60.
542 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 64. Арк. 7—7зв.
543 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 32.
544 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 34.
545 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 56. Арк. 57.
546 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 31зв.
547 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 64. Арк. 102—102зв.
548 Там само. Арк. 18—18зв.
549 Там само. Арк. 44зв.
550 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 65—66.
551 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 64. Арк. 230—230зв.
552 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 65. Арк. 238.
553 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 66. Арк. 118зв.
554 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 56; Оп. 4. Спр. 64. Арк. 62зв.—63.
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555 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 64. Арк. 56—62зв.
556 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 40; Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 29зв.
557 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 64. Арк. 231.
558 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 65. Арк. 234зв.
559 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 57; Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 31.
560 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 65. Арк. 92.
561 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 31зв.; Спр. 65. Арк. 191—196зв.
562 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 66. Арк. 2—3.
563 Там само. Арк. 148—151.
564 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 33; Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 28зв.
565 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 39, 40; Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 29, 29зв.
566 Там само.
567 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 47.
568 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 64. Арк. 10зв.—18.
569 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 208зв.—224.
570 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 78. Арк. 128.
571 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 229зв.—255.
572 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 100.
573 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 37зв.—38.
574 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 56. Арк. 2—96.
575 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 196—199зв.
576 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 78. Арк. 280зв.
577 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 71. Арк. 131—134зв.
578 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 78. Арк. 179.
579 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 40. Арк 30—53; Спр. 48. Арк. 1—7, 8—12.
580 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 26—28зв.
581 Там само. Арк. 119—119зв.
582 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 77. Арк. 54, 77зв.
583 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 87; Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 36.
584 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 39зв.
585 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 71. Арк. 147.
586 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 194—195.
587 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 56. Арк. 97зв.
588 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 185—186.
589 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 43—55зв., 80—95.
590 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 211—211зв.
591 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 66. Арк. 238зв.; Спр. 67. Арк. 118.
592 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 152—154.
593 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 84, 104зв., 109.
594 Там само. Арк. 89зв.—90.
595 Там само. Арк. 113, 127зв.
596 Там само. Арк. 151—153.
597 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 71—76зв., 131зв.—137, 241зв., 242зв.—243.
598 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 70. Арк. 24—26зв.
599 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 71. Арк. 32—32зв., 34—36.
600 Там само. Арк. 37—45.
601 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 49зв.—50, 51, 52—53зв., 55, 167—169.
602 Там само. Арк. 61—61зв.
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603 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 120—121.
604 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 28. Арк. 1—32зв.
605 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 57. Арк. 250зв.—251.
606 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 71. Арк. 183зв.—188зв.
607 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 69. Арк. 30—44, 45—72.
608 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 78, 117зв., 132, 146—151; Спр. 68. 

Арк. 9зв.—10, 39, 84зв., 105, 150—150зв.; Спр. 69. Арк. 69—70, 104—104зв., 241зв.—242; 
Спр. 70. Арк. 21зв.—23зв.; Спр. 71. Арк. 25—31зв., 144зв.—146; Спр. 72. Арк. 45зв.—46зв.

609 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 57. Арк. 103, 108.
610 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 20—32зв.
611 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 57. Арк. 127.
612 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 167зв.—182.
613 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 57. Арк. 140зв.
614 Там само. Арк. 153, 162зв.
615 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 45. 28 арк.
616 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 45.
617 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 36зв.
618 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 180зв.—185.
619 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 51. 18 арк.
620 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 37—37зв.; Спр. 57. Арк. 203зв.; Спр. 69. 

Арк. 153.
621 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 55. Арк. 1—21.
622 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 139—153.
623 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 57. Арк. 254, 254зв, 265зв.
624 Там само. Арк. 276зв.—277.
625 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 70. Арк. 72—78.
626 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 39зв.—40.
627 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 82—86зв.
628 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 67. Арк. 86зв., 87.
629 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 132зв.
630 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 56. Арк. 91.
631 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 45.
632  ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 44. 11 арк.
633 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 82зв.
634 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 37; Спр. 69. Арк. 27.
635 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 54. Арк. 90.
636 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 1—64, 124—164.
637 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 101зв.—104.
638 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 37.
639 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 129.
640 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 113.
641 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 70. Арк. 244—249.
642 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 118зв.—133зв.
643 Там само. Арк. 180зв.
644 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 66. Арк. 228.
645 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 5зв., 51зв., 83зв.
646 Там само. Арк. 107зв.
647 Там само. Арк. 84, 85зв., 103.
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648 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 122, 125зв., 137зв.; Спр. 68. Арк. 23зв.
649 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 126—127.
650 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 137зв., 159зв., 260, 264зв.; Спр. 68. 

Арк. 4зв., 9зв.
651 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 87.
652 Там само. Арк. 30зв., 42зв.
653 Там само. Арк. 36зв., 48зв, 71зв., 72, 73, 73зв., 109зв.
654 Там само. Арк. 40, 43зв., 48, 82, 90зв.
655 Там само. Арк. 81зв.
656 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 112зв., 114, 115зв., 144зв., 199, 216зв.—217, 

230; Спр. 69. Арк. 9—9зв., 18зв., 23зв.
657 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 147, 157зв., 159, 169зв.
658 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 178зв.; Спр. 69. Арк. 11.
659 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 179зв.
660 Там само. Арк. 198зв.
661 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 3зв.—9.
662 Там само. Арк. 33зв.—34.
663 Там само. Арк. 54.
664 Там само. Арк. 78—78зв., 79—80зв., 90зв.—92зв., 119, 219зв., 225, 229—229зв.
665 Там само. Арк. 86зв.—87зв., 106—106зв., 129зв., 137зв.—138, 204зв., 218, 221, 224—

224зв.
666 Там само. Арк. 89зв.—90.
667 Там само. Арк. 118.
668 Там само. Арк. 126зв.
669 Там само. Арк. 130зв.—131.
670 Там само. Арк. 207зв.—208зв.
671 Там само. Арк. 225.
672 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 248зв.; Спр. 70. Арк. 5, 20—21, 42, 53, 

168зв.—169, 176.
673 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 70. Арк. 3зв.—5.
674 Там само. Арк. 190зв.—191.
675 Там само. Арк. 17, 41—41зв., 46зв.—47зв., 89, 96зв.—97, 173—173зв., 182.
676 Там само. Арк. 21—21зв.
677 Там само. Арк. 46, 53.
678 Там само. Арк. 46, 148зв.
679 Там само. Арк. 78—78зв.
680 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 70. Арк. 207зв.—208зв., 212зв.—213, 241; Спр. 71. 

Арк. 2, 9зв., 70зв., 83зв.—84, 84зв.—85, 88—88зв., 144, 174зв., 181зв., 190.
681 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 70. Арк. 196—196зв., 211, 239; Спр. 71. Арк. 5зв., 

11зв.—12, 24зв., 189.
682 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 70. Арк. 197—197зв.
683 Там само. Арк. 215зв.—216.
684 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 71. Арк. 46зв.
685 Там само. Арк. 90—91.
686 Там само. Арк. 195зв.
687 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 20, 36, 41зв., 58зв.—59, 159зв.
688 Там само. Арк. 5, 8зв., 20зв., 56зв., 57зв.—58, 59—59зв., 68зв., 89—90, 98зв., 

154зв., 157.
689 Там само. Арк. 56зв., 65, 159.
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690 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 181.
691 Там само. Арк. 186—186зв.
692 Там само. Арк. 196, 200.
693 Там само. Арк. 185зв.—186, 195—195зв., 206.
694 Там само. Арк. 187зв.—188.
695 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 210—216зв.
696 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 126.
697 Там само. Арк. 127.
698 Там само. Арк. 128.
699 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 107.
700 Там само. Арк. 113.
701 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 71. Арк. 14зв.—22зв.
702 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 169зв.—170, 175.
703 Там само. Арк. 180.
704 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 240; . Спр. 71. Арк. 193; Спр. 72. Арк. 176зв.
705 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 74; Оп. 4. Спр. 67. Арк. 84зв.—85.
706 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 75—79.
707 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 107; Оп. 4. Спр. 46а. Арк. 38зв.
708 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 56. Арк. 165, 165зв.
709 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 70. Арк. 37—37зв.
710 Там само. Арк. 42зв.
711 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 165зв.—166зв.
712 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 101.
713 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 233—237зв.
714 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 54. Арк. 103.
715 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 72. Арк. 1—68, 69—92, 93—131, 157—182, 183—215, 

216—248.
716 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 169зв.
717 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 13зв.—16.
718 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 232.
719 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 71. Арк. 65зв.—70.
720 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 72. Арк. 117—117зв.
721 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 94.
722 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 68. Арк. 242зв.—256.
723 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 93.
724 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 1. Спр. 50. 31 арк.
725 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 57. Арк. 78.
726 Там само. Арк. 194зв.—195.
727 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 69. Арк. 111—118.
728 ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 67. Арк. 86—102зв.
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НАУКОВА ШКОЛА А. Д. КОВАЛЕНКА

4.1. Історія та особливості формування  
наукової школи А. Д. Коваленка

На думку учня А. Д. Коваленка — Ю. М. Шевченка, формування в 
Україні наукової школи з термомеханіки деформівного твердого тіла під 
його керівництвом розпочалося у 1960 р., оскільки з цього року в Києві, а 
потім у Каневі регулярно стали проводитися всесоюзні наукові наради з те-
плових напружень в елементах конструкцій. Вони мали велике значення для 
координації наукових досліджень в СРСР у галузі термопружності. За ма-
теріалами нарад щорічно, починаючи з 1961 р., видавався тематичний збір-
ник «Теплові напруги в елементах конструкцій» за редакцією А. Д. Ковален-
ка. З 1974 р., вже після смерті вченого, він отримав статус республікансько-
го міжвідомчого збірника. Ю. М. Шевченко відзначав вагомий вплив регу-
лярного проведення нарад на розвиток цього напряму механіки деформівно-
го твердого тіла для вирішення питань технічного прогресу, а також на фор-
мування наукових шкіл з термомеханіки деформівного твердого тіла у Киє-
ві, Львові та Челябінську729.

Ю. М. Шевченко також навів дані щодо кількісного складу представ-
ників наукової школи А. Д. Коваленка. Так, вчений упродовж життя під-
готував 50 кандидатів і 7 докторів наук. Втім, численні випускники КДУ 
ім. Т. Г. Шевченка, кому пощастило слухати лекції і писати курсові та ди-
пломні роботи під його керівництвом, успішно працювали в різних устано-
вах і організаціях України. Багато з них продовжили ідеї А. Д. Коваленка у 
галузі термомеханіки деформівного твердого тіла730.

Варто наголосити, що діяльність А. Д. Коваленка як рецензента дисер-
таційних досліджень та інших наукових праць своїх учнів і представників ін-
ших наукових шкіл у галузі термомеханіки деформівного твердого тіла спри-
яла поширенню наукових ідей вченого. Основним критерієм, за яким можна 
визначити представників наукової школи А. Д. Коваленка, є рівень співпра-
ці між ними щодо підготовки наукових праць, а саме дипломних робіт і дис-
ертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. Вважає-
мо за доцільне розглянути в окремих параграфах даного дослідження науко-
ві здобутки осіб, які підготували дипломні роботи, кандидатські та доктор-
ські дисертації під безпосереднім науковим керівництвом А. Д. Коваленка.
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З огляду на сказане, часові межі початку формування наукової школи 
А. Д. Коваленка можна перенести принаймні на 13 років раніше, тобто до 
1947 р., коли успішно відбувся захист першої дисертації, підготовленої під 
керівництвом А. Д. Коваленка. Верхня ж хронологічна межа функціонуван-
ня наукової школи вченого сягає сьогодення, оскільки його ідеї і нині вті-
люються в діяльності його учнів. Разом з тим, на особливу увагу заслуговує 
доробок А. Д. Ковеленка як наукового рецензента, що почав формуватися 
ще у 1944 р., та, певною мірою, вплинув на створення наукової школи вче-
ного та діяльність науковців, які з нею співпрацювали.

В автобіографічному записнику Анатолія Дмитровича представлено 
власноручно складені ним списки робіт його учнів, а також рецензій на пра-
ці інших вчених. За нашими підрахунками, список дипломних робіт, підго-
товлених під науковим керівництвом А. Д. Коваленка, налічує 62 позиції731, 
а дисертацій — 51 роботу732. А ще вдалося віднайти і підтвердити факт нау-
кового керівництва А. Д. Коваленком докторською дисертацією співробіт-
ника Невського турбінного заводу Г. А. Раєра733. 

Загалом встановлено прізвища 94 науковців — учнів А. Д. Коваленка. 
Під керівництвом вченого було підготовлено: 62 дипломні роботи; 45 кан-
дидатських дисертацій: 27 на здобуття наукового ступеня кандидата техніч-
них наук та 18 — кандидата фізико-математичних наук; 7 докторських ди- 
сертацій: 5 на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та 2 — 
доктора фізико-математичних наук.

Рецензій же на праці інших вчених в автобіографічному записнику 
А. Д. Коваленка налічується 49734. Водночас, в особовому архівному фон-
ді вченого відклався масив текстів відгуків А. Д. Коваленка не лише на ди-
сертаційні дослідження, а й на інші наукові праці — монографії, брошури, 
статті тощо.

Далі ми зосередимося на викладі основних біографічних відомостей про 
вчених — учнів А. Д. Коваленка та спробуємо на їх основі відтворити про-
цес формування наукової школи А. Д. Коваленка та показати її місце у нау-
ковому просторі сучасної України.

4.2. Учні А. Д. Коваленка — автори дипломних робіт та  
кандидатських дисертацій

Як було зазначено, під науковим керівництвом А. Д. Коваленка під-
готовлено 62 дипломні роботи випускниками механіко-математичного фа-
культету КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Згодом 15 з них продовжили співпрацю 
з Анатолієм Дмитровичем при підготовці кандидатських дисертацій. Серед 
них:

1. Олександр Іванович Борисюк
2. Віктор Тимофійович Грінченко
3. Василь Гаврилович Карнаухов
4. Іван Федорович Киричок
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5. Олександр Олександрович Кільчинський
6. Геннадій Миколайович Комаров
7. Валентина Тимофіївна Корнієнко
8. Нонна Олександрівна Лобкова
9. Іван Опанасович Мотовиловець
10. Валентин Васильович Піскун
11. Іван Власович Прохоренко
12. Віталій Іванович Савченко
13. Володимир Іванович Тюптя
14. Олександр Дмитрович Шарапов
15. Юрій Миколайович Шевченко.
Здійснений пошук показав майже повну відсутність у джерелах з від-

критим доступом біографічної інформації про осіб, які підготували під ке-
рівництвом А. Д. Коваленка лише дипломні роботи. Винятком стали три 
його дипломники — у майбутньому академік НАН України, віце-президент 
НАН України Валерій Михайлович Геєць, професор Анатолій Тихонович 
Василенко та доктор технічних наук Микола Кирилович Кучер.

В. М. Геєць здобув вищу освіту на механіко-математичному факульте-
ті КДУ ім. Т. Г. Шевченка у 1968 р.735 У списку дипломних робіт, підготов-
лених під науковим керівництвом А. Д. Коваленка, вказано, що В. М. Геєць 
у 1968 р. успішно захистив дипломну роботу на тему «Тепловой удар на по-
верхности оболочки»736.

Після закінчення університету В. М. Гейця було направлено до Інститу-
ту економіки АН УРСР. У 1997 р. за ініціативою Кабінету Міністрів Укра-
їни вчений організував Інститут економічного прогнозування НАН Укра-
їни, який у 2005 р. перейменовано на ДУ «Інститут економіки та про-
гнозування НАН України». Упродовж 1998—2009 рр. науковець обіймав  
посаду академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, а в подаль-
шому — віце-президента НАН України. В. М. Геєць — автор понад 500 нау-
кових праць, серед яких 40 індивідуальних та колективних монографій. Вче-
ний створив власну потужну наукову школу у складі 21 доктора і 22 кан-
дидатів економічних наук. Він був удостоєний Державної премії України в  
галузі науки і техніки737.

А. Т. Василенко (1941—2003) підготував під науковим керівництвом 
А. Д. Коваленка у 1963 р. дипломну роботу на тему «Построение разрешаю-
щих уравнений для антисимметрично нагруженной оболочки вращения»738. 
Згідно з біографічною довідкою, підготовленою Я. М. Григоренком, після 
закінчення КДУ ім. Т. Г. Шевченка він працював в Інституті механіки НАН 
України: у 1981—1996 рр. — завідувачем лабораторії анізотропних оболон-
кових конструкцій, з 1996 р. — головним науковим співробітником. За су-
місництвом у 1990—1995 рр. був професором кафедри механіки суцільних 
середовищ Київського університету імені Тараса Шевченка. Вчений отри-
мав важливі результати з фундаментальної та прикладної механіки шару-
ватих анізотропних оболонок у класичній, уточненій та просторовій поста-
новках; розв’язки контактних задач теорії анізотропних оболонок; успішно  
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проводив дослідження параметричних коливань оболонкових систем. У 1979 
р. став доктором фізико-математичних наук, а у 1991 р. — професором. Ла-
уреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1986) та премії імені 
О. М. Динника НАН України (1996)739. 

М. К. Кучер підготував дипломну роботу на тему «Некоторые динами-
ческие несвязанные задачи вязкоупругости» у 1972 р.740 Від 1975 р. учений 
працює в Інституті проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України, з 
2002 р. — провідним науковим співробітником. Досліджує деформування та 
міцність композицій матеріалів при дії статичних і циклічних навантажень. 
У 1977 р. став кандидатом фізико-математичних наук, у 1999 р. — доктором 
технічних наук741. 

Троє учнів А. Д. Коваленка — В. Т. Грінченко, О. І. Мотовиловець та 
Ю. М. Шевченко — продовжили співпрацю зі своїм вчителем та підготува-
ли під його керівництвом кандидатські та докторські дисертації, тому їх біо- 
графії розглянемо у наступному параграфі. Тут же ми зупинимось на долі 
тих вчених, яким пощастило мати науковим керівником Анатолія Дмитро-
вича при підготовці кандидатських дисертацій.

Так, про О. І. Борисюка відомо те, що він успішно захистив під керів-
ництвом А. Д. Коваленка у 1962 р. дипломну роботу на тему «Тепловые 
напряжения в конической оболочке при несимметричном ее нагреве» та 
у 1968 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук742. В особовому фонді А. Д. Коваленка зберігається його відгук на ди-
сертацію О. І. Борисюка «Упруго-пластическое напряженное состояние обо-
лочек вращения при осесимметричном неравномерном нагреве», у якому 
вказано, що на момент захисту він працював на посаді старшого інженера 
відділу термопружності та термопластичності Іституту механіки АН УРСР743.

В. Г. Карнаухов підготував у 1960 р. під керівництвом Анатолія Дмитро-
вича дипломну роботу на тему «Пологая коническая оболочка постоянной 
толщины в объемном температурном поле», у 1964 р. — дисертацію на здо-
буття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Ко-
лебания и устойчивость конических оболочек»744. Відгук А. Д. Коваленка на 
дисертацію В. Г. Карнаухова також відклався в його особовому фонді745. 

В. Г. Карнаухов народився у 1937 р. Після закінчення КДУ ім. Т. Г. Шев-
ченка працює в Іституті механіки НАН України: з 1981 р. — завідувач лабо-
раторії термов’язкопружності, з 1988 р. — завідувач відділу термопружнос-
ті. У 1981 р. він став доктором фізико-математичних наук, у 1983 р. — про-
фесором. В. Г. Карнаухов розробив термодинамічні основи термомехані-
ки в’язкопружних матеріалів з урахуванням взаємодії механічних, теплових 
і електромагнітних полів; побудував моделі термоелектромеханіки непруж-
них матеріалів при моногармонічному деформуванні; розвинув моделі тер-
моелектромеханіки тонкостінних елементів; розробив критерії та чисельно-
аналітичні методи дослідження теплового руйнування полімерних елемен-
тів конструкцій з пасивних (без п’єзоефекту) і п’єзоактивних матеріалів; 
дослідив вплив спряженості полів на термоелектромеханічну поведінку не-
пружних елементів, на теплове руйнування полімерних тіл і на ефективність 
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активно-пасивного демпфування вимушених резонансних коливань пластин 
та оболонок. У 1990 р. вченого було удостоєно Державної премії України в 
галузі науки і техніки746.

І. Ф. Киричок народився у 1937 р. Закінчив КДУ ім. Т. Г. Шевченка у 
1964 р. Ще під час навчання в 1963 р. розпочав трудову діяльність у відді-
лі термопружності Іституту механіки НАН України, з 1992 р. — провідний 
науковий співробітник. У цьому ж році здобув науковий ступінь доктора  
фізико-математичних наук, а в наступному був удостоєний Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки. Наукові дослідження вченого присвя-
чені питанням теорії та методам розв’язання задач термов’язкопружності й 
електротермов’язкопружності тонкостінних елементів з урахуванням взає-
модії механічних, теплових та електричних полів, залежностей властивостей 
матеріалу від температури, фазових переходів, фізичних і геометричних не-
лінійностей при циклічному навантаженні747.

Під науковим керівництвом А. Д. Коваленка І. Ф. Киричок успішно під-
готував та захистив дипломну роботу на тему «Расчет напряженного состо-
яния элементов котла» у 1964 р. та дисертацію на тему «Динамика тонких 
упругих оболочек и пластинок с начальными деформациями» на здобуття 
наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у 1972 р.748 Відгук 
на дисертацію представлено в особовому фонді А. Д. Коваленка749.

Нам вдалося віднайти лише фрагментарні відомості про О. О. Кіль-
чинського. Так, вчений підготував під керівництвом А. Д. Коваленка ди-
пломну роботу на тему «Построение в специальных функциях задачи о 
несимметрично деформированной конической оболочке» у 1962 р. та ди-
сертацію на тему «Исследование напряженного и деформированного со-
стояния стеклопластиковых оболочек с учетом реономных свойств свя-
зующего» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук у 1969 р.750, відгук на яку представлено в особовому фонді вченого751. 
О. О. Кільчинський працював доцентом кафедри «Вища математика» Дер-
жавного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ)752, у 
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації753.

Г. М. Комаров (1936—2009) успішно захистив підготовлені під керівни-
цтвом А. Д. Коваленка дипломну роботу на тему «Экспериментальное ис-
следование теплового напряженного состояния диска при двумерном тем-
пературном поле» у 1959 р. та дисертацію на тему «Теплопроводность и 
термонапряженность многослойных систем» на здобуття наукового сту-
пеня кандидата фізико-математичних наук у 1969 р.754 В архівному фон-
ді А. Д. Коваленка відклався його відгук на цю дисертацію755. По закінченні 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка Г. М. Комаров працював в університеті до 1969 р., 
коли перейшов до Київського торгово-економічного інституту. З 1997 р. — 
професор кафедри вищої та прикладної математики Київського державного 
торговельно-економічного університету, якому у 2000 р. надано статус на-
ціонального. У 1996 р. вчений став доктором фізико-математичних наук, у 
1997 р. — професором. Його наукові дослідження присвячені математичним 



АКАДЕМІК А. Д. КОВАЛЕНКО:  ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ110

моделям та наближеним методам розв’язання нелінійних проблем термо-
пружності756.

Інформацію про В. Т. Корнієнко знаходимо в автобіографічному запис-
нику А. Д. Коваленка та відгуку на її дисертацію, представленому в архів-
ному фонді вченого757. Відповідно до них, вчена підготувала та успішно за-
хистила під керівництвом А. Д. Коваленка дипломну роботу на тему «Изгиб 
пластинки переменной толщины в форме полукруга» у 1954 р., а у 1961 р. — 
дисертацію на тему «Исследование тепловых напряжений в круглых плас-
тинах переменной толщины» на здобуття наукового ступеня кандидата тех-
нічних наук758.

Н. О. Лобкова під керівництвом А. Д. Коваленка у 1958 р. підготува-
ла дипломну роботу на тему «Построение решений уравнения класса Фук-
са для торообразной оболочки», а у 1966 р. успішно захистила дисертацію на 
тему «Некоторые вопросы теории тонких неоднородных пластин в связи с 
задачей о тепловых напряжениях в изделии» на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук759. У фонді А. Д. Коваленка відклалися рекомен-
дації вченого щодо цієї дисертації760. Коротка біографічна інформація про 
Н. О. Лобкову міститься лише у списку наукових співробітників АН УРСР, 
представленому у виданні «Історія Національної академії наук України. 
1956—1960». Так, у 1960 р. вона обіймала посаду молодшого наукового спів-
робітника відділу технічної динаміки Інституту механіки АН УРСР761.

В. В. Піскун підготував дипломну роботу на тему «Упруго-пластическое 
напряженное состояние цилиндрической оболочки, обусловленное нерав-
но мерным нагревом» у 1963 р., а дисертацію на тему «Упруго-пластическое 
напряженно-деформированное состояние цилиндрической оболочки при 
неизотермическом нагружении» на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук — у 1970 р.762 Відгук на дисертацію також представлено у 
фонді А. Д. Коваленка763.

Про І. В. Прохоренка відомо, що він у 1965 р. підготував під науковим 
керівництвом А. Д. Коваленка дипломну роботу на тему «Осесимметричная 
термоупругая деформация конической ортотропной оболочки», дисертацію 
же на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук йому 
довелося захищати вже після смерті А. Д. Коваленка, у 1975 р.764 Як вказано 
в обліковій картці, у 1986 р. вчений, котрий на той час працював на поса-
ді начальника сектора Спеціального конструкторсько-технологічного бюро з 
дослідним виробництвом склопластиків Інституту механіки АН УРСР, став 
лауреатом Державної премії УРСР у галузі науки і техніки765.

У 1954 р. підготував під керівництвом А. Д. Коваленка дипломну робо-
ту на тему «Несимметричный изгиб диска в поле центробежных сил», а у 
1962 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук В. І. Савченко (1932—1996)766. В особовому фонді А. Д. Коваленка збе-
рігся відгук на цю дисертацію на тему «Поляризационно-оптический ме-
тод исследования плоской задачи термоупругости»767. Закінчивши навчан-
ня, вчений працював на кафедрі теорії пружності університету на поса-
дах лаборанта (1954—1958), асистента, доцента та професора (1958—1976). 
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Був заступником декана механіко-математичного факультету (1962—1966), 
очолював кафедри теорії пружності (1976—1983) та механіки суцільних 
середовищ (1983—1992). У 1975 р. В. І. Савченко став доктором фізико-
математичних наук.

В. І. Савченком було розширено застосування поляризаційно-оптичного 
методу дослідження напружень у твердих деформівних тілах на задачі термо-
пружності, лінійної механіки руйнування, розроблено метод радіаційної фо-
топружності. Вчений заснував першу в Україні лабораторію поляризаційно-
оптичного методу дослідження напружень та деформацій. При лаборато-
рії його зусиллями був організований перший в університеті дисплейний 
клас для студентів, що значно підвищило рівень підготовки спеціалістів-
механіків. Став науковим керівником для 13 кандидатів наук768.

В. І. Тюптя підготував у 1966 р. дипломну роботу на тему «Распростра-
нение плоских гармонических волн в бесконечной вязкоупругой среде», а  
захистив дисертацію на тему «Распространение термовязко-упругих волн» на 
здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук у 1969 р.769 
Відгук на цю дисертацію також відклався в особовому фонді А. Д. Ковален-
ка770. В. І. Тюптя працював в університеті з 1967 р. на посадах — асистента, 
старшого викладача (1967—1980) та доцента кафедри дослідження операцій 
(1980—2007). Вивчав питання механіки суцільного середовища, математичні 
методи дослідження операцій771.

О. Д. Шарапов (1937—2018) підготував під науковим керівництвом 
А. Д. Коваленка дипломну роботу на тему «Исследование напряженного со-
стояния системы, состоящей из дисков, колец и оболочек» у 1959 р., захис-
тив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у 
1968 р.772 Відгук на дисертацію вченого на тему «Исследование осесимме-
тричной и антисимметричной деформации элементов осевых компрессо-
ров» представлено в особовому фонді А. Д. Коваленка773. О. Д. Шарапов за-
кінчив у 1959 р. КДУ ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Механіка твер-
дого деформівного тіла». У 1986 р. очолив кафедру інформатики (нині — ка-
федра інформатики та системології) Київського національного економічно-
го університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ імені Вадима Гетьмана). Під 
його науковим керівництвом захищено 46 дисертацій на здобуття науково-
го ступеня кандидата економічних наук774. Був деканом факультету інформа-
ційних систем і технологій (у 1974—1980 рр. та з 1987 р.), завідувачем кафед - 
ри економіко-математичних методів (1975—1980), проректором з навчальної 
роботи та міжнародного співробітництва (1980—1987)775.

Під науковим керівництвом А. Д. Коваленка підготували та успішно за-
хистили кандидатські дисертації ще 30 вчених:

1. Іван Савелійович Бобир
2. Іван Петрович Васильченко
3. Сергій Іванович Волк
4. Іван Пилипович Волкодав
5. Юрій Іванович Вологжанінов
6. Володимир Ілліч Гололобов
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7. Ярослав Михайлович Григоренко
8. Н. Г. Гурський
9. Олексій Омелянович Журавель
10. Леонід Олексійович Ільїн
11. Юрій Степанович Ільїн
12. Борис Зиновійович Ітенберг
13. Володимир Ілліч Козлов
14. Григорій Андрійович Коломієць
15. Юрій Семенович Королевич
16. Зінаїда Дмитрівна Костюк
17. Григорій Васильович Куценко
18. Віктор Соломонович Мандель
19. Владислав Іванович Павленко
20. Т. І. Поліщук
21. Віктор Григорович Попков
22. Ольга Михайлівна Рубач
23. Юрій Юрійович Рубіш
24. Віктор Кіндратович Стрюк
25. Рем Георгійович Терехов
26. Андрій Феофанович Улітко
27. Еммануїл Соломонович Уманський
28. Лев Олександрович Черкасов
29. Валерій Михайлович Юдін
30. Георгій Олексійович Яковлев.
Варто відзначити, що двоє з названих осіб, а саме Я. М. Григоренко та 

А. Ф. Улітко, підготували під науковим керівництвом А. Д. Коваленка ще й 
докторські дисертації, тому відомості про них ми подамо у наступному па-
раграфі даного розділу.

В автобіографічному записнику А. Д. Коваленка містяться відомості 
про учнів вченого: кандитатів технічних наук С. І. Волка, В. І. Гололобо-
ва, Ю. С. Ільїна, В. С. Манделя, В. І. Павленка, О. М. Рубач, Р. Г. Терехо-
ва, Г. О. Яковлева та кандидатів фізико-математичних наук І. П. Волкодава, 
Г. А. Коломійця та Т. І. Поліщук776.

В особовому фонді А. Д. Коваленка відклалися його відгуки на дисер-
тації С. І. Волка «Метод расчета оболочек вращения с меридиональными 
ребрами, учитывающий циклически симметричный характер деформа-
ции» (1968)777, В. І. Гололобова «Некоторые задачи рационального проек-
тирования оболочек вращения» (1971)778, І. П. Волкодава «Развитие теории 
обобщенных гипергеометрических функций в связи с задачами о напряжен-
ном состоянии пластин и оболочек» (1967)779, Г. А. Коломійця «Связанные 
электроупругие колебания пьезокерамических тел» (1971)780, а також відгук 
невстановленої особи на дисертацію Р. Г. Терехова «Экспериментальное ис-
следование упруго-пластического деформирования вращающихся неравно-
мерно нагретых дисков» (1968)781.
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І. С. Бобир (1922—1988) у 1967 р. захистив дисертацію  на здобуття на-
укового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Метод ис-
следования осесимметрической задачи теории упругости с помощью сеточ-
ного электроинтегратора и ЭЦВМ»782, відгук на яку представлено у фонді 
А. Д. Коваленка. На час захисту вчений був завідувачем лабораторії електро-
моделювання Обчислювального центру КДУ ім. Т. Г. Шевченка783. І. С. Бо-
бир закінчив КДУ ім. Т. Г. Шевченка у 1955 р. З 1973 р. — доцент кафедри 
теорії пружності (нині — кафедра механіки суцільних середовищ). Прово-
див дослідження осесиметричних задач теорії пружності й термопружності 
за допомогою чисельних методів і моделювання на створеному в університе-
ті, єдиному в СРСР, електроінтеграторі784.

І. П. Васильченко підготував дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних наук на тему «Анализ напряженного состо-
яния тел вращения методом фотоупругости» (1970)785. Відгук на неї також 
міститься у фонді А. Д. Коваленка786. Вчений закінчив КДУ ім. Т. Г. Шев-
ченка у 1967 р., працював у ньому асистентом (з 1970 р.), старшим виклада-
чем (з 1972 р.), доцентом (з 1981 р.) та професором кафедри загальної мате-
матики (з 1988 р.). У 1986 р. став доктором технічних наук. І. П. Васильчен-
ком закладено основи поляризаційно-оптичного методу моделювання на-
пружень у лінійно-в’язкопружних композиційних матеріалах787.

Віднайдено лише фрагментарну інформацію про Ю. І. Вологжанінова, 
який захистив у 1968 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандида-
та фізико-математичних наук на тему «Исследование концентрации напря-
жений возле отверстий в оболочках методом фотоупругости»788, відгук на яку 
відклався у фонді А. Д. Коваленка789. Скажімо відомо, що вчений очолював 
кафедру технічної механіки (з 1972 р.)790 та був деканом нафтогазопромис-
лового факультету Ухтинського індустріального інституту (1973—1974)791. У 
1984 р. він став доктором фізико-математичних наук792.

Н. Г. Гурський захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата технічних наук у 1974 р., тобто вже після смерті А. Д. Коваленка793. 
Про вченого відомо лише те, що він упродовж 1974—1994 рр. був викладачем 
кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування КПІ794.

Існують поодинокі відомості також про О. О. Журавля, який підготував 
під науковим керівництвом А. Д. Коваленка дисертацію  на здобуття науко-
вого ступеня кандидата технічних наук на тему «Осесимметричная деформа-
ция конических конструктивно-ортотропных оболочек вращения» (1966)795, 
відгук на яку представлено в особовому фонді А. Д. Коваленка796. У видан-
ні «Історія Національної академії наук України. 1956—1960» вказано, що 
станом на 1960 р. О. О. Журавель був молодшим науковим співробітником 
відділу технічної динаміки Інституту механіки АН УРСР797. За інформаці-
єю електронної сторінки Кафедри інформаційних технологій проектуван-
ня та прикладної математики Київського національного університету будів-
ництва і архітектури (КНУБА), вчений був першим завідувачем цієї кафе-
дри (1977—1983)798.
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Біографічна довідка про аспіранта Л. О. Ільїна, який у 1955 р. захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему 
«Антисимметрическая деформация тонкой конической оболочки»799 міс-
титься у відгуку А. Д. Коваленка800, а також у виданні «Історія Національної 
академії наук України. 1956—1960». У зазначений період Л. О. Ільїн обій - 
мав посади молодшого (1956—1959) та старшого наукового співробітника 
відділу технічної теорії пружності (1959), старшого наукового співробітника 
відділу технічної динаміки (1960) Інституту механіки АН УРСР801.

Про Б. З. Ітенберга, який підготував дисертацію на здобуття науково-
го ступеня кандидата технічних наук на тему «Напряженное состояние дис-
ков, ослабленных круговыми отверстиями» (1953)802, відомо, що він працю-
вав в Інституті механіки АН УРСР на посаді молодшого наукового співро-
бітника відділу стійкості конструкцій (1957—1959) та відділу динаміки стій-
кості оболонок (1959)803.

В особовому архівному фонді А. Д. Коваленка зберігається відгук вче-
ного на дисертацію В. І. Козлова на здобуття наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук на тему «Тепловой удар на поверхностях упругих 
и вязко-упругих элементов конструкций»804, захищену у 1973 р.805 В. Г. Кар-
наухов у біографічній статті про вченого вказав, що після закінчення КДУ 
ім. Т. Г. Шевченка у 1966 р. В. І. Козлов працював в Інституті технічної те-
плофізики АН УРСР, з 1968 р. — в Інституті механіки АН УРСР. У 1994 р. 
він став доктором  фізико-математичних наук та обійняв посаду провідного 
наукового співробітника. У 1993 р. — удостоєний Державної премії України 
в галузі науки і техніки. Займався розробкою чисельно-аналітичних методів 
вивчення нелінійних коливань неоднорідних в’язкопружних тіл із врахуван-
ням взаємодії механічних, теплових і електромагнітних полів806.

Ю. С. Королевич підготував під керівництвом А. Д. Коваленка ди-
сертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему 
«Асимптотическое решение для конической оболочки линейно-переменной 
толщины и приложение его к расчету элементов машин» (1959)807. Відгук на 
дисертацію представлено в особовому фонді А. Д. Коваленка808. Станом на 
1959 р. Ю. С. Королевич був молодшим науковим співробітником відділу 
технічної теорії пружності Інституту будівельної механіки АН УРСР809.

З. Д. Костюк захистила у 1953 р. дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата технічних наук на тему «Исследование напряженного состо-
яния лопаток турбовоздуходувок по моментной теории оболочек»810. Вчена 
обіймала посади молодшого наукового співробітника відділу стійкості кон-
струкцій (1953—1955), молодшого (1956—1959) та старшого наукового спів-
робітника відділу технічної динаміки (1960) Інституту механіки АН УРСР811. 

Г. В. Куценко підготував під керівництвом А. Д. Коваленка дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на 
тему «Осесимметричная деформация толстостенной тороидальной оболоч-
ки» (1969)812. Г. В. Куценко закінчив КДУ ім. Т. Г. Шевченка у 1960 р., пра-
цював у ньому впродовж 1984—2002 рр. на посадах старшого наукового спів-
робітника, доцента кафедри теоретичної механіки. Розробляв питання про-
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сторових задач теорії пружності, динаміки матеріальних тіл зі змінною ма-
сою813. Відгук на дисертацію вченого відклався в особовому фонді А. Д. Ко-
валенка814.

Факти трудового шляху В. Г. Попкова, який захистив у 1947 р. дисерта-
цію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Из-
гиб дисков при одновременном действии поперечных и радиальных сил»815, 
вдалося встановити лише завдяки біографічним довідкам, розміщеним у ви-
даннях «Історія Національної академії наук України». Так, у період Дру-
гої світової війни В. Г. Попков працював в Інституті будівельної механіки 
АН УРСР на посаді старшого наукового співробітника (1941—1944). Згодом 
вчений повернувся до інституту та працював на посадах старшого науково-
го співробітника фізико-технічної лабораторії (1947—1950) та відділу техніч-
ної теорії пружності (1951—1955). У 1955 р. В. Г. Попков перейшов на робо-
ту до Інституту металокераміки і спецсплавів АН УРСР, де очолив лабора-
торію механічних і стендових випробувань (1955—1959)816. Як вказано в об-
ліковій картці, у 1980 р. В. Г. Попков, котрий на той час був доцентом Київ-
ського інституту інженерів цивільної авіації, став лауреатом Державної пре-
мії УРСР у галузі науки і техніки817.

В особовому фонді А. Д. Коваленка представлено його відгук на дисер-
тацію старшого викладача Ужгородського державного університету (УжДУ) 
Ю. Ю. Рубіша (1943—2014) на тему «Исследование напряженного состояния 
соединений с гарантированным натягом методом фотоупругости», яка була 
представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук818 та успішно захищена у 1971 р.819 Вчений закінчив КДУ ім. Т.Г. Шев-
ченка за спеціальністю «Механіка» у 1965 р. Тривалий час працював на 
загальнотехнічному факультеті Ужгородського державного університету. У 
1991 р. в УжДУ за його активної участі було відкрито інженерно-технічний 
факультет, який Ю. Ю. Рубіш очолював до 2005 р. До останніх днів свого 
життя працював доцентом кафедри технології машинобудування820. 

До когорти випускників КДУ ім. Т. Г. Шевченка, чиїм керівником був 
Анатолій Дмитрович, належить і В. К. Стрюк, який, вже після смерті свого 
вчителя, захистив у 1973 р.821 дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата технічних наук на тему «Упруго-пластическое напряженное состояние 
коротких цилиндров при неизотермическом нагружении»822. В. К. Стрюк за-
кінчив механіко-математичний факультет у 1962 р. З 1974 р. працював в уні-
верситеті старшим викладачем (1974—1982) та доцентом (з 1982 р.) кафедри 
дослідження операцій. У 1987—1991 рр. керував навчальним відділом уні-
верситету, у 1991 р. очолював навчально-методичне управління цього вузу, 
упродовж 1996—1998 рр. був заступником декана факультету кібернетики з 
навчальної роботи. З 2004 р. — проректор з навчально-методичної роботи 
в Інституті муніципального менеджменту та бізнесу. Наукові праці вченого 
присвячені питанням механіки суцільного середовища, дослідження опера-
цій, алгебри823.

Одна з біографічних статей в довіднику «Професори Національного  
технічного університету України «Київський політехнічний інститут»»  
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присвячена Е. С. Уманському (1916—1994). У ній вказано, що він працював 
в інституті з 1947 р., був професором кафедри динаміки і міцності машин 
та опору матеріалів824. Під керівництвом А. Д. Коваленка вчений підготував 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему 
«Расчет дисков с несимметричной нагрузкой от лопаток» (1948)825. У 1980 р., 
згідно з обліковою карткою, він став лауреатом Державної премії УРСР у га-
лузі науки і техніки826.

Поодинокі відомості вдалося відшукати про учнів А. Д. Коваленка — 
Л. О. Черкасова та В. М. Юдіна — які підготували дисертації на здобут-
тя наукового ступеня кандидата технічних наук на теми «Новые методы 
экспериментального исследования деформаций и температур вращающих-
ся элементов турбомашин» (1968)827 та «Температурные поля в конструкци-
ях летательных апаратов из армированных пластиков» (1970)828 відповідно. 
Л. О. Черкасов закінчив у 1959 р. Харківський авіаційний інститут; станом 
на 2000 р. був президентом міжнародної авіаційної науково-технічної кор-
порації «ВЗЛЕТ»; професор, доктор технічних наук, академік Міжнародної 
кадрової академії829. В. М. Юдін — провідний науковий співробітник НДВ-3 
ДНЦ ФДУП «Центральний аерогідродинамічний інститут імені професора 
М. Є. Жуковського»830.

4.3. Вчені — автори докторських дисертацій, підготовлених  
під науковим керівництвом А. Д. Коваленка

Троє вчених, а саме В. Т. Грінченко, О. І. Мотовиловець та Ю. М. Шев-
ченко, розпочавши співпрацю з А. Д. Коваленком ще під час підготовки ди-
пломних робіт, продовжили її на ґрунті підготовки кандидатських та доктор-
ських дисертацій. 

Майбутній видатний учений в галузі механіки суцільного середовища 
та акустики, доктор фізико-математичних наук (1973), професор (1980), за-
служений діяч науки і техніки України (1998), лауреат Державної премії 
УРСР у галузі науки і техніки (1988), премій імені О. М. Динника (1984) 
та імені М. К. Янгеля АН України (1992), академік НАН України (1995) 
В. Т. Грінченко підготував під науковим керівництвом А. Д. Коваленка ди-
пломну роботу на тему «Исследование решения задачи о деформации круг-
лой пластины переменной толщины при пространственном температурном 
поле» (1959), дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата техніч-
них наук та доктора фізико-математичних наук на теми «Термоупругость 
многослойных конических оболочек» (1963) та «Граничные задачи статики 
и динамики для упругих тел конечных размеров» (1973)831. У фонді А. Д. Ко-
валенка представлено відгук на останню роботу832 та її автореферат833.

В. Т. Грінченко з 1962 р. працював в Інституті механіки АН УРСР, у 
1975—1980 рр. обіймав посаду завідувача відділу термопружності цього ін-
ституту. Упродовж 1981—1987 рр. вчений очолював відділ гідродинамічної 
акустики і був заступником директора з наукової роботи Інституту гідро-



Р О З Д І Л  4.  НАУКОВА ШКОЛА А. Д. КОВАЛЕНКА 117

механіки НАН України, а у 1987 р. очолив цей інститут. Водночас з 1976 р. 
В. Т. Грінченко є професором НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»834.

У статті з нагоди 80-річчя з дня народження В. Т. Грінченка, розміще-
ній у «Віснику НАН України», підсумовано результати його наукової діяль-
ності. Зокрема, вченим виявлено закономірності деформування просторово 
розвинених пружних тіл та формування їх спектрів власних частот і форм 
коливань, загалом зроблено значний внесок у розвиток такого новітньо-
го напряму механіки, як електропружність. Результати досліджень науков-
ця, пов’язаних з вивченням закономірностей генерації звукових полів тур-
булентними потоками пульсацій тиску на поверхнях тіл, що обтікаються  
рідиною, в умовах великих швидкостей, одержали практичне застосування 
при створенні об’єктів низькочастотної гідроакустичної техніки. Під керів-
ництвом В. Т. Грінченка створено комп’ютерний комплекс для реєстрації та 
обробки звуків дихання людини, рекомендований МОЗ України для вико-
ристання в медичних закладах. 

Вчений доклав зусиль для формування власної наукової школи, зо-
крема, керує постійнодіючими семінарами в Інституті гідромеханіки НАН 
України та Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка (КНУ імені Тараса Шевченка), долучився до огранізації єдиної в Україні 
спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів доктора і кан-
дидата наук з акустики, сам є науковим керівником 10 докторів і 15 канди-
датів наук835.

І. О. Мотовиловець (1927—2002) підготував під науковим керівництвом 
А. Д. Коваленка дипломну роботу на тему «Аналитическое распределение 
температуры в диске, обогреваемом на контуре» (1953), дисертації на здобут-
тя наукових ступенів кандидата фізико-математичних наук та доктора тех-
нічних  наук на теми «Нестационарная теплопроводность полого цилиндра 
конечной длины» (1957) та «Некоторые эффективные методы решения задач 
теплопроводности и термоупругости» (1973)836. Збереглися відгук А. Д. Ко-
валенка на кандидатську дисертацію837 та тези його виступу під час захис-
ту докторської дисертації І. О. Мотовиловця838. З видання «Історія Націо-
нальної академії наук України. 1956—1960» довідуємося, що Іван Опанасо-
вич працював на посадах молодшого наукового співробітника відділу тех-
нічної теорії пружності (1957—1959), молодшого (1960) та старшого нау-
кового співробітника відділу технічної динаміки (1960) Інституту механіки 
АН УРСР839. Згідно з обліковою карткою, у 1993 р. вченого удостоєно Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки. На той час він був головним 
науковим співробітником Інституту механіки НАН України840.

Майбутній видатний вчений-механік, лауреат Державної премії Украї-
ни в галузі науки і техніки (1986, 1993), премій імені М. К. Янгеля (1985) 
та імені О. М. Динника НАН України (2003), академік НАН України (1997) 
Ю. М. Шевченко (1926—2016) підготував під керівництвом А. Д. Ковален-
ка дипломну роботу на тему «Температурные напряжения в дисках, находя-
щихся в упруго-пластическом напряженном состоянии» (1951), дисертації 
на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук на теми 
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«Осесимметричная задача о тепловых напряжениях при переменном моду-
ле упругости» (1959) та «Термопластичность при переменных нагружениях» 
(1968)841. Відгук А. Д. Коваленка на кандидатську дисертацію Ю. М. Шев-
ченка представлено в особовому фонді вченого842. 

Ю. М. Шевченко у 1946 р. закінчив Київський річковий технікум, а в 
1951 р. — механіко-математичний факультет КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Тру-
дову діяльність розпочав вчителем середньої школи, згодом викладачем лі-
сотехнічного технікуму. З 1954 р. був асистентом кафедри теоретичної ме-
ханіки КПІ, де у 1959 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1961 р. пра-
цював в Інституті механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України на посадах 
старшого наукового співробітника (1961—1972) та завідувача відділу термо-
пластичності (з 1972 р.). У 1968 р. він захистив докторську дисертацію, в 
1982 р. обраний членом-кореспондентом АН УРСР, у 1997 р. — академіком 
НАН України.

Ю. М. Шевченком отримані фундаментальні наукові результати в га-
лузі термов’язкопластичності, зокрема теоретичного і експериментального 
дослідження явищ запізнювання скалярних і векторних властивостей ма-
теріалів в процесах складного навантаження при підвищених температурах. 
Зусиллями вченого та представників його наукової школи було створено 
експериментально обґрунтовану теорію процесів непружного деформуван-
ня ізотропних матеріалів за плоскими траєкторіями і траєкторіями довіль-
ної кривизни і малого крутіння. Ю. М. Шевченко — автор понад 260 науко-
вих праць, серед яких 17 монографій, був науковим керівником 29 кандида-
тів і 10 докторів наук843. Водночас вчений вів плідну педагогічну діяльність. 
Упродовж 1973—2003 рр. він обіймав посаду професора кафедри опору ма-
теріалів КНУБА844.

Двоє видатних вчених, а саме Я. М. Григоренко та А. Ф. Улітко, підго-
тували під науковим керівництвом А. Д. Коваленка кандидатські та  доктор-
ські дисертації.

Видатний учений-механік, доктор технічних наук (1970), професор 
(1973), лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1979), пре-
мій імені М. К. Янгеля (1985) та імені О. М. Динника НАН України (1996), 
академік НАН України (1992) Я. М. Григоренко у 1961 р. захистив дисер-
тацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 
на тему «Напряженное состояние круглых пластин и конических оболочек 
линейно-переменной толщины при несимметричных нагрузках», у 1970 р. — 
докторську дисертацію на тему «Изотропные и анизотропные слоистые обо-
лочки вращения переменной жесткости при несимметричных нагрузках»845. 
В особовому фонді А. Д. Коваленка відклався його відгук на кандидатську 
дисертацію Я. М. Григоренка846.

Стислий виклад основних фактів про життя та наукову діяльність 
Я. М. Григоренка міститься у біографічній статті, підготовленій О. М. Гу-
зем для «Енциклопедії Сучасної України», статті у «Віснику НАН України» 
з нагоди 90-річчя від дня народження вченого, а також в «Енциклопедії Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка». Відповідно до 
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знайденої інформації, Ярослав Михайлович у 1942—1945 рр. перебував на 
примусових роботах у Німеччині. Після втечі та повернення на батьківщи-
ну пішов добровольцем до лав армії, де служив до 1948 р. У 1948—1950 рр. 
навчався у вечірній школі, яку закінчив із золотою медаллю. Вищу освіту 
здобув на механіко-математичному факультеті КДУ ім. Т. Г. Шевченка.  В 
1955 р. після отримання диплома працює в Інституті механіки ім. С. П. Тимо - 
шенка НАН України847. З 1961 р. вчений очолював відділ обчислювальних 
методів, з 2005 р. обіймає посаду головного наукового співробітника інсти-
туту. Водночас, упродовж 1977—1987 рр. був заступником директора з нау-
кової роботи848.

З 1971 р. вчений вів педагогічну діяльність на посаді професора кафе-
дри обчислювальної математики КНУ імені Тараса Шевченка, був одиним з 
перших професорів на новоствореному факультеті кібернетики. Створив на-
укову школу з розвитку різних аспектів теорії та розробки ефективних мето-
дів розрахунку у сфері неоднорідних анізотропних оболонок і пружних тіл. 

Вніс суттєвий вклад у низку розділів механіки деформівного твердо-
го тіла, зокрема у теорію конічних оболонок змінної товщини, теорію ані-
зотропних шаруватих оболонок з шарами змінної жорсткості. Розробив під-
хід до чисельного розв’язання широкого класу задач в класичній, уточненій 
та просторовій постановках для оболонок обертання довільного обрису на 
основі континуальної схеми. Був науковим керівником 8 докторів і 43 кан-
дидатів наук849. За останніми даними, наукові результати Я. М. Григоренка 
відображені в 35 монографіях та понад 450 наукових статтях850.

Відомий в Україні та далеко за її межами вчений у галузі механіки і 
математики, доктор фізико-математичних наук (1972), член-кореспондент 
НАН України (1982), заслужений діяч науки УРСР (1984), лауреат премії 
ім. О. М. Динника АН УРСР (1984), лауреат Державної премії УРСР в га-
лузі науки і техніки (1989), заслужений професор кафедри теоретичної та 
прикладної механіки КНУ імені Тараса Шевченка А. Ф. Улітко (1934—2015) 
підготував під керівництвом А. Д. Коваленка дисертації на здобуття нау-
кових ступенів кандидата та доктора фізико-математичних наук на теми 
«Решение пространственных задач теории упругости методом собственных 
вектор-функций» (1961) та «Метод собственных векторных функций в 
пространственных задачах теории упругости» (1971)851. Відгук наукового 
керівника на кандидатську дисертацію вченого представлено в особовому 
фонді А. Д. Коваленка852.

А. Ф. Улітко у 1952 р. закінчив із золотою медаллю Тарандинцівську се-
редню школу (тепер Лубенського району Полтавської області) та в 1957 р. 
з відзнакою механіко-математичний факультет КДУ ім. Т. Г. Шевченка. З 
1960 р. працював в Інституті механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, у 
1972 р. очолив відділ електропружності інституту.

З 1979 р. А. Ф. Улітко вів науково-педагогічну діяльність в КНУ імені 
Тараса Шевченка, був деканом механіко-математичного факультету (1980—
1985), першим проректором університету (1985—1988), завідувачем кафедри 
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теоретичної і прикладної механіки (1985—2002). У 1980 р. за ініціативи вче-
ного було створено науково-дослідну лабораторію механіки спряжених хви-
льових полів, яку він згодом і очолив. А. Ф. Улітком було розроблено оригі-
нальні спецкурси з механіки взаємодіючих деформівних тіл, теорії електро-
механічних коливань і хвильових гіроскопів, підготовлено понад 250 науко-
вих праць.

Вчений створив власну наукову школу з теорії п’єзоефекту в керамічних  
матеріалах, яка налічує 5 докторів і 33 кандидати наук. Серед його учнів — 
доктори фізико-математичних наук, професори В. В. Мелешко, О. Ю. Жа-
рій, В. І. Острик, кандидат фізико-математичних наук, доцент Г. М. Зра-
жевський та ін. Формуванню наукової школи вченого сприяло проведення 
в університеті, починаючи з 1980 р., міжрегіонального наукового семінару 
«Сучасні проблеми механіки» під керівництвом А. Ф. Улітка та В. Т. Грін-
ченка853.

А. Д. Коваленко був науковим консультантом дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора технічних наук ще двох вчених — Олега Мико-
лайовича Іванова та Гілі Айзиковича Раєра. 

О. М. Іванов підготував дисертацію на тему «Исследование несущей спо-
собности стеклопластиковых оболочек в связи с созданием высокопрочных 
изделий» (1968)854. Закінчивши у 1956 р. Московський державний універ-
ситет ім. М. В. Ломоносова, він працював інженером, старшим інженером, 
керівником групи, начальником лабораторії Науково-дослідного хіміко-
технологічного інституту. З 1970 р. — начальник хіміко-технологічного від-
ділу. У 1993 р. призначений директором Центрального науково-конструк-
торського бюро855.

У книзі про Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, 
виданій у 1998 р., міститься інформація про те, що А. Д. Коваленко був 
науковим консультатном докторської дисертації співробітника Невсько-
го турбінного заводу Г. А. Раєра, захищеної у 1970 р.856 Дисертація вчено-
го має назву «Исследование динамики и прочности роторов стационарных 
центробежных компрессорных машин»857. В особовому фонді А. Д. Кова-
ленка представлено відгук об’єднаного семінару відділу термопружності і 
термопластичності та відділу обчислювальних методів Інституту механіки 
АН УРСР на цю роботу858.

У нашому дослідженні ми обмежились лише біографічним аспектом на-
укової школи А. Д. Коваленка, встановивши особи його учнів та навівши 
основні відомості про їхнє життя та діяльність. Безумовно, кожна із захище-
них під науковим керівництвом вченого робіт зробила певний науковий вне-
сок у загальний розвиток механіки деформівного твердого тіла. З’ясування 
цього питання є перспективним напрямком для подальшого спеціального 
дослідження.
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4.4. А. Д. Коваленко як науковий рецензент

В автобіографічному записнику А. Д. Коваленка міститься список його 
відгуків та рецензій на праці інших вчених, який налічує 49 позицій859. 
З них 34 — на кандидатські дисертації, 10 — на докторські дисертації, 2 — 
на лекції для Товариства «Знання» України, а також по одній — на ко-
лективну працю «Теоретические и экспериментальные методы исследова-
ния прочности и надежности машин и конструкций, работающих в усло-
виях интенсивных силовых нагрузок и высоких температур», рукопис праці 
члена-кореспондента АН УРСР В. М. Майзеля «Метод теоретичного і експе-
риментального дослідження температурного напруженого стану в пружних 
системах та його застосування» та брошуру члена-кореспондента АН УРСР 
О. М. Боголюбова «Механика машин». 

До рецензованих праць у вказаному списку віднесено докторську ди- 
сертацію Г. А. Раєра. Але, згідно з документами, які відклалися в особово-
му архівному фонді А. Д. Коваленка, вчений також рецензував авторефе-
рат дисертації Г. А. Раєра на здобуття наукового ступеня кандидата техніч-
них наук. Про це свідчать наявний лист А. Д. Коваленку про направлен-
ня йому для ознайомлення автореферату роботи Г. А. Раєра, представленої 
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (1958)860, сам ав-
тореферат дисертації на тему «Исследование напряженного состояния ко-
лес центробежных компрессорных машин» (1958)861 та відгук на нього, під-
готовлений А. Д. Коваленком (1959)862. Фактично вчений сприяв форму-
ванню Г. А. Раєра як фахівця в галузі динаміки та міцності центробіжних 
компресорних машин.

Згідно зі списком, А. Д. Коваленко прорецензував докторські дисерта-
ції таких вчених, як Б. К. Венцковський, Ю. М. Коляно, К. І. Коленчук, 
А. Г. Макаренков, М. С. Можаровський, В. К. Наумов, Я. С. Підстригач, 
Г. М. Третьяченко, М. І. Янковський. На жаль, не всі з них отримали нау-
ковий ступінь доктора наук.

Рівень кваліфікованості та об’єктивності А. Д. Коваленка як наукового 
рецензента не викликає сумнівів та підтверджується наявними в особовому 
фонді вченого відгуками та рецензіями, які далеко не завжди були позитив-
ними, але містили ґрунтовний аналіз тексту рецензованих праць із пред-
ставленням основних здобутків та недоліків. Зокрема, у фонді представле-
но його відгуки та рецензії на докторські дисертації Б. К. Венцковського, 
Ю. М. Коляно, А. Г. Макаренкова, М. М. Малініна, М. С. Можаровського, 
В. К. Наумова, Я. С. Підстригача, Г. М. Третьяченка, О. Ф. Чернявського 
та Ю. І. Швеця; кандидатські дисертації О. І. Беспалової, С. І. Богомоло-
ва, В. М. Булгакова, К. Ф. Войцеховської, В. В. Карамишкіна, Ю. М. Ко-
ляно, А. Н. Коновалова, Е. М. Костюк, Н. М. Маслова, В. М. Миткеви-
ча, Б. І. Мосеєнкова, Н. Д. Панкратової, К. А. Разживіна, В. А. Родіоно-
вої, Б. М. Ружицького, М. І. Сайковського, В. В. Степанюка, Р. М. Шве-
ця, Л. А. Юровського та С. Я. Яреми; статті та інші праці А. В. Амельян-
чика, Л. П. Беседіної, О. В. Бугрім, В. Л. Гонсовського, Д. П. Єлізарова, 
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М. О. Кільчевського, Г. С. Писаренка, Я. С. Підстригача, Є. С. Синайсько-
го, М. М. Сідляра, В. Л. Торського, А. П. Філіппова, П. Р. Шевчука та ін-
ших авторів.

Особливо промовистою є негативна рецензія А. Д. Коваленка на роботу, 
підготовлену колективом проблемної лабораторії «Динамічна міцність дета-
лей машин» Харківського політехнічного інституту під керівництвом акаде-
міка АН УРСР А. П. Філіппова на тему «Теоретические и экспериментальные 
методы исследования прочности и надежности машин и конструкций, рабо-
тающих в условиях интенсивных силовых нагрузок и высоких температур», 
яку в 1969 р. було висунуто на здобуття Державної премії УРСР у галузі на-
уки і техніки863.

При підготовці рецензії на рукопис монографії В. М. Марченко «Тем-
пературные поля и температурные напряжения в элементах конструкций 
летательных аппаратов»864 Анатолій Дмитрович склав докладний список по-
мічених недоліків865. І лише після їх усунення вчений вбачав за можливе ре-
комендувати  монографію до друку.

У фонді А. Д. Коваленка також представлені схвальна рецензія на моно-
графію М. О. Кільчевського «Теория соударений твердых тел» з рекоменда-
цією до публікації у видавництві «Наукова думка»866, а також відгук на бро-
шуру члена-кореспондента АН УРСР О. М. Боголюбова «Механика машин» 
(1970) з допущенням до перевидання867.

Підсумовуючи діяльність академіка А. Д. Коваленка як фундатора влас-
ної наукової школи, варто наголосити на декількох позиціях.

До наукової школи А. Д. Коваленка тією чи іншою мірою можна від-
нести осіб, які підготували під його науковим керівництвом дипломні ро-
боти, дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. 
Нам вдалося встановити, що таких налічується 94 особи (Додаток 2). Під 
керівництвом А. Д. Коваленка ними було підготовлено 62 дипломні робо-
ти, 45 кандидатських дисертацій (кандидата технічних наук — 27, кандидата 
фізико-математичних наук — 18) та 7 докторських дисертацій (доктора тех-
нічних наук — 5, доктора фізико-математичних наук — 2).

З 62 дипломників 15 продовжили співпрацю з Анатолієм Дмитрови-
чем при підготовці кандидатських дисертацій: О. І. Борисюк, В. Т. Грінчен-
ко, В. Г. Карнаухов, І. Ф. Киричок, О. О. Кільчинський, Г. М. Комаров, 
В. Т. Корнієнко, Н. О. Лобкова, І. О. Мотовиловець, В. В. Піскун, І. В. Про-
хоренко, В. І. Савченко, В. І. Тюптя, О. Д. Шарапов, Ю. М. Шевченко. Окрім 
колишніх дипломників А. Д. Коваленка, під його науковим керівництвом під-
готували та успішно захистили кандидатські дисертації ще 30 вчених.

Троє вчених, а саме В. Т. Грінченко, О. І. Мотовиловець та Ю. М. Шев-
ченко, розпочавши співпрацю з А. Д. Коваленком ще під час підготовки ди-
пломних робіт, продовжили її на ґрунті підготовки кандидатських, а потім 
докторських дисертацій. Двоє вчених — Я. М. Григоренко та А. Ф. Уліт-
ко — підготували під науковим керівництвом Анатолія Дмитровича канди-
датські та докторські дисертації. Окрім того, А. Д. Коваленко був науковим 
консультантом докторських дисертацій О. М. Іванова та Г. А. Раєра.
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Подальша співпраця вчених з А. Д. Коваленком сприяла їх професійно-
му науковому зростанню. Так, В. М. Геєць, Я. М. Григоренко, В. Т. Грін-
ченко та Ю. М. Шевченко були обрані до складу академіків, а А. Ф. Уліт-
ко — членів-кореспондентів НАН України. А. Т. Василенко, І. П. Василь-
ченко, В. Г. Карнаухов, Г. М. Комаров, В. І. Савченко, Е. С. Уманський, 
Л. О. Черкасов, О. Д. Шарапов отримали вчене звання професора. 

Деякі учні А. Д. Коваленка самі стали засновниками потужних науко-
вих шкіл: Я. М. Григоренко — з теорії та розробки методів розрахунку в 
галузі неоднорідних анізотропних оболонок і пружних тіл, В. Т. Грінчен-
ко — з акустики, А. Ф. Улітко — з теорії п’єзоефекту в керамічних матері-
алах, Ю. М. Шевченко — з термов’язкопластичності, В. М. Геєць — з ма-
кроекономіки та фінансів, О. Д. Шарапов — з моделювання та ризикології 
в економіці. 

Учні А. Д. Коваленка плідно працювали та продовжують працювати в 
науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах як в Україні, 
так і за її межами, а саме: Інституті механіки ім. С. П. Тимошенка НАН 
України, Інституті гідромеханіки НАН України, Інституті проблем міцнос-
ті ім. Г. С. Писаренка НАН України, Інституті проблем матеріалознавства 
імені І. М. Францевича НАН України, Інституті економіки та прогнозуван-
ня НАН України, ЦАГІ (РФ), Науково-дослідному хіміко-технологічному 
інституті (РФ), а також КНУ імені Тараса Шевченка, УжНУ, НТУУ «КПІ 
імені Ігоря Сікорського», КНУБА, Національному авіаційному університе-
ті, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київському національному торговельно-
економічному університеті, Державному університеті інфраструктури та тех-
нологій (Державному економіко-технологічному університеті транспорту), 
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації, Інституті муніци-
пального менеджменту та бізнесу.
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У книзі на широкій документальній та історіографічній базі досліджено 
життєвий шлях та наукову діяльність видатного українського вченого у галу-
зі механіки, спеціаліста з теорії пружності і термопружності, доктора техніч-
них наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Держав-
ної премії УРСР, академіка АН УРСР А. Д. Коваленка. В основу джерельної 
бази дослідження покладено архівну спадщину науковця — документи осо-
бового архівного фонду вченого, що зберігається в ІА НБУВ.

Водночас доповненню та уточненню інформації про життя та діяльність 
вченого сприяло залучення до аналізу окремих документів з особових фон-
дів академіків НАН України Ю. О. Митропольського та Г. М. Савіна, які 
теж зберігаються в ІА НБУВ, особової справи А. Д. Коваленка в Архіві Пре-
зидії НАН України, опублікованих документів та матеріалів у збірниках із 
серії «Джерела до історії науки в Україні». Враховано та відзначено науко-
вий, науково-популярний та публіцистичний доробок, в якому різною мі-
рою презентовано особистісь А. Д. Коваленка, таких авторів, як О. Алек-
сандровський, І. Я. Аміро, Ю. О. Бойко, Т. В. Брязкало, Я. М. Григорен-
ко, О. М. Гузь, Д. В. Зеркалов, В. А. Каліон, Б. Кован, В. О. Кононенко, 
О. Р. Купчик, В. А. Кучмаренко, І. І. Ладивір, С. М. Левтеров, Н. О. Лоб-
кова, Ю. М. Неміш, В. В. Немошкаленко, М. В. Новиков, О. С. Онищен-
ко, Б. Є. Патон, В. М. Пелих, Г. С. Писаренко, Г. М. Савін, С. В. Старо-
войт, О. І. Стрельбицька, В. М. Терлецький, А. Ф. Улітко, C. А. Хорошева, 
А. І. Шаповал, Ю. М. Шевченко, Л. В. Шипко, Л. М. Яременко та ін.

На основі зібраних джерел окреслено коло питань наукової біографії 
А. Д. Коваленка: походження, навчання та становлення як професійного 
вченого; діяльність в умовах евакуації (1941—1944) та післявоєнної відбудо-
ви народного господарства (1944—1949); робота на посадах завідувача кафе-
дри теорії пружності КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1949—1959), очільника Інсти-
туту механіки АН УРСР (1959—1965) та завідувача відділу технічної теорії 
пружності і пластичності цього інституту. Розглянуто заходи із вшанування 
пам’яті вченого та підсумовано загальну оцінку діяльності А. Д. Коваленка, 
висловлену його колегами та учнями. У процесі дослідження виокремлених 
періодів життя та діяльності вченого проаналізовано та загалом підсумовано 
кількісні та якісні характеристики його наукового доробку.

У процесі розроблення хронологічної канви наукової біографії А. Д. Ко-
валенка віднайдено та проаналізовано масив документів про його участь упро-
довж 1942—1973 рр. у вітчизняному та міжнародному науково-інфор ма ційно-
му обміні у галузі окремих питань механіки, а саме механічних напруг, згину 
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та розтягу в дисках газових турбін, напруженості та жорсткості газотурбінних 
двигунів, теорії термопружності, згину та напруг пластин і оболонок, гіпергео-
метричних функцій другого роду, термов’язкопружності та термопластичності.

Документи особового архівного фонду А. Д. Коваленка також пролили 
світло на раніше не досліджену проблему формування його наукової школи, 
завдяки чому було значно розширено список учнів вченого. Дослідження біо- 
графічної інформації про вчених — учнів Анатолія Дмитровича дало змогу 
встановити генетичну тяглість його ідей аж до сьогодення. Аналіз масиву ре-
цензій А. Д. Коваленка на понад 50 кандидатських та докторських дисерта-
цій, монографій та великої кількості статей відкрив можливість простежити 
поширення ідей вченого серед представників інших наукових шкіл в механіці.

Зважаючи на те, що дана праця покликана представити у формі моно-
графічного дослідження наукову біографію А. Д. Коваленка загалом та роз-
крити її окремі аспекти на основі документальних джерел, очевидною стає 
необхідність подальшого поглибленого розроблення як окресленого кола 
питань, так і його розширення. Одним із шляхів такого розширення є виве-
дення дослідження особового архівного фонду А. Д. Коваленка за межі ре-
конструкції лише життя та діяльності цієї непересічної людини, проведен-
ня глибокого джерелознавчого дослідження документів фонду на предмет їх 
інформативного потенціалу як джерел з історії механіки в Україні та світі,  
зокрема наукових біографій видатних вчених-механіків. 

Таким чином, є очевидною доцільність подальшого наукового опрацю-
вання та дослідження документальної спадщини української механіки як на-
уки та її ключових осіб, видатних вчених-механіків. Сподіваємося, що дана 
монографія буде корисною для дослідників життєвого та наукового шляху 
видатного українського вченого у галузі механіки, спеціаліста з теорії пруж-
ності і термопружності академіка А. Д. Коваленка, а також всіх, хто ціка-
виться історією науки механіки в Україні.

Автор висловлює найщирішу подяку всім, хто сприяв та допомагав, 
щоб ця праця побачила світ. Передусім кандидату історичних наук, дирек-
тору Інституту архівознавства НБУВ Л. М. Яременко за цінні поради та 
всебічну підтримку під час роботи над книгою, рецензентам — доктору іс-
торичних наук, професору, професору кафедри архівознавства та спеціаль-
них галузей історичної науки Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка М. Г. Щербаку, кандидату історичних наук, старшому 
науковому співробітнику, завідувачу відділу теорії та методики біобібліо- 
графії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки Украї-
ни імені В. І. Вернадського Н. І. Любовець за надані консультації. Кан-
дидату фізико-матиматичних наук, старшому науковому співробітнику від-
ділу термопружності Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України 
О. Ю. Шевченку за цінне доповнення особового архівного фонду А. Д. Ко-
валенка автобіографічним записником вченого. Співробітникам Інституту 
архівознавства НБУВ — кандидату історичних наук, завідувачу відділу архе-
ографії С. В. Старовойт та старшому науковому співробітнику А. І. Шапова-
лу за надану допомогу у процесі комплектування, описування та залучення 
до наукового обігу документальної спадщини А. Д. Коваленка.
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Додаток 1

Список доповідей А. Д. Коваленка на наукових форумах*

1. «Исследование напряжений в колесных лопатках турбонагнетателей».
15 січня 1942 р.
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Січнева сесія АН УРСР 

(м. Уфа, БАРСР, 12—17 січня 1942 р.), засідання Відділення технічних наук.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 54, арк. 8зв.

2. «Об изгибе диска конического профиля».
11 квітня 1942 р. 
[Інститут гірничої механіки АН УРСР]. Семінар [відділу теорії пружнос-

ті], керівник — О. М. Динник (м. Уфа, БАРСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 24зв.

3. «Об изгибе и растяжении дисков переменной толщины».
4 липня 1942 р. 
[Інститут гірничої механіки АН УРСР]. Семінар [відділу теорії пружнос-

ті], керівник — О. М. Динник (м. Уфа, БАРСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 24зв.

4. «Про згин та розтяг дисків змінної товщини».
9 липня 1942 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Липнева сесія АН УРСР 

(м. Уфа, БАРСР, 8—12 липня 1942 р.), засідання Відділення технічних наук.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 54, арк. 21зв.

5. «Обобщенный метод расчета дисков переменной толщины на растя-
жение и изгиб».

28 липня 1943 р. 
ЦІАМ. Технічна нарада 14-го відділу (м. Москва, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 1, арк. 3—6зв.

* У списку представлено назви доповідей, підготовлених А. Д. Коваленком та виго-
лошених на наукових форумах. Вказано назви, дати й місця проведення форумів, а та-
кож прізвища співдоповідачів, дати виступів з посиланням на джерело, у якому віднайде-
но відповідну інформацію.
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6. «О тепловых напряжениях в дисках газовых турбин».
10 січня 1944 р. 
ЦІАМ. Технічна нарада 14-го відділу (м. Москва, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 24зв.

7. «Тепловые напряжения в дисках газовых турбин».
2 лютого 1944 р. 
МАТІ. Засідання кафедри опору матеріалів (м. Москва, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 2, 3 арк.

8. «Обобщенный метод расчета напряжений при растяжении и изгибе 
дисков переменной толщины».

14 червня 1944 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Семінар динамічної міцності, 

керівник — М. М. Афанасьєв (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 1, арк. 1—2зв.

9. «Расчет тепловых напряжений в дисках переменной толщины».
5 липня 1944 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Семінар динамічної міцності, 

керівник — М. М. Афанасьєв (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 24зв.

10. «Изгиб диска в поле центробежных сил».
11 січня 1945 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Семінар теорії пружності, ке-

рівник — О. М. Динник (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 3, арк. 1—3зв.

11. «Диск несимметричного профиля как вращающаяся коническая 
оболочка».

8 лютого 1945 р. 
[Інститут гірничої механіки АН УРСР]. Семінар [відділу теорії пружнос-

ті], керівник — О. М. Динник (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 4, арк. 6—6зв.

12. «Расчет дисков несимметричного профиля».
9 квітня 1945 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Семінар колективу інституту 

(м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 4, арк. 1—2зв.
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13. «Влияние радиальных усилий на изгиб диска».
23 квітня 1945 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Семінар колективу інституту 

(м. Київ).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 25.

14. «Расчет дисков несимметричного профиля в паровых турбинах».
23 травня 1945 р. 
КПІ. Наукова конференція, присвячена підсумкам наукової роботи КПІ 

у воєнні роки (1941—1944 рр.) (м. Київ, 15—25 травня 1945 р.), теплотехніч-
на секція.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 56, арк. 2.

15. «Растяжение и изгиб дисков симметричного и несимметричного 
профиля».

8 серпня 1945 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Наукова нарада колективу ін-

ституту (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 25.

16. «Расчет дисков несимметричного профиля».
6 вересня 1945 р. 
ЦІАМ. Технічна нарада 14-го відділу (м. Москва, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 4, арк. 1—2зв.

17. «Одночасне діяння розтягу і вигинів у круглих пластинках».
7 грудня 1945 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Сесія АН УРСР (м. Київ, 

6—9 грудня 1945 р.), засідання секції теорії міцності, будівельної механіки і 
сільськогосподарської механіки.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 54, арк. 35.

18. «Расчет дисков несимметричного профиля как вращающихся и 
неравномерно нагретых конических оболочек с линейным изменением 
толщины».

27 березня 1946 р. 
Інститут механіки АН СРСР. Нарада з теорії пружності, будівельної ме-

ханіки і теорії пластичності (м. Москва, РРФСР, 25—28 березня 1946 р.), за-
сідання секції «Оболонки».

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 13—13зв.

19. «Расчет дисков турбомашин по моментной теории оболочек».
26 квітня 1946 р. 
Сесія АН УРСР (м. Київ, 25—26 квітня 1946 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 25зв.
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20. «Новый метод расчета дисков турбомашин на растяжение и изгиб».
22 травня 1946 р. 
КПІ. Науково-технічна конференція (м. Київ, 15—25 травня 1946 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 56, арк. 7.

21. «Гипергеометрические функции второго рода в связи с некоторыми 
задачами теории упругости».

10 квітня 1947 р. 
Сесія АН УРСР (м. Київ, 8—12 квітня 1947 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 25зв.

22. «Напряженное состояние вращающегося диска в случае, когда мо-
дуль упругости является функцией радиуса».

31 жовтня 1947 р. 
КПІ. Наукова конференція (м. Київ, 31 жовтня 1947 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 25зв.

23. «Расчет на прочность быстровращающихся конических дисков с уче-
том неравномерного нагрева».

4 лютого 1948 р. 
ВНІТТМАШ. Засідання комітету міцності, [м. Москва, РРФСР].

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 25зв.

24. «О напряженном состоянии вращающихся конических оболочек».
7 лютого 1948 р. 
ЦІАМ. Наукова нарада 14-го відділу (м. Москва, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 25зв.

25. «Проблема исследования напряженного состояния быстровра щаю-
щих ся деталей турбомашин».

13 листопада 1948 р. 
КПІ. Ювілейна наукова сесія (м. Київ, 13 листопада 1948 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 25зв.

26. «Исследования Института сторительной механики в области проч-
ности деталей быстровращающихся машин».

22 вересня 1949 р. 
Відділення технічних наук АН УРСР. Виїзна наукова сесія (м. Сталіно, 

21—24 вересня 1949 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 25зв.
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27. «Работы Института сторительной механики в области расчета дета-
лей турбомашин на прочность».

9 лютого 1950 р. 
ХТГЗ. Нарада відділу головного конструктора (м. Харків).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 26.

28. «О гипергеометрических функциях «второго рода» в связи с неко-
торыми задачами теории упругости».

16 лютого 1950 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка, механіко-математичний факультет. 7-ма науко-

ва сесія (м. Київ, 14—18 лютого 1950 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 26.

29. «Исследование напряженного состояния роторов турбомашин».
16 листопада 1951 р. 
Відділення технічних наук АН УРСР. Виїзна наукова сесія (м. Крама-

торськ, 15—18 листопада 1951 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 7, 22 арк.

30. «Расчет пластин переменной толщины».
18 лютого 1952 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 9-та наукова сесія (м. Київ, 12—16 лютого 

1952 р.), секція математики.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 26.

31. «Нові розв’язки задачі про несиметричний згин круглих пластинок 
змінної жорсткості».

23 лютого 1952 р. 
Відділення технічних наук АН УРСР. Семінар з механіки (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 1, арк. 6зв.—9зв.

32. «Применение специальных функций в задачах о плоском напряжен-
ном состоянии и об изгибе круглых пластинок переменной толщины в слу-
чае симметричной нагрузки».

3 листопада 1952 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Науковий семінар механіко-математичного фа-

культету (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 26.

33. «Исследования по технической теории упругости применительно к 
задачам машиностроения».

26 березня 1953 р.
Сесія Відділення технічних наук АН УРСР (м. Київ, 26 березня 1953 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 8, 20 арк.
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34. «Некоторые задачи динамики турбинных дисков переменной тол щины».
23 червня 1953 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Науковий семінар (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 26зв.

35. «Некоторые задачи динамики турбинных дисков переменной тол-
щины».

29 жовтня 1953 р. 
Інститут машинознавства АН СРСР. Науково-технічна координаційна  

нарада з питань динаміки турбомашин (м. Москва, РРФСР, 29 жовтня 1953 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 26зв.

36. «Изгиб дисков от действия кориолисовых сил».
30 жовтня 1953 р. 
Державний союзний завод № 165. Нарада колективу заводу (м. Москва, 

РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 26зв.

37. «Пластины и оболочки в роторах турбомашин».
21 жовтня 1954 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Семінар з будівельної механі-

ки турбомашин, керівник — А. Д. Коваленко (м. Київ). 

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 4.

38. «Згин круглих пластин змінної товщини».
23 грудня 1954 р. 
Інститут механіки АН СРСР, МДУ ім. В. М. Ломоносова. Нарада з тео-

рії пружності, теорії пластичності і теоретичних питань будівельної механі-
ки (м. Москва, РРФСР, 22—25 грудня 1954 р.), секція «Пластини і оболон-
ки», поза програмою.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 6, арк. 9зв.—21.

39. «Згин круглих пластин змінної товщини» (співдоповідач — Д. М. Бо-
рисенко).

17 лютого 1955 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 12-та наукова сесія (м. Київ, 14—19 лютого 

1955 р.), секція механіки.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 62, арк. 16зв.—17.

40. «О колебаниях дисков переменной толщины».
31 березня 1955 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Семінар з будівельної механі-

ки турбомашин, керівник — А. Д. Коваленко (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 10, 4 арк.
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41. «Исследования по теории пластин и оболочек применительно к ро-
торам турбомашин».

10 червня 1955 р. 
Інститут машинознавства АН СРСР. Координаційна нарада з динаміки 

і міцності турбомашин (м. Москва, РРФСР, 10 червня 1955 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 15.

42. «Некоторые задачи строительной механики турбомашин».
26 жовтня 1955 р. 
Відділення технічних наук АН УРСР. Виїзна сесія (м. Харків, 26 жовтня 

1955 р.), секція «Турбобудування».

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 15.

43. [О результатах научно-исследовательских работ в области газовых 
турбин и о планах на 1956 г. исследований, связанных с ГТУ].

21 листопада 1955 р. 
Комісія з газових турбін АН СРСР. 9-та координаційна сесія АН СРСР 

з проблеми газотурбінних установок (м. Москва, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 15; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 27.

44. [О результатах н. и. работ в области разработки методов расчета на 
прочность элементов ГТУ, полученных в 1955 г. отделом технической теории 
упругости ИСМ АН УССР; о ходе выполнения плана на 1956 г. по теме «Ис-
следование напряженного состояния элементов газотурбинных установок»].

30—31 травня 1956 р. 
Комісія з газових турбін АН СРСР. Засідання комісії, голова — академік 

Б. С. Стєчкін (м. Москва, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 22; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 27.

45. «Некоторые результаты н. и. работ в области строительной механи-
ки турбомашин».

1 червня 1956 р. 
ЦНДІТМаш. Нарада відділу випробування газотурбінних установок 

(м. Москва, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 23; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 27.

46. «Некоторые результаты н. и. работ в области строительной механи-
ки турбомашин».

5 червня 1956 р. 
Кіровський завод. Засідання колективу СКБТ (м. Ленінград, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 23; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 27.
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47. «Точные решения некоторых задач строительной механики турбо-
машин».

24 жовтня 1956 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Координаційна нарада з міц-

ності коліс турбомашин: повітродувок, вентиляторів, крильчаток та ін.  
(м. Київ, 24—26 жовтня 1956 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 15, 14 арк.

48. «Аналогія між слабо зігнутою та нерівномірно нагрітою круглими 
пластинами змінної товщини».

28 березня 1957 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 14-та наукова сесія (м. Київ, 25—29 березня 

1957 р.), секція механіки.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 16, 7 арк.; 
оп. 4, спр. 62, арк. 30.

49. «Теплові напруги в пластинах і оболонках обертання».
24 квітня 1957 р. 
[Сесія] Відділення технічних наук АН УРСР (м. Київ, 23—25 квітня 

1957 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 54, арк. 41зв.

50. «Тепловые напряжения в пластинах и оболочках».
11 червня 1957 р.
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Загальноінститутський семі-

нар (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 27.

51. «Исследование тепловых напряжений в турбинных роторах» (спів-
доповідачі — Л. О. Ільїн, З. Д. Костюк, І. С. Бобир, В. Т. Корнієнко, 
Ю. М. Шевченко).

28 вересня 1957 р. 
Наукова нарада з питань міцності елементів турбомашин при високих 

температурах (м. Київ, 28 вересня — 1 жовтня 1957 р.), секція «Питання те-
плопровідності і термопружності».

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 71зв.

52. «Приложение методов технической теории упругости к изучению 
напряженного состояния элементов турбомашин».

22 жовтня 1957 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Розширене засідання вченої 

ради (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 20, арк. 1—24.
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53. «Развитие методов технической теории упругости для решения задач 
о напряженном состоянии элементов турбомашин».

31 жовтня 1957 р. 
Дніпропетровський державний університет. [Збори професорсько-

викладацького складу університету].

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 20, арк. 25—38.

54. «Обзор научных исследований в области напряженности и жесткос-
ти газотурбинных двигателей».

13 грудня 1957 р. 
Інститут теплоенергетики АН УРСР. Виїзна сесія (м. Миколаїв, 13 груд-

ня 1957 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 1, спр. 21, арк. 1—10, 11—31.

55. «Исследования напряженного состояния деталей турбомашин».
13 грудня 1957 р. 
Інститутут теплоенергетики АН УРСР. Розширена вчена рада інституту 

спільно з Південним турбінним заводом (м. Миколаїв).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 27.

56. «Исследования напряженного состояния элементов газотурбинных 
установок».

13 грудня 1957 р. 
Південний турбінний завод. Нарада колективу КБ (м. Миколаїв).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 27.

57. «Развитие методов технической теории упругости для изучения на-
пряженного состояния деталей быстроходных машин».

21 січня 1958 р.
Інститут основних проблем техніки Польської АН. Загальні збори нау-

кових співробітників інституту (м. Варшава, ПНР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 33; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 28.

58. «Современные методы исследования напряженного состояния 
элементов турбомашин».

23 січня 1958 р. 
Інститут основних проблем техніки Польської АН. Загальні збори нау-

кових співробітників інституту (м. Варшава, ПНР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 34; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 28.



ДОДАТКИ 139

59. «Применение гипергеометрических функций в теории пластин и 
оболочек».

24 січня 1958 р.
Варшавський університет. [Збори професорсько-викладацького складу 

університету] (м. Варшава, ПНР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 34.

60. «Развитие методов технической теории упругости для решения задач 
о напряженном состоянии деталей турбомашин».

27 січня 1958 р. 
Краківський політехнічний інститут. [Збори професорсько-викладацько-

го складу університету] (м. Краків, ПНР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 34.

61. «Исследование напряженого состояния деталей турбомашин».
3 лютого 1958 р. 
Гданський політехнічний інститут, Турбінний інститут Польської АН. 

Спільні збори співробітників (м. Гданськ, ПНР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 34; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 28.

62. «Деякі питання термопружності».
19 лютого 1958 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 15-та наукова сесія (м. Київ, 17—21 лютого 

1958 р.), секція механіки.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 62, арк. 39.

63. «Об участии институтов АН УССР в научных исследованиях, связан-
ных с прочностью турбомашин».

6 березня 1958 р. 
Держплан СРСР. Галузева нарада з енергомашинобудування (м. Ленін-

град, РРФСР, 3—7 березня 1958 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 33; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 28зв.

64. «О результатах отраслевого совещания по энергомашиностроению». 
22 березня 1958 р. 

Відділення технічних наук АН УРСР. Семінар з механіки (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 28зв.

65. «Сложный изгиб круглых пластин переменной толщины в осесимме-
тричном температурном поле».

20 жовтня 1958 р. 
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Харківське вище авіаційно-інженерне військове училище. Тематична 
науково-технічна конференція (м. Харків, 20 жовтня 1958 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 34; 
оп. 4, спр. 56, арк. 57.

66. «Краткая характеристика перспективного семилетнего плана н. и. 
работ институтов Отделения технических наук АН УССР (вступительное 
слово)».

2 грудня 1958 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Розширений виїзний семінар 

(м. Миколаїв).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 29.

67. «Напряженное состояние дисков газовых турбин».
2 грудня 1958 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Розширений виїзний семінар 

(м. Миколаїв).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 29.

68. «Тепловые напряжения в круглых пластинах переменной толщины 
при пространственном температурном поле».

10 лютого 1959 р. 
Комісія з міцності газових турбін АН СРСР, Ленінградське відділен-

ня АН СРСР. Виїзна нарада зі статичної міцності елементів турбомашин 
(м. Ленінград, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 40; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 29.

69. «Исследование напряженного состояния закрытых рабочих колес 
центробежных нагнетателей».

10 лютого 1959 р. 
Комісія з міцності газових турбін АН СРСР, Ленінградське відділен-

ня АН СРСР. Виїзна нарада зі статичної міцності елементів турбомашин 
(м. Ленінград, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 40; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 29.

70. «Дослідження кафедри теорії пружності, зв’язані з вивченням напру-
женого стану турбінних деталей».

6 березня 1959 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 16-та наукова сесія (м. Київ, 2—7 березня 

1959 р.), секція механіки.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 62, арк. 51.
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71. «Исследование напряженного состояния элементов турбомашин».
11 червня 1959 р. 
Луганський тепловозобудівний завод. Виїзна наукова сесія Відділення 

технічних наук АН УРСР (м. Луганськ, 9—11 червня 1959 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 39—40.

72. «Развитие методов технической теории упругости при исследовании 
напряженного состояния элементов турбомашин».

17 червня 1959 р. 
Інститут будівельної механіки АН УРСР. Координаційна нарада зі ста-

тичної міцності тонкостінних конструкцій (м. Київ, 16—17 червня 1959 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 82зв.

73. «Исследования Института строительной механики АН УССР по во-
просам прочности газовых турбин».

22 вересня 1959 р. 
ДНТК РМ УРСР, Науково-технічне товариство енергетичної промис-

ловості, Одеське обласне правління. Виїзне розширене засідання Постійної 
комісії ДНТК РМ УРСР з впровадження газових турбін і парогазового ци-
клу в енергетиці України (м. Одеса).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 40; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 29зв.

74. «Роль механики в освоении космического пространства».
23 вересня 1959 р.
«Вимпели Радянського Союзу на Місяці». Вечір, присвячений успішно-

му запуску другої радянської космічної ракети (м. Київ, 23 вересня 1959 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 40; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 29зв.

75. «Результаты н. и. работ за 1959 г. и о планах н. и. работ на 1960».
26 листопада 1959 р. 
Комісія з міцності газових турбін АН СРСР. Координаційна нарада 

(м. Ленінград, РРФСР, 26 листопада 1959 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 39; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 29зв.

76. «Пологие оболочки вращения переменной толщины в простран-
ственном температурном поле».

1 лютого 1960 р. 
Всесоюзний з’їзд з теоретичної і прикладної механіки (м. Москва, 

РРФСР, 27 січня — 3 лютого 1960 р.), секція механіки твердого тіла, підсек-
ція теорії пластинок і оболонок.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 75, арк. 31.
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77. «Несиметрична деформація пологих оболонок обертання змінної 
товщини».

25 березня 1960 р.
КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 17-та наукова сесія (м. Київ, 23—26 березня 

1960 р.).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 62, арк. 71зв.

78. «Тепловые напряжения в элементах двигателей».
27 травня 1960 р. 
Підприємство п/с 203. Науково-звітна нарада (м. Дніпропетровськ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 64, арк. 18—18зв.

79. Вступне слово.
7 червня 1960 р. 
Наукова нарада з теплових напруг у стрижнях, пластинках і оболонках 

застосувально до турбобудування (м. Київ, 6—7 червня 1960 р.).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 64, арк. 18зв.—20зв.

80. «Тепловые напряжения в пологих оболочках вращения».
7 червня 1960 р. 
Наукова нарада з теплових напруг у стрижнях, пластинках і оболонках 

застосувально до турбобудування (м. Київ, 6—7 червня 1960 р.).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 85.

81. «Решение в специальных функциях задач о несимметричной дефор-
мации пологих сферических и конических оболочек».

25 жовтня 1960 р.
Казанська філія АН СРСР, Казанський державний університет. Конфе-

ренція з теорії пластин і оболонок (м. Казань, Татарська АРСР, 24—29 жов-
тня 1960 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 56, арк. 61зв.

82. «Об исследовании термопрочности изделия».
28 жовтня 1960 р.
Підприємство п/с 203. Нарада колективу підприємства (м. Дніпропе-

тровськ).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 48; 

оп. 4, спр. 46а, арк. 30.

83. «Методы исследования, результаты и планы научно-исследовательских 
работ по пространственным задачам теории упругости и пластичности на 
1961 год».

18 листопада 1960 р. 
Інститут механіки АН УРСР. Координаційна нарада з просторових задач 

теорії пружності та пластичності (м. Київ, 18—19 листопада 1960 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 89.
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84. «Вопросы теории упругости и термоупругости в турбиностроении».
13 січня 1961 р. 
Раднаргосп Запорізького економічно-адміністративного району, Запо-

різький машинобудівний інститут, Запорізьке обласне відділення Товари-
ства з розповсюдження політичних і наукових знань. Науковий семінар з 
питань підвищення зносостійкості, строку служби та стомлюванісної міц-
ності деталей машин і механізмів (м. Запоріжжя).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 56; 
оп. 4, спр. 64, арк. 62зв.

85. «Методы расчета на прочность деталей турбомашин».
14 січня 1961 р. 
Підприємство п/с 18. Засідання технічного кабінету (м. Запоріжжя).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 56.

86. «Развитие теории конических оболочек и приложение ее к прак-
тике».

13 квітня 1961 р. 
Загальні збори Відділення технічних наук АН УРСР (м. Київ, 12—

17 квітня 1961 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 56.

87. Вступне слово.
6 червня 1961 р. 
Наукова нарада з теплових напруг в елементах турбомашин (м. Київ, 

6—8 червня 1961 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 64, арк. 104—107зв.

88. «Обобщение некоторых вопросов теории расчета тепловых напряже-
ний в конических оболочках».

6 червня 1961 р. 
Наукова нарада з теплових напруг в елементах турбомашин (м. Київ, 

6—8 червня 1961 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 92зв.

89. «О гипергеометрических функциях второго рода».
11 липня 1961 р. 
4-й Всесоюзний математичний з’їзд (м. Ленінград, РРФСР, 3—12 липня 

1961 р.), секція «Теорія функцій».

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 56; 
оп. 4, спр. 64, арк. 158.
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90. «Развитие теории расчета конических оболочек применительно к за-
дачам машиностроения».

18 вересня 1961 р. 
Всесоюзна конференція з теорії пластин і оболонок (м. Львів, 15—21 ве-

ресня 1961 р.), пленарне засідання.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 78, арк. 3зв.

91. «Новые результаты в области исследования напряженного состоя-
ния турбомашин».

23 листопада 1961 р. 
Відділення технічних наук АН УРСР, Раднаргосп Одеського економіч-

ного адміністративного району. Виїзна наукова сесія Відділення технічних 
наук АН УРСР (м. Одеса, 22—24 листопада 1961 р.), секція механіки.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 54, арк. 51.

92. «Об итогах совещаний по тепловым напряжениям в элементах тур-
бомашин».

19 грудня 1961 р. 
Наукова рада АН СРСР з проблеми «Наукові основи міцності і плас-

тичності» при Відділенні технічних наук АН СРСР. Засідання ради (м. Мо-
сква, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 57; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 31.

93. «О результатах научной деятельности Института механики АН УССР 
в 1961 г.».

17 квітня 1962 р. 
Підприємство п/с 203. Виїзна сесія Інституту механіки АН УРСР (м. Дні-

пропетровськ, 15—21 квітня 1962 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 65—66.

94. «Несимметричная деформация конических оболочек, обусловленная 
неравномерным нагревом».

6 червня 1962 р. 
Наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Київ, 

6—8 червня 1962 р.).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 65—66.

95. «Решение задачи о циклически симметричной деформации коничес-
кой оболочки в вырожденных гипергеометрических функциях».

29 жовтня 1962 р. 
Всесоюзна конференція з теорії оболонок і пластин (м. Єреван, Вірмен-

ська РСР, 24—31 жовтня 1962 р.), секція загальних питань теорії оболонок 
і пластин.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 78, арк. 26зв.
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96. «Исследования в области технической теории упругости».
29 жовтня 1962 р. 
Об’єднана сесія Відділення технічних наук АН СРСР і Відділення тех-

нічних наук АН УРСР (29 жовтня — 1 листопада 1962 р.), пленарне засідан-
ня (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 54, арк. 59—59зв.

97. «Современные методы решения задач термоупругости».
7 лютого 1963 р. 
1-ша Міжвузівська нарада з науково-методичних питань викладання 

курсів опору матеріалів і будівельної механіки (м. Київ, 5—7 лютого 1963 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 31зв.

98. «Результаты расчета термических напряжений в изделиях».
15 травня 1963 р. 
НДІграфіт. Засідання вченої ради (м. Москва, РРФСР).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 31зв.; 
спр. 65, арк. 193.

99. «Тепловые напряжения в оболочке вращения».
5 червня 1963 р.
4-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Київ, 

5—8 червня 1963 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 97зв.

100. «Точные аналитические решения для оболочек вращения».
22 січня 1964 р.
Інститут механіки АН УРСР. Семінар з механіки (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 32.

101. «Точные аналитические решения для оболочек вращения».
31 січня 1964 р. 
2-й Всесоюзний з’їзд з теоретичної і прикладної механіки (м. Москва, 

РРФСР, 29 січня — 5 лютого 1964 р.), секція механіки твердого тіла, підсек-
ція «Теорія пластин і оболонок».

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 76, арк. 28зв.

102. «Термоупругость оболочек вращения».
18 лютого 1964 р.
Загальні збори Відділення математики, механіки і кібернетики АН УРСР 

(м. Київ, 18 лютого 1964 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 32; 
спр. 66, арк. 83.
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103. «Исследование напряженного состояния и разработка методов рас-
чета элементов новых конструкций паровых и газовых турбин».

27 лютого 1964 р.
Державний комітет РМ УРСР з координації науково-дослідних робіт. 

Нарада відділу енергетики і енергомашинобудування (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 32.

104. «О работе второго всесоюзного съезда по теоретической и приклад-
ной механике».

27 лютого 1964 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка, механіко-математичний факультет. Наукова 

сесія професорсько-викладацького персоналу (м. Київ, 27 лютого 1964 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 32.

105. Вступне слово.
6 червня 1964 р. 
5-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Київ, 

3—6 червня 1964 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 66, арк. 155.

106. «Термодинамические основы и методы термоупругости».
6 червня 1964 р. 
5-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Київ, 

3—6 червня 1964 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 66, арк. 160зв.

107. «Термодинамические основы и методы термоупругости».
22 лютого 1965 р. 
Загальні збори Відділення математики, механіки і кібернетики АН УРСР 

(м. Київ, 22 лютого 1965 р.).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 74.

108. Вступне слово.
8 червня 1965 р. 
6-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Київ, 

8—12 червня 1965 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 103, 108.

109. «Задачи термоупругости и методы их решения».
20 жовтня 1965 р. 
Підприємство п/с 203. Збори колективу підприємства (м. Дніпропе-

тровськ).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 74; 

оп. 4, спр. 67, арк. 84зв.
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110. «Задачи термоупругости и методы их решения».
21 жовтня 1965 р. 
Збори професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів 

м. Дніпропетровськ.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 74; 
оп. 4, спр. 67, арк. 84зв.

111. «Исследования напряженного состояния элементов машин в Ин-
ституте механики АН УССР».

25 січня 1966 р. 
АН УРСР, Відділення математики, механіки і кібернетики АН УРСР, 

Харківська філія Інституту механіки АН УРСР, Харківський політехнічний 
інститут, Харківський турбінний завод. Науково-технічна нарада «Сучасні 
методи розрахунків у машинобудуванні з використанням електронних мате-
матичних машин» (м. Харків, 23—29 січня 1966 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 67, арк. 120—120зв.

112. «Влияние цикличного нагружения на температуру тел из вязко-
упругого материала» (співдоповідач — В. Г. Карнаухов).

14 березня 1966 р. 
Інститут механіки АН УРСР. Науково-технічний семінар з теорії пруж-

ності і пластичності (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 67, арк. 132зв.

113. «Применение специальных функций в теории упругости».
14 квітня 1966 р. 
Інститут механіки АН УРСР. Конференція з механіки, присвячена 

90-річчю від дня народження академіка О. М. Динника (м. Київ, 14—15 квіт-
ня 1966 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 56, арк. 91.

114. Вступне слово.
7 червня 1966 р. 
7-ма наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 7—10 червня 1966 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 127.

115. «Уравнения и решения простейших задач для тел из вязкоупругого 
материала» (співдоповідач — В. Г. Карнаухов).

7 червня 1966 р. 
7-ма наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 7—10 червня 1966 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 127.
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116. «Развитие теории гипергеометрических функций в связи с задачами 
об упругом равновесии пластин и оболочек».

19 серпня 1966 р. 
Міжнародний конгрес математиків (м. Москва, РРФСР, 16—26 серпня 

1966 р.), секція «Прикладна математика і математична статистика».

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 67, арк. 211.

117. «Методы и задачи термоупругости».
3 лютого 1967 р. 
4-та Всесоюзна конференція з міцності і пластичності (м. Москва, 

РРФСР, 1—4 лютого 1967 р.), секція термопружності.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 78, арк. 179.

118. «Второй закон термодинамики в механике сплошных сред».
30 березня 1967 р.
Інститут механіки АН УРСР. Філософський семінар (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 68, арк. 45.

119. Звідна доповідь «Общие вопросы термоупругости», з використан-
ням доповіді «Термодинамические основы термоупругости».

30 травня 1967 р.
8-ма наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 30 травня — 2 червня 1967 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 153.

120. «Колебания круглой пластины, обусловленные тепловым ударом» 
(співдоповідач — В. Г. Карнаухов).

30 червня 1967 р.
Всесоюзний симпозіум з перехідних процесів деформації оболонок і 

пластин (м. Тарту, Естонська РСР, 28 червня — 3 липня 1967 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 87; 
оп. 4, спр. 46а, арк. 36.

121. «Развитие исследований в области термоупругости и термопластич-
ности».

3 жовтня 1967 р. 
Інститут механіки АН УРСР. Засідання вченої ради (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 68, арк. 82зв.

122. «О распространении волн в вязкоупругой среде с учетом термоме-
ханического сопряжения» (співдоповідачі — В. Г Карнаухов та В. І. Тюптя).

30 січня 1968 р. 
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3-й Всесоюзний з’їзд з теоретичної і прикладної механіки (м. Москва, 
РРФСР, 25 січня — 1 лютого 1968 р.), секція «Механіка твердого тіла», під-
секція «Некласичні моделі механіки твердого тіла».

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 68, арк. 119—119зв.

123. «Осесимметричные краевые задачи теории упругости для тел 
конечных размеров» (співдоповідачі — В. Т. Грінченко, А. Ф. Улітко).

31 січня 1968 р. 
3-й Всесоюзний з’їзд з теоретичної і прикладної механіки (м. Москва, 

РРФСР, 25 січня — 1 лютого 1968 р.), секція «Механіка твердого тіла», під-
секція «Теорія пружності».

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 68, арк. 119—119зв.

124. «Вопросы термоупругости в проблемах прочности двигателей».
23 квітня 1968 р. 
Комісія з міцності двигунів АН СРСР. Науково-технічна нарада (м. Ле-

нінград, РРФСР, 23—25 квітня 1968 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 4.

125. «Основы термоупругости».
6 травня 1968 р.
Відкрита лекція для слухачів факультету з підвищення кваліфікації ви-

кладачів при КДУ ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 68, арк. 169зв.—170.

126. «Основы термоупругости».
13 травня 1968 р. 
Відкрита лекція для слухачів факультету з підвищення кваліфікації ви-

кладачів при КДУ ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 68, арк. 175.

127. Зведена доповідь «Некоторые задачи термовязкоупругости» з вико-
ристанням доповідей «О теплообразовании в вязкоупругих телах при перио-
дических воздействиях» (співдоповідач — В. Г Карнаухов) та «Распростране-
ние волн Релея в вязкоупругом полупространстве с учетом термомеханичес-
кого сопряжения» (співдоповідачі — В. Г Карнаухов та В. І. Тюптя).

4 червня 1968 р.
9-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 4—7 червня 1968 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 94; 
 оп. 4, спр. 46а, арк. 36зв.
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128. «Научно-исследовательские работы Института механики АН УССР 
по пространственной термоупругости и термопластичности».

15 жовтня 1968 р. 
ЦКТІ. Галузева нарада з проблеми тріщиноутворення паровпускних 

органів і корпусів парових турбін (м. Ленінград, РРФСР, 15—16 жовтня 
1968 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 94.

129. «О 12 Международном конгрессе по прикладной механике (Стен-
форд, Калифорния)».

4 грудня 1968 р. 
Інститут механіки АН УРСР. Засідання розширеної вченої ради (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 37;  
спр. 69, арк. 27.

130. «Развитие исследований в области термоупругости, термопластич-
ности и термовязкоупругости».

1 квітня 1969 р. 
Інститут механіки АН УРСР. Ювілейна сесія, присвячена 50-річчю від 

дня заснування Інституту механіки АН УРСР (м. Київ, 1—2 квітня 1969 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 54, арк. 90.

131. «Характер напряженного состояния вблизи граничных поверхностей 
в задачах пространственной термоупругости» (співдоповідачі — В. Т. Грін-
ченко, А. Ф. Улітко).

14 квітня 1969 р. 
АН СРСР. Науково-технічна нарада з проблем міцності двигунів (м. Ле-

нінград, РРФСР, 14—17 квітня 1969 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 78.

132. Інформаційне повідомлення «Научно-техническое совещание по 
проблемам прочности двигателей (14—17 апреля 1969, Ленинград)».

14 травня 1969 р. 
Інститут механіки АН УРСР. Семінар з механіки твердого деформівно-

го тіла (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 37; 
 спр. 69, арк. 129.

133. Зведена доповідь «Некоторые задачи термовязкоупругости» з ви-
користанням доповідей «О колебаниях вязкоупругих стеклопластиковых 
оболочек с учетом термомеханического сопряжения» (співдоповідачі — 
В. Г. Карнаухов, О. О. Кільчинський), «Решение задач о термонапряженнос-
ти многослойных оболочек вращения с учетом поперечных сдвигов» (спів-
доповідачі — О. О. Кільчинський, В. Г. Карнаухов) та «Распространение 
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продольных волн в вязкоупругом цилиндре с учетом термомеханического 
сопряжения» (співдоповідач — В. І. Тюптя).

3 червня 1969 р. 
10-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 3—6 червня 1969 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, оп. 4, спр. 46а, арк. 37—37зв.;  
спр. 69, арк. 152—152зв.

134. Вступне слово «Работа научных совещаний по тепловым напряже-
ниям в элементах конструкций за 10 лет».

3 червня 1969 р. 
10-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 3—6 червня 1969 р.).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 37зв.; 

спр. 69, арк. 152.

135. Заключне слово.
3 червня 1969 р. 
10-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 3—6 червня 1969 р.).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 69, арк. 153.

136. Оглядова доповідь «Термоупругость пластин и оболочек».
12 вересня 1969 р. 
7-ма Всесоюзна конференція з теорії пластин і оболонок (м. Дніпропе-

тровськ, 11—16 вересня 1969 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 37зв.—38.

137. Повідомлення «Решение задач об осесимметричной деформации 
многослойных оболочек вращения с учетом поперечного сдвига» (співдопо-
відачі — В. Г. Карнаухов, О. О. Кільчинський), включене до оглядової допо-
віді А. Я. Александрова «Многослойные пластинки и оболочки».

11 вересня 1969 р. 
7-ма Всесоюзна конференція з теорії пластин і оболонок (м. Дніпропе-

тровськ, 11—16 вересня 1969 р.).
ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 38.

138. Повідомлення «Анализ напряженного состояния жестко защемлен-
ной пластины на основе решения пространственной теории упругости» (спів-
доповідачі — В. Т. Грінченко та А. Ф. Улітко), включене у доповідь О. Л. Голь-
денвейзера «Некоторые вопросы общей линейной теории оболочек».

16 вересня 1969 р. 
7-ма Всесоюзна конференція з теорії пластин і оболонок (м. Дніпропе-

тровськ, 11—16 вересня 1969 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 38.
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139. «Термоупругость и термопластичность».
23 вересня 1969 р. 
Наукова рада з проблеми «Наукові основи міцності і пластичності» Від-

ділення математики, механіки і кібернетики АН УРСР, секція «Будівельна 
механіка» науково-технічної ради МВССО УРСР. Науково-методична на-
рада з координації науково-дослідних робіт у галузі міцності (м. Київ, 23— 
24 вересня 1969 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 251.

140. «Некоторые динамические и квазистатические задачи вязкоупругих 
оболочек» (співдоповідачі — В. Г. Карнаухов, О. О. Кільчинський).

19 листопада 1969 р. 
ЦАГІ. Науково-технічна конференція зі статичної міцності літальних 

апаратів (м. Москва, РРФСР, 19—21 листопада 1969 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 101.

141. «Термопрочность и термопластичность в машиностроении».
29 січня 1970 р. 
Завод «Більшовик». Науково-популярений захід Київської міської та об-

ласної організації товариства «Знання» «Дні науки» (м. Київ та райони Ки-
ївської обл., 26—31 січня 1970 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 38зв.

142. «Термоупругие напряжения в элементах конструкций».
18 березня 1970 р. 
Київський будинок науково-технічної пропаганди. Семінар «Теплові 

напруги в елементах конструкцій» (м. Київ, 18—19 березня 1970 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 56, арк. 251.

143. «Особенности современной теории термоупругости».
20 квітня 1970 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка, механіко-математичний факультет. Засідання 

кафедри теорії пружності (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 107.

144. Вступне слово.
2 червня 1970 р. 
11-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 2—5 червня 1970 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 254.

145. Повідомлення «О теплообразовании в ортотропных вязкоупругих 
оболочках вращения при периодических воздействиях» (співдоповідач — 
В. Г. Карнаухов).
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2 червня 1970 р.
11-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 2—5 червня 1970 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 57, арк. 254зв.

146. «Развитие исследований по термомеханике твердого деформируе-
мого тела в АН УССР» (представлена А. Ф. Улітко).

26 жовтня 1970 р. 
Радянсько-польська конференція «Некласичні проблеми теорії пруж-

ності» (м. Варшава, ПНР, 26—29 жовтня 1970 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 63, арк. 61.

147. «Обсуждение результатов н. и. работ по созданию метода термо-
прочностного расчета деталей вкладышей узлов истечения и уточнение за-
дач исследований на 1971—72 гг.».

3 березня 1971 р. 
КБ «Південне», Інститут механіки АН УРСР. Спільна технічна нарада 

(м. Дніпропетровськ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 113.; 
оп. 4, спр. 70, арк. 244.

148. «Исследования по термомеханике твердого деформируемого тела».
7 квітня 1971 р. 
КДУ ім. Т. Г. Шевченка. «День науки» у зв’язку з 28-ю студентською 

конференцією (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 113.

149. «О нестационарных колебаниях вязкоупругих оболочек при меха-
нических и тепловых воздействиях» (співдоповідач — В. Г. Карнаухов).

17 вересня 1971 р. 
8-ма Всесоюзна конференція з теорії оболонок і пластин (м. Ростов-на-

Дону, РРФСР, 16—21 вересня 1971 р.), секція «Динаміка оболонок і плас-
тин», 2-га підсекція.

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 78, арк. 280зв.

150. «О распространении поверхностных волн в неоднородном вязко-
упругом полупространстве» (співдоповідач — В. Г. Карнаухов).

4 жовтня 1971 р. 
Інститут математики і механіки АН Казахської РСР. 5-й Всесоюзний 

симпозіум із розповсюдження пружних і пружно-пластичних хвиль (м. Алма-
Ата, КазРСР, 1—9 жовтня 1971 р.), секція «Непружні хвилі».

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 39зв.; 
спр. 71, арк. 147.
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151. «Связанные динамические задачи термоупругости для тонкостенных 
элементов конструкций» (співдоповідач — В. І. Козлов).

20 жовтня 1971 р. 
2-га радянсько-польська конференція «Некласичні проблеми теорії 

пружності» (м. Київ, 19—21 жовтня 1971 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38, арк. 112, 114.

152. «Современная теория и методы термоупругости».
17 листопада 1971 р. 
Спільна виїзна сесія відділень АН УРСР (м. Харків, 17 листопада 1971 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 71, арк. 187зв.

153. Вступне слово.
30 травня 1972 р. 
12-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 30 травня — 1 червня 1972 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 46а, арк. 39зв.

154. «Методы решения динамических задач термоупругости и термовяз-
коупругости» (співдоповідачі — В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов).

30 травня 1972 р. 
12-та наукова нарада з теплових напруг в елементах конструкцій (м. Ка-

нів, 30 травня — 1 червня 1972 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 38. арк. 120.

155. [О работе 13-го Международного конгресса по теоретической и 
прикладной механике].

20 вересня 1972 р. 
Інститут механіки АН УРСР. Загальноінститутський семінар (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 7, спр. 72, арк. 124.

156. «Развитие исследований по термомеханике твердого деформируе-
мого тела в АН УССР».

22 листопада 1972 р. 
Сесія Відділення механіки і процесів управління АН СРСР (м. Москва, 

РРФСР, 22 листопада 1972 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 54, арк. 103.

157. «Развитие в Академии наук УССР исследований по термомеханике 
твердого деформируемого тела».

25 грудня 1972 р. 
Інститут механіки АН УРСР. Засідання вченої ради (м. Київ).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 72, арк. 180зв.
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158. «Применение гипергеометрических функций в теории пластин и 
оболочек».

25 січня 1973 р. 
Інститут математики АН УРСР. Республіканська конференція «Роль ма-

тематики в науково-технічному прогресі» (м. Київ, 23—25 січня 1973 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 72, арк. 186.

159. «Динамические задачи термовязкоупругости» (співдоповідачі — 
В. Г. Карнаухов та В. І. Козлов).

23 травня 1973 р. 
3-я польсько-радянська конференція «Некласичні проблеми теорії 

пружності» (м. Варшава, ПНР, 22—25 травня 1973 р.).

ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 72, арк. 204.



Додаток 2
Дипломні та дисертаційні роботи, підготовлені під керівництвом 

А. Д. Коваленка*

№ 
з/п

ПІБ автора, науковий ступінь, 
вчене звання

Дипломна Кандидатська Докторська

1 Бобир І. С., к. ф.-м. н., доц. к. ф.-м. н.
2 Бойко А. І. +
3 Бондарчук Г. С. +
4 Борисюк О. І., к. т. н. + к. т. н.
5 Бочковський В. С. +
6 Бродер Е. Х. +
7 Василенко А. Т., д. ф.-м. н., проф. +
8 Васильченко І. П., д. т. н., проф. к. ф.-м. н.
9 Вишневський В. К. +
10 Волк С. І., к. т. н. к. т. н.
11 Волкодав І. П., к. ф.-м. н. к. ф.-м. н.
12 Вологжанінов Ю. І., д. ф.-м. н., доц. к. ф.-м. н.
13 Воронін І. П. +
14 Вурман Ю. С. +
15 Геєць В. М., акад. НАН України. +
16 Гололобов В. І., к. т. н. к. т. н.
17 Горелік (Гельман) Р. С. +
18 Григоренко Я. М., акад. НАН України. к. ф.-м. н. д. т. н.
19 Грінченко В. Т., акад. НАН України. + к. т. н. д. ф.-м. н.
20 Гуменюк Б. П. +
21 Гурський Н. Г., к. т. н., доц. к. т. н.
22 Данько О. А. +
23 Докторов А. Л. +
24 Еланська Л. В. +
25 Журавель О. О., к. т. н., доц. к. т. н.
26 Зіненко В. П. +
27 Іванов О. М., д. т. н. д. т. н.
28 Ільїн Л. О., к. т. н. к. т. н.
29 Ільїн Ю. С., к. т. н. к. т. н.
30 Ітенберг Б. З., к. т. н. к. т. н.
31 Карнаухов В. Г., д. ф.-м. н., проф. + к. ф.-м. н.
32 Карпов А. В. +
33 Киричок І. Ф., д. ф.-м. н. + к. ф.-м. н.
34 Кільчинська Г. А. +
35 Кільчинський О. О., к. ф.-м. н., доц. + к. ф.-м. н.
36 Ковалевська Л. П. +
37 Ковальський І. П. +
38 Козлов В. І., д. ф.-м. н. к. ф.-м. н.
39 Коломієць Г. А., к. ф.-м. н. к. ф.-м. н.
40 Кольченко В. І. +
41 Комаров Г. М., д. ф.-м. н., проф. + к. ф.-м. н.
42 Копиця Л. І. +
43 Корнієнко В. Т., к. т. н. + к. т. н.

* У таблиці представлено перелік прізвищ учнів А. Д. Коваленка із позначенням 
виду праць, підготовлених під керівництвом вченого. Біля прізвищ вказано встановлені 
нами станом на 2018 р. найактуальніші наукові ступені та вчені звання, отримані учня-
ми А. Д. Коваленка.
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№ 
з/п

ПІБ автора, науковий ступінь, 
вчене звання Дипломна Кандидатська Докторська

44 Королевич Ю. С., к. т. н. к. т. н.
45 Костюк З. Д., к. т. н. к. т. н.
46 Кравченко В. І. +
47 Куценко Г. В., к. ф.-м. н., доц. к. ф.-м. н.
48 Кучер М. К., д. т. н. +
49 Лобкова Н. О., к. т. н. + к. т. н.
50 Малахов Г. Я. +
51 Мандель В. С., к. т. н. к. т. н.
52 Мотовиловець І. О., д. т. н. + к. ф.-м. н. д. т. н.
53 Музиченко А. +
54 Мукоїд А. П. +
55 Осокіна С. К. +
56 Павленко В. І., к. т. н. к. т. н.
57 Пивоваренко Н. М. +
58 Піскун В. В., к. т. н. + к. т. н.
59 Поліщук Т. І., к. ф.-м. н. к. ф.-м. н.
60 Попков В. Г., к. т. н., доц. к. т. н.
61 Прохоренко І. В., к. ф.-м. н. + к. ф.-м. н.
62 Проценко О. П. +
63 Раєр Г. А., д. т. н. д. т. н.
64 Рубач О. М., к. т. н. к. т. н.
65 Рубіш Ю. Ю., к. ф.-м. н. к. ф.-м. н.
66 Савіченко А. А. +
67 Савченко В. Г. +
68 Савченко В. І., д. ф.-м. н., проф. + к. т. н.
69 Сивченко В. М. +
70 Скляр В. А. +
71 Скрипка В. І. +
72 Скубченко Д. А. +
72 Стратонітська М. Г. +
74 Стрелевська Л. +
75 Стрюк В. К., к. т. н., доц. к. т. н.
76 Терехов Р. Г., к. т. н. к. т. н.
77 Тихий В. Г. +
78 Тобієва Г. А. +
79 Тряпишко В. Є. +
80 Тюптя В. І., к. ф.-м. н., доц. + к. ф.-м. н.
81 Улітко А. Ф.,  чл.-кор. НАН України. к. ф.-м. н. д. ф.-м. н.
82 Уманський Е. С., д. т. н., проф. к. т. н.
83 Федорцева А. Н. +
84 Хорошун Л. Г. +
85 Храмова С. І. +
86 Цигоєва Н. Д. +
87 Черкасов Л. О., д. т. н., проф. к. т. н.
88 Чуприна А. Я. +
89 Шарапов О. Д., к. т. н., проф. + к. т. н.
90 Шаривкер М. Ю. +
91 Шевченко О. Ю., к. ф.-м. н. +
92 Шевченко Ю. М., акад. НАН України. + к. т. н. д. т. н.
93 Юдін В. М., к. т. н. к. т. н.
94 Яковлев Г. О., к. т. н. к. т. н.

Всього: 94 62 45 7
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Витяг з метричної книги про народження та хрещення А. Д. Коваленка. 
17 квітня 1914 р. Оригінал. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 19, арк 1зв.)

Залікова книжка (матрикул) А. Д. Коваленка — студента механічного факультету КПІ. 
18 грудня 1922 р. — 1 червня 1927 р. Оригінал. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 2, арк. 1—2)
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А. Д. Коваленко 
(у центрі) серед учасників  
літньої практики на заводі  

«Красный Путиловец». 
Ленінград,  

9 жовтня 1926 р. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, 

спр. 82, арк. 1)

Свідоцтво про закінчення КПІ. 11 грудня 1929 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 20, арк. 1)
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Характеристика про роботу А. Д. Коваленка у 1929—1935 рр., 
на заводі ім. Косякова. 14 вересня 1935 р. Оригінал. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 6, арк. 15)
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Довідка про роботу А. Д. Коваленка асистентом кафедри парових двигунів КІІ 
у 1935—1938 рр. 24 жовтня 1946 р. Оригінал. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 9, арк. 6)

Диплом про присудження А. Д. Коваленку наукового ступеня кандидата технічних наук 
рішенням Ради КІІ від 29 липня 1938 р.  

7 лютого 1946 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 28, арк. 1зв.—2)
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Атестат про затвердження А. Д. Коваленка у вченому званні  
старшого наукового співробітника по спеціальності «механіка»  

рішенням Президії АН УРСР від 8 серпня 1938 р. 30 березня 1946 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 29, арк. 1зв.—2)

Атестат про затвердження А. Д. Коваленка у вченому званні доцента по кафедрі «теплові 
установки і парові двигуни» рішенням ВАК СРСР від 5 лютого 1939 р.  

7 лютого 1946 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 22, арк. 3зв.—4)
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Копія посвідчення про включення А. Д. Коваленка до списків осіб,  
які підлягають евакуації разом з Інститутом будівельної механіки АН УРСР.  

10 липня 1941 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 9, арк. 9)
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Лист ЦІАМ Президенту АН УРСР академіку О. О. Богомольцю  
з характеристикою наукової діяльності А. Д. Коваленка у 1942—1944 рр. (фрагмент). 

10 лютого 1944 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 6, арк. 19)
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Посвідчення начальника ешелону ЦІАМ до Москви. 3 травня 1943 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 9, арк. 7)

Диплом про присудження А. Д. Коваленку наукового ступеня доктора технічних наук  
рішенням ВАК СРСР від 18 жовтня 1947 р. 31 жовтня 1947 р. Оригінал. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 26, арк. 2зв.—3)
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Військовий квиток А. Д. Коваленка (військове звання — інженер-майор,  
посада — інженер-конструктор з літако-моторобудування).  

9 грудня 1948 р. — 10 січня 1961 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 12, арк. 1зв.—2)

Атестат про затвердження А. Д. Коваленка у вченому званні професора по спеціальності 
«опір матеріалів — теорія пружності» рішенням ВАК СРСР від 12 березня 1949 р.  

9 квітня 1949 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 32, арк. 1зв.—2)
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Посвідчення завідувача відділу 
Інституту механіки АН УРСР.  

5 жовтня 1949 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 9, арк. 2)

Посвідчення ученого секретаря Президії АН УРСР. 18 серпня 1950 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 9, арк. 5)
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Посвідчення члена-
кореспондента  
АН УРСР.  
23 травня 1951 р.  
Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, 
спр. 9, арк. 3)

Диплом  
про присудження  
А. Д. Коваленку 
1-ї премії Президії  
АН УРСР за монографію 
«Пластини і оболонки  
в роторах турбомашин». 
1 жовтня 1957 р.  
Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, 
спр. 19, арк. 2)
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Під час наукового 
відрядження до ПНР. 

Зліва направо: 
А. Д. Коваленко, 

Г. М. Савін,  
Г. С. Писаренко,  

Ю. О. Митрополь-
ський. Січень-лютий 

1958 р. 
 (ІА НБУВ, ф. 102, 

оп. 4, спр. 89, арк. 7)

Зустріч українських вчених-механіків з С. П. Тимошенком.  
Перший ряд зліва направо: Б. Д. Грозін, Ф. П. Бєлянкін, Г. М. Савін,  

С. П. Тимошенко, С. В. Серенсен, А. Д. Коваленко.  
Другий ряд зліва направо: Ю. В. Благовєщенський; П. С. Поляков,  

П. М. Варвак, М. П. Хотяїнцев, Д. В. Вайнберг, А. А. Крицук, М. І. Черняк. 
Київ, 3 червня 1958 р. 

(ІА НБУВ, ф. 158, оп. 2, спр. 150, арк. 1)
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Диплом про обрання  
А. Д. Коваленка  
до складу академіків  
АН УРСР  
по спеціальності  
«прикладна теорія  
пружності». 18 квітня 
1961 р. Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, 
спр. 36, арк. 2)

Посвідчення директора Інституту механіки АН УРСР. [19 квітня 1961 р.] Оригінал. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 2, спр. 9, арк. 1)
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Диплом про присвоєння А. Д. Коваленку почесного звання заслуженого діяча науки і 
техніки УРСР. 29 грудня 1964 р. Оригінал. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 38, арк. 4)
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А. Д. Коваленко (в останньому ряду) та Г. М. Савін (на передньому плані)  
серед учасників 5-ї Всесоюзної конференції з теорії оболонок і пластин. Москва,  

3 лютого 1965 р. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 95, арк. 1)

А. Д. Коваленко з О. І. Стрельбицькою на розширеному засіданні вченої ради  
Інституту механіки АН УРСР з нагоди святкування 60-річчя від дня народження вченої.  

Київ, 19 листопада 1965 р. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 96, арк. 1)
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А. Д. Коваленко (перший зліва у 5-му ряду) на пленарному засіданні  
Міжнародного конгресу математиків. Москва, 16 серпня 1966 р. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 97, арк. 6)

А. Д. Коваленко та Г. М. Савін (у 1-му ряду 1-й та 2-й справа) під час засідання  
6-ї Всесоюзної конференції з теорії оболонок і пластин. Баку, 15 вересня 1966 р. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 106, арк. 8)
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А. Д. Коваленко (у 7-му ряду 3-й справа) серед учасників 12-го Міжнародного конгресу 
з прикладної механіки. Стенфордський університет, штат Каліфорнія, США,  

26 серпня 1968 р. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 102, арк. 2)

А. Д. Коваленко  
з Г. С. Писаренком 
у перерві засідання 
10-ї наукової 
наради з теплових 
напруг в елементах 
конструкцій. Канів, 
червень 1969 р. 
(ІА НБУВ, ф. 102, 
оп. 4, спр. 103, арк. 1)
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А. Д. Коваленко (у 1-му ряду 2-й справа) у президії 7-ї Всесоюзної конференції з теорії 
пластин і оболонок. Дніпропетровськ, 11 вересня 1969 р. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 104, арк. 2)

А. Д. Коваленко (справа) з Г. С. Писаренком на засіданні 2-ї радянсько-польської кон-
ференції «Некласичні проблеми теорії пружності». Київ, 19 жовтня 1971 р. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 109, арк. 1)
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Диплом про присудження А. Д. Коваленку Державної премії УРСР в галузі науки і тех-
ніки за цикл робіт з термопружності. 21 грудня 1971 р. Оригінал. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, спр. 43, арк. 2зв.—3)

А. Д. Коваленко під час  
виступу на засіданні  
3-ї радянсько-польської  
конференції «Некласичні  
проблеми теорії пружності».  
Варшава, 23 травня 1973 р. 
(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, 
спр. 111, арк. 12)
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Перший аркуш списку дисертацій, 
підготовлених під науковим  

керівництвом А. Д. Коваленка,  
складеного вченим  

та Ю. М. Шевченком. Оригінал.  
1973—1975 рр. 

(ІА НБУВ, ф. 102, оп. 4, 
спр. 46а, арк. 41)

Меморіальна дошка, встановлена 
на вшанування пам’яті  
А. Д. Коваленка на фасаді будинку 
Інституту механіки АН УРСР  
(м. Київ, вул. Нестерова, 3)  
у 1976 р. (бронза; барельєф;  
скульптор О. М. Кальницька,  
архітектор А. А. Сницарєв). 
Київ, 11 жовтня 2009 р. 
(https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
Файл:МД_Коваленко.jpg)
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акад. — академік

АН — Академія наук

БАРСР — Башкирська Автономна Радянська Соціалістична Республіка

ВАК — Вища атестаційна комісія

ВІАМ, ВИАМ (рос.) — Всесоюзний науково-дослідний інститут авіаційних матеріалів

ВНІТТМаш, ВНИТОМаш (рос.) — Всесоюзне наукове інженерно-технічне товариство 

машинобудівників

в. о. — виконувач обов’язків

ВПС — Військово-повітряні сили

ГЕС — гідроелектростанція

ГрузРСР — Грузинська Радянська Соціалістична Республіка

Держплан СРСР — Державний плановий комітет РМ СРСР

Держплан УРСР — Державна планова комісія при РМ УРСР

ДНТК — Державний науково-технічний комітет

ДНЦ ФДУП, ГНЦ ФГУП (рос.) — Державний науковий центр Федеральне державне уні-

тарне підприємство

доц. — доцент

д. т. н. — доктор технічних наук

ДУ — державна установа

д. ф.-м. н. — доктор фізико-математичних наук

Енерговідділ — енергетичний відділ

ЕОМ — електронно-обчислювальна машина

ІА НБУВ — Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ім. — імені

ін. — інші

к. т. н. — кандидат технічних наук

к. ф.-м. н. — кандидат фізико-математичних наук

КазРСР — Казахська РСР

КБ — конструкторське бюро

КДУ ім. Т. Г. Шевченка — Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка

КЕІ — Київський енергетичний інститут

КІІ — Київський індустріальний інститут
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КНЕУ імені Вадима Гетьмана — Київський національний економічний університет іме-

ні Вадима Гетьмана

КНТЕУ — Київський національний торговельно-економічний університет

КНУ імені Тараса Шевченка — Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КНУБА — Київський національний університет будівництва і архітектури

коп. — копійка

КПІ — Київський політехнічний інститут

КПРС — Комуністична партія Радянського Союзу

КПУ — Комуністична партія України

крб — карбованець

ЛДУ — Львівський державний університет ім. І. Франка 

м. — місто

МАТІ — Московський авіаційний технологічний інститут

НАН України — Національна академія наук України

нарком — народний комісар

НАСА, NASA (англ.) — Національне управління з аеронавтики і дослідження космічно-

го простору

НДВ, НИО (рос.) — науково-дослідний відділ

НДІграфіт, НИИграфит (рос.) — Державний науково-дослідний інститут конструкційних 

матеріалів на основі графіту

НДР — Німецька Демократична Республіка

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» — Національний технічний університет України «Ки-

ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

обком — обласний комітет

ООН — Організація Об’єднаних Націй

оп. — опис

ПНР — Польська Народна Республіка

проф. — професор

п/с — поштова скринька

РМ — Рада Міністрів

РРФСР — Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка

с. — село

САІІ — Середньоазіатський індустріальний інститут

СКБТ — Спеціальне конструкторське бюро турбобудування

спр. — справа

СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Республік

США — Сполучені Штати Америки

т. в. о. — тимчасовий виконувач обов’язків

УжДУ — Ужгородський державний університет

УжНУ — Ужгородський національний університет

УзбРСР — Узбецька Радянська Соціалістична Республіка

УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСРР — Українська Соціалістична Радянська Республіка

ф. — фонд
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ФРН — Федеративна Республіка Німеччина

ХТГЗ — Харківський турбогенераторний завод

ЦАГІ — Центральний аерогідродинамічний інститут імені професора М. Є. Жуковського

ЦІАМ — Центральний інститут авіаційного моторобудування ім. П. І. Баранова

ЦК — Центральний Комітет

ЦКБЕМ, ЦКБЭМ (рос.) — Центральне конструкторське бюро експериментального ма-

шинобудування

ЦКТІ — Центральний науково-дослідний і проектно-конструкторський котлотурбінний 

інститут ім. І. І. Ползунова

ЦНДІТМаш, ЦНИИТМаш (рос.) — Центральний науково-дослідний інститут техноло-

гії машинобудування

чл.-кор. — член-кореспондент
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