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Politechnika Kijowska w 1998 r. uroczycie obchodzi³a stulecie istnienia. Sekcja Wychowanków
Politechniki Kijowskiej przy³¹czy³a siê do wiêtowania tego jubileuszu. W zwi¹zku z tym Zarz¹d postanowi³
opracowaæ broszurê zawieraj¹c¹ opis stuletnich dziejów uczelni. Podstaw¹ do opracowania pos³u¿y³o szeæ
albumów i ksi¹¿ek wydanych w Kijowie na stulecie KPI (ród³a te podane s¹ na koñcu broszury). Ksi¹¿eczka,
któr¹ przekazujemy dzi Tobie, Czytelniku, zosta³a przygotowana i wydana w trybie spo³ecznym, jak wszystkie
nasze wydawnictwa. Jest to czwarty tomik z cyklu "Wspomnienia z Kijowa", uzupe³niaj¹cy poprzednio
zrealizowane:- "Wspomnienia z Kijowa" t. I z 1987 r., zawieraj¹cy 13 prac nagrodzonych w konkursie literackim
1962 r.,- "Wspomnienia z Kijowa" t. II z 1988 r., mieszcz¹cy 7 prac nades³anych na powy¿szy konkurs i 10
innych utworów,- "Wspomnienia z Kijowa" t. III z 1989 r., zawieraj¹cy 10 utworów uczestnicz¹cych w konkursie
1987 r. W tych trzech tomikach szeroko zaprezentowano wspomnienia Polaków z Ukrainy, dowiadczenia
polskich studentów i na tym tle dzieje Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej, która istnieje od 1922 r.
i skupia dzi ponad 300 absolwentów KPI. Obecny czwarty tomik powiêcony jest wy³¹cznie dziejom uczelni,
z punktu widzenia ukraiñskich autorów wydawnictw jubileuszowych. S¹dzê, ¿e ksi¹¿eczka ta uzupe³ni nasze
wiadomoci o Politechnice Kijowskiej wyniesione z okresu studiów i pochodz¹ce z wyjazdów do Kijowa, jakie
wielokrotnie odbywalimy by odwiedziæ macierzyst¹ uczelniê.
Autor.
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DROGA PRZEZ LATA POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ
1898 - 1920
Od 1880 r. Kijowskie Towarzystwo Gie³dowe wspólnie z najbogatszymi w³acicielami cukrowni
prowadzi³o zbiórkê rodków na powo³anie w Kijowie szko³y technicznej. W 1896 r. fundusz wynosi³ ju¿ 72 tys.
rubli. Przygotowania nabra³y tempa po wyranym poparciu idei przez carskiego ministra finansów Siergieja
Juljewicza Witte w padzierniku 1896 r. Duma Miejska 11 padziernika tego roku upowa¿ni³a swego
przewodnicz¹cego do podjêcia dalszych starañ. 25 listopada, podczas prywatnej narady u przewodnicz¹cego
prof. filozofii Stepana Michaj³owicza Solskiego, obecni przedstawiciele nauki i przemys³u uzgodnili zrêby
koncepcji. Przewidywa³a ona utworzenie Kijowskiego Instytutu Politechnicznego, z³o¿onego z trzech wydzia³ów,
podobnego do uczelni technicznych istniej¹cych w Zurichu, Hannowerze, Karlsruhe, Monachium, Wiedniu
i Aachen. 25 stycznia 1897 r. rozpocz¹³ dzia³alnoæ komitet za³o¿ycielski, z³o¿ony z przedstawicieli Dumy
Miejskiej, Imperatorskiego Rosyjskiego Towarzystwa Technicznego, Komitetu Gie³dowego i Towarzystwa
Rolniczego, pod przewodnictwem genera³a-gubernatora. 14 marca car Miko³aj II upowa¿ni³ naczelnika Kraju
Po³udniowo-Zachodniego do stworzenia w Kijowie nowej uczelni. Komitet za³o¿ycielski, korzystaj¹c z carskiego
poparcia, szybko przeprowadzi³ zbiórkê rodków na budowê uczelni. Ogólna suma darowizn osi¹gnê³a
wówczas ju¿ 703 tys. rubli. Najwiêksze sumy zadeklarowali lub darowali: Duma Miejska - 300 tys. rbl.,
przemys³owiec Niko³aj Artemjewicz Tereszczenko - 150 tys. rbl., przedsiêbiorca £azar Izraeljewicz Brodski - 100
tys. rbl., Komitet Gie³dowy - 72 tys. rbl. Komitet za³o¿ycielski do koñca 1897 r. wybra³ teren na budowê instytutu,
sporz¹dzi³ projekt statutu uczelni, zorganizowa³ konkurs na projekt budowli i postanowi³, ¿e instytut zacznie
kszta³ciæ studentów ju¿ od wrzenia 1898 r. w tymczasowych pomieszczeniach. 8 czerwca 1898 r. car Miko³aj II
zatwierdzi³ projekt utworzenia Kijowskiego Instytutu Politechnicznego. W tym samym miesi¹cu dyrektor instytutu
Wiktor Lwowicz Kirpiczow, mianowany ju¿ 31 stycznia 1898 r., og³osi³ nabór na pierwszy rok studiów w czterech
(a nie w trzech, jak wczeniej zak³adano) wydzia³ach. Wp³ynê³o 1100 podañ na 330 miejsc. Ministerstwo
Finansów, któremu podlega³ instytut, zgodzi³o siê zwiêkszyæ liczbê studentów do 360 osób. 30 sierpnia
wmurowano akt erekcyjny pod g³ówny gmach instytutu. Prace budowlane wykonywa³a du¿a warszawska firma
"Kuksz i Liedke" z pomoc¹ firmy L.W.Ginzburga. 31 sierpnia 1898 r. dyrektor instytutu na uroczystym
zgromadzeniu og³osi³ rozpoczêcie pierwszego roku nauki w Kijowskim Instytucie Politechnicznym imienia
imperatora Aleksandra II. Powiedzia³ on wówczas: "Teren instytutu jest niewielki - 40 dziesiêcin. Absolwenci
instytutu bêd¹ musieli pracowaæ na wiêkszych przestrzeniach - ca³a Rosja bêdzie polem ich dzia³alnoci. Bardzo
bym chcia³, by w ca³ej naszej ojczynie pracowali oni w duchu takim, jak profesorowie instytutu pracowali przy
zak³adaniu uczelnianego parku. Bêdziemy mieli nadziejê, ¿e wychowankowie KPI zabuduj¹ kraj wielk¹ liczb¹
fabryk i zak³adów z doskona³ymi maszynami, sieciami kolei, wznios¹ porty i przystanie, zagospodaruj¹
obszerne niwy..."
Ju¿ nastêpnego dnia 360 studentów przyst¹pi³o do zajêæ w wynajêtym na rok budynku szko³y
handlowej przy ul. Bulwarno-Kudriawskiej 24. Utworzono 4 wydzia³y: mechaniczny (109 studentów), in¿ynieryjny
(101), agronomiczny (87), chemiczny (63). Swoje powstanie i pierwsze lata dzia³alnoci Kijowski Instytut
Politechniczny zawdziêcza pierwszemu dyrektorowi, którym zosta³ Wiktor Lwowicz Kirpiczow (1845 - 1913).
Pochodzi³ z petersburskiej rodziny nauczycielskiej. Po ukoñczeniu w 1870 r. Michaj³owskiej Akademii
Artyleryjskiej zosta³ w konkursie wybrany wyk³adowc¹ mechaniki w Petersburskim Instytucie Technologicznym.
W 1876 r. by³ ju¿ profesorem, wybitnym specjalist¹ w dziedzinie mechaniki i wytrzyma³oci materia³ów. W 1885
r. zorganizowa³ Charkowski Instytut Technologiczny i kierowa³ nim do stycznia 1898 r. Po przybyciu do Kijowa
W. L. Kirpiczow z ogromn¹ energi¹ zaj¹³ siê tworzeniem Kijowskiego Instytutu Politechnicznego,
przygotowaniem i wyposa¿eniem pomieszczeñ zastêpczych, doborem sk³adu wyk³adowców, rekrutacj¹
studentów i organizacj¹ procesu dydaktycznego, jednoczenie nadzoruj¹c budowê obiektów instytutu jako
przewodnicz¹cy komisji budowlanej. Kirpiczow uruchomi³ zajêcia w uczelni i wzniós³ budynki dla niej.
W 1902 r., po zakoñczeniu budowy obiektów, Kirpiczow odszed³ z uczelni. W 1903 r. wróci³ do SanktPetersburga, by rozbudowywaæ tamtejszy instytut technologiczny. Od czerwca 1898 r. trwa³y prace budowlane
na dzia³ce o powierzchni 30 hektarów, na piaszczystym pustkowiu, które wczeniej s³u¿y³o jako poligon
wojskowy, w pobli¿u wsi Szulawka. Pocz¹tkowo pracami budowlanymi kierowa³ Jeronim Sewastjanowicz Kitner
(1839 - 1920) - wybitny architekt z Sankt-Petersburga, który w 1897 r. wygra³ konkurs na projekt budynków
uczelni, otrzymuj¹c nagrodê 5 tys. rbl. Pomaga³ mu w tym inny petersburski architekt P. I. Reutow. Od 1900 r.
budow¹ kierowa³ znany kijowski architekt Aleksandr Wasiljewicz Kobielew, który zwi¹za³ swoje ¿ycie do koñca
ze wznoszon¹ uczelni¹. Sumy, jakie ostatecznie zebrano: 1 milion rbl. na budowê obiektów i 2650 tys. rbl.
Na wyposa¿enie - pozwoli³y ju¿ w sierpniu 1899 r. zakoñczyæ budowê gmachu chemicznego, warsztatów
mechanicznych i domu dla wyk³adowców, za w kwietniu 1902 r. oddaæ do u¿ytku gmach g³ówny instytutu
i pozosta³e budynku.
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Zgodnie z myl¹ J. S. Kitnera, wzd³u¿ Szosy Brzesko-Litewskiej, na pagórkach w odleg³oci stu
metrów od niej, rozmieszczono trzy grupy budynków, wzniesionych w jednym stylu i w jednej skali.
Na pierwszym wzgórzu, bli¿ej miasta, stanê³a centralna budowla - gmach g³ówny dla wydzia³ów in¿ynieryjnego,
mechanicznego i rolniczego, a na dalszym wzgórzu - pawilon chemiczny. Miêdzy tymi dwoma rozleg³ymi
w planie budowlami wzniesiono dwa 4-kondygnacyjne domy dla wyk³adowców. Kijowski Instytut Politechniczny
(KPI) sta³ siê przyk³adem nowego podejcia do budownictwa obiektów uczelnianych. Jego pawilonowa
zabudowa, z oddzielnie rozmieszczonymi budynkami, wyró¿nia³a siê doskona³oci¹ planowania i spe³nieniem
wymogów architektury. By³ to pierwszy uczelniany kompleks na Ukrainie - ca³e miasteczko studenckie,
rozmieszczone autonomicznie, z dala od ha³aliwego miasta. Du¿y obszar pozwala³ w nastêpnych latach na
rozbudowê powierzchni naukowo-dydaktycznych, gospodarczych i mieszkaniowych. W celu po³¹czenia
z miastem zbudowano liniê tramwajow¹. Teren miêdzy budynkami i Szos¹ Brzesko-Litewsk¹ wysi³kiem
wyk³adowców i studentów przekszta³cono w park, przewidziany w projekcie J. S. Kitnera. Usytuowanie instytutu
na pagórkach wymaga³o artystycznego wykoñczenia fasad widocznych ze wszystkich stron. Fasady wykonano
stosuj¹c proste formy architektoniczne, wy³¹cznie z cegie³. Lekkoci dodawa³y du¿e okna zwieñczone ³ukami,
rozdzielone pó³filarami z jasnej ¿ó³tej ceg³y. Czo³ow¹ fasadê gmachu g³ównego ograniczy³y w wêz³ach wie¿e zapo¿yczenia z pó³nocnego renesansu.
Piêkno tej prostej "architektury ceglanej" widoczne jest te¿
we wnêtrzach obydwu budynków dydaktycznych, a zw³aszcza w sali rady naukowej, amfiteatralnych
audytoriach i g³ównych klatkach schodowych.
Do pracy w KPI zaproszono kadrê naukow¹ i wyk³adowców najwy¿szych kwalifikacji z Petersburga,
Moskwy i z Uniwersytetu Kijowskiego. Wród nich znaleli siê profesorowie: Michai³ Iwanowicz Konowa³ow
(1858 - 1906) - chemik, wybitny specjalista w dziedzinie produktów naftowych, Siergiej Niko³ajewicz Reformatski
(1860 - 1934) - chemik, autor podrêczników dla wielu pokoleñ studentów, Konstantin Aleksiejewicz Zworykin
(1861 - 1927) - jeden z twórców teorii obróbki metali, Wasilij Pietrowicz Jermakow (1845 - 1922) - znany w ca³ej
Europie ze swoich teorii matematycznych, Aleksandr Pietrowicz Kotielnikow (1865 - 1944) - znany uczony
w dziedzinie mechaniki teoretycznej, Niko³aj Pietrowicz Czyrwinski (1848 - 1919) - wybitny uczony zootechnik,
Jewgienij Filippowicz Wotcza³ (1864 - 1937) - znany botanik fizjolog, Konstantin Grigorjewicz Dementjew (1864 1916) - znamienity specjalista z technologii materia³ów budowlanych, Aleksandr Aleksandrowicz Radcig (1869 1941) - twórca budowy turbin parowych w kraju, W³adimir Gieorgijewicz Szaposznikow (1870 - 1953) - chemik
organik technolog. Nieco póniej w KPI zaczêli pracowaæ tacy uczeni jak profesorowie: Jewgienij Oskarowicz
Paton (1870 - 1953) - znany specjalista w dziedzinie budowy mostów, akademik, Grigorij Dmitrijewicz Dubelir
(1874 - 1942) - specjalista z budownictwa drogowego, Lew W³adimirowicz Pisar¿ewski (1874 - 1938) - wybitny
chemik, akademik. Pomocy w pracy organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej udzielili wybitni rosyjscy uczeni:
Dmitrij Iwanowicz Mendelejew (1834 - 1907) - chemik, odkrywca okresowego uk³adu pierwiastków chemicznych,
Kliment Arkadjewicz Timiriaziew (1843 -1920) - botanik, twórca szko³y fizjologów rolin, Niko³aj Jegorowicz
¯ukowski (1847 -1921) - uczony mechanik, twórca szko³y hydroaerodynamiki.
W pierwszym roku pracy instytutu utworzono w nim 35 katedr. Po oddaniu do u¿ytku budynku
chemicznego KPI we wrzeniu 1899 r. profesorowie i studenci wspólnie wyposa¿yli 20 laboratoriów i warsztatów
w sprzêt krajowy i zagraniczny, zgromadzili kolekcje i wzorce w gabinetach specjalistycznych i muzeach.
Powstawa³y tu powa¿ne prace teoretyczne studentów poparte w³asnymi dowiadczeniami laboratoryjnymi.
Profesor D. I. Mendelejew, który by³ przewodnicz¹cym pierwszej komisji egzaminacyjnej w 1903 r., podkrela³,
¿e studenci KPI zaprezentowali wy¿szy poziom prac eksperymentalnych ni¿ w innych znanych mu uczelniach.
Od pierwszych lat dzia³alnoci instytutu powstawa³y w nim szko³y naukowe, kierowane przez uczonych profesorów KPI: w dziedzinie grafostatyki i teorii wytrzyma³oci materia³ów (W. L. Kirpiczow, S. P. Timoszenko,
A. M. Dinnik, K. K. Syminski), hydrauliki (S. P. Szenberg, G. J. Suchomie³), budowy mostów i dróg (J. O. Paton,
J. W. £omonosow, G. D. Dubelir), metalurgii (W. P. I¿ewski, W. J. Wasiljew), fizyki (G. G. De-Metz, W. P. Dinnik),
elektrochemii niewodnych roztworów (W. A. P³otnikow, W. F. Timofiejew), technologii substancji w³óknistych (W.
G. Szaposznikow), podstaw elektrotechniki (M. A. Artemjew), budowy maszyn rolniczych (K. G. Szyndler).
Ros³a liczba studentów. W 1901 r. by³o ich 1147, a w 1917 r. - 2277 osób. W 1903 r. instytut ukoñczy³o
tylko 84 m³odych in¿ynierów. Wielu nie zd¹¿y³o zakoñczyæ edukacji w ci¹gu przewidzianego na to okresu 4 lat.
Koniecznoæ zarabiania na ¿ycie nie pozwala³a czêsto na dog³êbne poznawanie wiedzy. Mimo to wród
pierwszych absolwentów by³o wielu póniejszych uczonych, znanych
specjalistów i dyrektorów
przedsiêbiorstw.
Ju¿ w pierwszych latach swojego istnienia KPI rozwija³ zainteresowania studentów nowoczesnymi
dziedzinami techniki. W 1908 r. pod kierownictwem prof. M. B.Delone powsta³ aeroklub. By³a to druga
po Petersburgu taka organizacja w Rosji. Dwustu cz³onków klubu w³asnymi rêkami budowa³o szybowce
i samoloty. W warsztatach KPI pracowali przyszli wynalazcy i konstruktorzy: twórca mig³owców I. I. Sikorski,
konstruktor pierwszego hydroplanu D. P. Grigorowicz, autor pierwszego w Rosji sterowca pasa¿erskiego F. F.
Anders, wybitni konstruktorzy silników lotniczych - póniejsi akademicy A. A. Mikulin i A. M. Lulka, budowniczy
pierwszego samolotu z silnikiem benzynowym A. S. Kudaszow, konstruktor samolotów W. P. Grigorjew.
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Pod kierownictwem I. I. Sikorskiego zbudowano pierwsze wielosilnikowe samoloty ROSYJSKI WITIA
i ILJA MUROMIEC. Na tym drugim konstruktor odby³ d³ugi przelot na trasie Petersburg - Kijów - Petersburg.
W KPI powsta³y pierwsze mig³owce Sikorskiego. Student F.F. Anders na swoim aerostacie z napêdem
silnikowym o nazwie KIJEW z czterema pasa¿erami odby³ 160 lotów nad miastem. £¹cznie w latach 1908 - 1912
w KPI powsta³o 40 ró¿nych aparatów lataj¹cych; z nich wiêkszoæ skonstruowali studenci. Cz³onkowie
aeroklubu w 1909 r. stali siê j¹drem Kijowskiego Towarzystwa Lotniczego, stworzonego przez profesorów M. A.
Artemjewa i M. B. Delone. Podczas pierwszej wojny wiatowej Kijów sta³ siê orodkiem lotniczym frontu
po³udniowo-zachodniego.
Na prze³omie wieków Kijów, jako du¿y orodek przemys³owy, by³ centralnym na po³udniowym
zachodzie punktem rewolucyjnego wrzenia. Studenci uczestniczyli we wstrz¹sach rewolucyjnych, podnosz¹c
przy tym swoje w³asne ¿¹dania: prawa organizowania siê, autonomii uczelni i skasowania nadzoru policyjnego
nad studentami. W latach 1899 - 1901 a¿ 32 studentów KPI aresztowano i zes³ano. Znaczna czêæ
wyk³adowców stawa³a po stronie studentów, co powodowa³o represje. To z kolei doprowadza³o do nowych
demonstracji i zamieszek. Instytut sta³ siê centrum przywódczym "Republiki Szulawskiej" podczas rewolucji 1905
r., tu zbiera³a siê Miejska Rada Delegatów Robotniczych. 17 padziernika wiec na Placu Dumskim zakoñczy³ siê
egzekucj¹ demonstrantów. Nastêpnego dnia wybuch³o powstanie w kijowskim pu³ku saperów. Wojska
przyst¹pi³y do t³umienia powstania. W KPI zorganizowano legion akademicki z³o¿ony ze studentów instytutu i
uniwersytetu. Liczy³ 600 osób i korzysta³ z broni wyprodukowanej w laboratorium chemicznym KPI. 19 listopada
rozpocz¹³ siê strajk generalny kijowskich przedsiêbiorstw. Budynki KPI zajê³o wojsko. 20 listopada w³adze
og³osi³y stan wojenny. 17 grudnia 1905 r. wojska rz¹dowe rozgromi³y "Republikê Szulawsk¹". Rannego
dowódcê powstania saperów B. P. ¯adanowskiego policja aresztowa³a w KPI. Wkrótce odby³y siê wybory
do Dumy Pañstwowej, która zebra³a siê w maju 1906 r. Jesieni¹ tego roku wznowiono zajêcia w instytucie.
Ruch protestu trwa³. Studenci domagali siê równych praw w przyjmowaniu do uczelni, ¿¹dali autonomii dla
uczelni. W 1911 r. ruch ten nabra³ nowej si³y. Relegowanie jako represjê w³adze stosowa³y nie tylko w stosunku
do studentów, ale niekiedy i do profesorów.
Szczyt aktywnoci rewolucyjnej przypad³ w Kijowie na pocz¹tek 1917 r. KPI znowu sta³ siê centrum
politycznym dzielnicy. W marcu 1917 r. rozpoczê³a rz¹dy w Kijowie Ukraiñska Centralna Rada pod
przewodnictwem Michai³a Siergiejewicza Gruszewskiego. Generalnym sekretarzem do spraw wojskowych by³
Simon Wasiljewicz Petlura. 29 padziernika 1917 r. wyst¹pili robotnicy zak³adów ARSENA£ i innych
przedsiêbiorstw. W³adzê przejê³a Centralna Rada i og³osi³a 9 listopada 1917 r. uniwersa³, zgodnie z którym
Ukraina mia³a siê staæ Ukraiñsk¹ Republik¹ Ludow¹ w sk³adzie Rosyjskiej Republiki Federacyjnej. W styczniu po
walkach i jedenastodniowym obstrzale Kijów znalaz³ siê we w³adzy bolszewików. W lutym 1918 r. armia
niemiecka okupuj¹c Ukrainê zwróci³a w³adzê w Kijowie Centralnej Radzie. W koñcu kwietnia 1918 r. genera³
Pawe³ Pietrowicz Skoropadski w wyniku przewrotu pañstwowego zosta³ hetmanem Ukrainy, a Centraln¹ Radê
rozegnano. W KPI w tym czasie rozmieszczono koszary i szpital. W listopadzie 1918 r. powsta³a Ukraiñska
Dyrektoria z W³adimirem Kiri³³owiczem Winnyczenk¹ na czele, a ju¿ w grudniu wojska Dyrektorii pod
dowództwem S. W. Petlury zajê³y Kijów. W lutym 1919 r. miasto zdobyte zosta³o przez Armiê Czerwon¹.
W sierpniu Kijów zajêli denikinowcy. W grudniu ponownie wkroczy³a Armia Czerwona. W maju 1920 r. do Kijowa
wesz³y wojska J. Pi³sudskiego. W czerwcu 1920 r. powróci³a w³adza radziecka.
Podczas bratobójczej wojny ¿ycie w KPI zamar³o. Nowych studentów nie przyjmowano. Budynki
w koñcu wojny by³y puste, w czêci zrujnowane. Studenci uczyli siê w mieszkaniach wyk³adowców. Okres
wojny domowej lat 1918 - 1920 odcisn¹³ swoje piêtno na ca³ym Kijowie. Ucierpieli te¿ liczni studenci, którzy
z m³odzieñczym oddaniem anga¿owali siê politycznie po tej lub innej stronie, co by³o powodem wielu tragedii.
W ci¹gu 22 lat swojego istnienia instytut wykszta³ci³ ponad 3 tysi¹ce in¿ynierów. Wród nich warto
wymieniæ nastêpuj¹cych: Aleksandr Wasiljewicz Winter ( 1878 - 1958) - student KPI od 1899 r., uczony
energetyk, akademik; Anton W³adimirowicz Dumanski ( 1880 - 1967) - absolwent KPI 1903 r., chemik, akademik,
dyrektor instytutu chemii koloidalnej; Niko³aj Prokopjewicz Czy¿ewski (1873 - 1952) - absolwent KPI 1904 r.,
metalurg, akademik; Konstantin Konstantinowicz Syminski (1879 - 1932) - absolwent KPI 1907 r., uczony w
dziedzinie statyki budowli, akademik; Boris Sawieljewicz £ysin (1885 - 1972) - absolwent KPI 1909 r., chemik
technolog ceramik, akademik; Iwan Paw³owicz Bardin (1883 - 1960) - absolwent KPI 1910 r., metalurg,
akademik, dyrektor instytutu metalurgii; Igor Iwanowicz Sikorski (1889 - 1972) - absolwent KPI 1912 r.,
konstruktor samolotów i mig³owców; Gieorgij Josifowicz Suchomie³ (1888 - 1966) - absolwent KPI 1913 r.,
hydromechanik, akademik, dyrektor instytutu hydrologii; Wasilij Juchimowicz Wasiljew (1890 - 1956) - absolwent
KPI 1914 r., metalurg, akademik; Aleksandr Aleksandrowicz Mikulin (1895 - 1985) - student KPI 1913 - 1914 r.,
konstruktor samolotów, generalny konstruktor silników lotniczych, akademik.
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1920 - 1941
Przebudowa szkolnictwa wy¿szego Ukrainy rozpoczê³a siê po zakoñczeniu wojny domowej, w koñcu
1920 roku. Szko³y wy¿sze podporz¹dkowano je Ludowemu Komisariatowi Owiaty. Zlikwidowano op³aty
za naukê. We wszystkich szko³ach wy¿szych wprowadzono obowi¹zkowe dla grona profesorskiego
wyg³aszanie wyk³adów wieczorami dla robotników. Sytuacja w KPI by³a w tym czasie bardzo ciê¿ka.
Rozpoczynano pracê w nieogrzewanych pomieszczeniach, w zrujnowanych audytoriach i spustoszonych
laboratoriach, przy braku podrêczników, papieru, chemikaliów oraz innych materia³ów i sprzêtu, niezbêdnych w
procesie dydaktycznym. Grono wyk³adowców KPI liczy³o wówczas 270 osób; studiowa³o ponad 5000
studentów, przyjêtych w latach poprzednich.
Nowy KPI powo³any zosta³ rozporz¹dzeniem nr 4184 Zarz¹du Szkó³ Wy¿szych z 8 listopada 1920 r.
Organizacj¹ szko³y kierowa³ zastêpca dziekana fakultetu mechanicznego W. F. Bobrow, którego w koñcu 1921
r. mianowano rektorem uczelni. Oto cytat z aktu przekazania spraw nowemu rektorowi: "Wszystkie budynki KPI
wymagaj¹ remontu, kanalizacja nie dzia³a, ... sieæ wodoci¹gowa jest zrujnowana, ... centralne ogrzewanie
wymaga kapitalnego remontu, zapasów paliwa brakuje, zasoby biblioteczne zosta³y rozkradzione, ... stan
sanitarny jest z³y...". Dzia³ania W. F. Bobrowa w kierunku "obrastania gospodarczego" znalaz³y poparcie
u studentów KPI. Pod kierownictwem energicznego rektora studenci remontowali budynki i sieci techniczne,
odnawiali urz¹dzenia, zbudowali kolejkê w¹skotorow¹ do przywo¿enia drewna na opa³. Przy KPI
zorganizowano zak³ady naukowe, stacje eksperymentalne i katedry naukowo-dowiadczalne.
Zgodnie z dekretem "O szko³ach wy¿szych" w instytucie mogli studiowaæ wszyscy chêtni, nawet ci,
którzy nie mieli ukoñczonej szko³y redniej. Czerwonoarmici, robotnicy i m³odzi ch³opi stanowili teraz znaczn¹
czêæ spo³ecznoci studenckiej. Wiosenne przyjêcia 1921 r. na piêæ wydzia³ów KPI (w 1918 r. utworzono pi¹ty
wydzia³ - elektroenergetyczny) uzupe³ni³y spo³ecznoæ o 870 studentów.
W 1922 r. odtworzono aeroklub. W g³ównym gmachu uruchomiono warsztat, przy parku Puszkina
z drugiej strony szosy zbudowano hangar dla samolotów. Studenci wraz z wyk³adowcami przyst¹pili do
remontu ocala³ych samolotów i urz¹dzania muzeum lotnictwa. Wród nich byli: S. P. Korolow - przysz³y g³ówny
konstruktor rakiet kosmicznych, K. A. Kalinin - konstruktor samolotów, A. M. Gracjanski - lotnik
eksperymentalny. W 1923 r. aeroklub przekszta³ci³ siê w Lotnicze Towarzystwo Naukowo-Techniczne, które
po³¹czy³o wszystkie lotnicze organizacje Kijowa. Towarzystwo pracowa³o w sekcjach : samolotowej,
szybowcowej, produkcyjnej, naukowo-dowiadczalnej. Wydawa³o czasopismo, prowadzi³o wyk³ady. Dzia³alnoæ
ta stworzy³a warunki do wprowadzenia w instytucie kursu specjalizacji lotniczych: teorii samolotów, silników
lotniczych, aerologii.
Pracownicy naukowi instytutu pomagali fabrykom Ukrainy we wdra¿aniu nowych urz¹dzeñ
technicznych, organizowali konsultacje z dziedziny nowych metod pracy. W³adze troszczy³y siê o studentów:
zwiêkszono liczbê stypendiów, zbudowano pierwsze trzy domy studenckie, uruchomiono poliklinikê, urz¹dzono
stadion sportowy. Uczelniê rozszerzono przez dobudowanie nowego skrzyd³a gmachu chemicznego. Wybitni
naukowcy, profesorowie: J. O. Paton, K. K. Syminski, K. A. Zworykin, A. A. Skomorochow, G. J. Suchomie³, A.
P. Kotielnikow, W. P. I¿ewski, J. F. Wotcza³, M. P. Czyrwinski, W. W. Ogijewski, W. A. P³otnikow oddawali swoje
si³y, wiedzê i bogate dowiadczenie doskonaleniu procesu dydaktycznego w KPI.
W zwi¹zku z og³oszon¹ w latach 30-tych polityk¹ industrializacji kraju, instytut znacznie zwiêkszy³ nabór
studentów, chc¹c zaspokoiæ potrzeby przemys³u. W 1926 r. KPI ukoñczy³o 246 in¿ynierów, a w 1930 r. - trzy
razy wiêcej. Zmienia³a siê struktura socjalna spo³ecznoci studenckiej i wzrasta³ udzia³ kobiet. Kijowski Instytut
Politechniczny w ramach reformy szkolnictwa wy¿szego w 1930 r. zosta³ podzielony na odrêbne instytuty:
budowy maszyn, energetyczny i chemiczny. W czerwcu 1934 r. te trzy uczelnie ponownie po³¹czono w Kijowski
Instytut Industrialny. Nazwa ta obowi¹zywa³a do 1944 r. W celu przypieszenia rozwoju owiaty wy¿szej
stworzono nowe uczelnie na bazie niektórych wydzia³ów KPI.
W latach 1922 - 1933 powsta³y: Kijowski Instytut Rolniczy (1922), Odeski Instytut In¿ynierów Transportu
Wodnego (1930), Kijowski Instytut In¿ynieryjno-Budowlany (1930), Kijowski Instytut Technologiczny Przemys³u
Lekkiego (1930), Dniepropietrowski Instytut Transportu Kolejowego (1930), Kijowski Instytut Technologiczny
Przemys³u Cukrowniczego (póniej: Spo¿ywczego) (1930), Charkowski Instytut Samochodowo-Drogowy (1930),
Kijowski Instytut In¿ynierów Lotnictwa Cywilnego (1933).
W tym czasie Kijowski Instytut Politechniczny (Industrialny) da³ tak¿e pocz¹tek wielu instytutom
naukowo-badawczym. W ten sposób powsta³y: Pañstwowy Eksperymentalny Instytut Przemys³u Cukrowniczego
(1926), Instytut Chemii (1930), który póniej podzieli³ siê na 6 instytutów, Instytut Naukowo-Badawczy Papieru
(1931), Instytut Spawalnictwa Elektrycznego (1934), Instytut Energetyki (1939). W tym samym czasie warsztat
mechaniczny KPI przekszta³cono w samodzielny Zak³ad im. Iwana Lepse (1930), produkuj¹cy czêci
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do ci¹gników rolniczych, a warsztaty radiowe przekszta³cono w Kijowski Zak³ad Aparatury Elektrotechnicznej
(1938) wytwarzaj¹cy elektryczne przyrz¹dy pomiarowe.
W sk³ad KPI w latach trzydziestych wchodzi³y nastêpuj¹ce wydzia³y: mechaniczny, chemicznotechnologiczny, elektrotechniczny, wieczorowy (od 1933), celulozowo-papierniczy (1934), radiotechniczny
(1935), ogólnotechniczny (1935), budowy maszyn chemicznych (1938) i ciep³otechniczny (1938). Kszta³ci³o siê
w uczelni prawie 4 tysi¹ce studentów. 50 katedr przygotowywa³o in¿ynierów w 20 specjalnociach. Instytut
wykszta³ci³ krajowi w latach 1917 - 1941 ponad 8 tysiêcy in¿ynierów. Rozwija³y siê istniej¹ce szko³y naukowe,
formowa³y siê nowe szko³y pod kierownictwem K. K. Syminskiego, W. W. Ogijewskiego, W. P. Jaworskiego, W.
J. Wasiljewa. Sporód 3280 wyk³adowców, którzy pracowali w KPI w koñcu lat trzydziestych, ponad po³owê
stanowili wychowankowie instytutu. Wród nich by³o 2 akademików i 7 cz³onków-korespondentów Akademii
Nauk Ukrainy, 30 profesorów, 60 docentów. Instytut godnie wnosi³ swój wk³ad w rozwój gospodarki kraju.
Wybitnymi wychowankami KPI okresu 1921 - 1941 r. byli: Fiodor Paw³owicz Bielankin (1892 - 1972) absolwent KPI 1922 r., uczony w dziedzinie wytrzyma³oci materia³ów i konstrukcji in¿ynieryjnych, akademik,
dyrektor instytutu mechaniki budowlanej; Siergiej Paw³owicz Korolow (1907 - 1966) - student KPI 1924 - 1926 r.,
generalny konstruktor rakiet kosmicznych, akademik; Siergiej W³adimirowicz Serensen (1905 - 1977) absolwent KPI 1926 r., uczony mechanik, akademik; Wsiewo³od Iwanowicz To³ubinski (ur. 1904) - absolwent KPI
1927 r., uczony w dziedzinie ciep³oenergetyki, akademik, dyrektor instytutu ciep³ofizyki; Iwan Trochimowicz
Szwiec (ur. 1901) - absolwent KPI 1927 r., uczony energetyk, akademik; Niko³aj Wasiljewicz Kornouchow (1903 1958) - absolwent KPI 1928 r., uczony w dziedzinie teorii budowli, akademik, dyrektor instytutu mechaniki;
Anatolij Dmitrijewicz Kowalenko (1905 -1973) - absolwent KPI 1928 r., uczony mechanik, akademik, dyrektor
instytutu mechaniki Akademii Nauk Ukrainy; Archip Michaj³owicz Lulka (1908 - 1984) - absolwent KPI 1931 r.,
generalny konstruktor silników lotniczych, akademik; Iwan Mironowicz Czy¿enko (ur. 1916) - absolwent KPI
1940 r., uczony w dziedzinie teorii elektrotechniki, akademik; Boris Jewgienijewicz Paton (ur. 1918) - absolwent
KPI 1941 r., uczony w dziedzinie metalurgii i spawalnictwa elektrycznego, akademik, prezydent Akademii Nauk
Ukrainy, dyrektor instytutu spawalnictwa elektrycznego; Oleg Aleksandrowicz Kremniow (ur. 1919) - absolwent
KPI 1941 r., uczony w dziedzinie ciep³otechniki, akademik.
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1941 - 1945
22 czerwca 1941 r. Hitler rozpocz¹³ wojnê ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Dok³adnie przygotowany
plan "Barbarossa" przewidywa³ wojnê b³yskawiczn¹. Niemieckie si³y zbrojne mia³y rozbiæ podstawowe
zgrupowania Armii Czerwonej na terenach Bia³orusi i Ukrainy, przeciwdzia³aj¹c wycofywaniu siê wojsk
na szerokie równiny Rosji. Ostatecznie wojska hitlerowskie mia³y utworzyæ barierê na linii Wo³ga - Archangielsk
przeciw Rosji Azjatyckiej. Ostatni region przemys³owy Rosji na Uralu mia³ zostaæ sparali¿owany przy pomocy
niemieckiego lotnictwa. Plan przewidywa³ zakoñczenie ca³ej kampanii wojennej w krótkim czasie, jeszcze zanim
za-koñczy siê wojna z Angli¹. Ukraina mia³a siê staæ koloni¹ niemieck¹. Kijów odczu³ naloty niemieckie od
pierwszego dnia wojny. W czerwcu 1941 r. do Armii Czerwonej trafi³o 650 pracowników Kijowskiego Instytutu
Industrialnego. Studenci pi¹tego roku, po krótkim szkoleniu, szli na front jako dowódcy pododdzia³ów. Starsi
wiekiem wyk³adowcy i najm³odsi studenci w³¹czenie zostali do obrony cywilnej. Front zbli¿a³ siê do Kijowa.
Na pocz¹tku lipca rozpoczêto ewakuacjê kijowskiego instytutu do Taszkientu. Kierowa³ ni¹ M.W.
Ko³basnikow - pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora instytutu. Wywo¿ono z Kijowa cenne urz¹dzenia laboratoryjne
i warsztatowe oraz materia³y pomocnicze. Do Taszkientu przenios³o siê 46 profesorów i docentów, 36
wyk³adowców i aspirantów, 19 innych pracowników i ponad 500 studentów. W Taszkiencie uczelnia
rozmieszczona zosta³a w pomieszczeniach rodkowo-azjatyckiego Instytutu Industrialnego. W Kijowskim
Instytucie Industrialnym utworzono 4 wydzia³y, które organizowa³y zajêcia dla 31 grup studenckich od drugiego
do pi¹tego roku studiów. Katedrami (by³o ich 12) kierowali: B. P. Taranow, W. I. To³ubin-ski, W. F. Bobrow, S. G.
Ryklis, I. B. Barmaszenko, W. J. Bierszow, S. S. Rudnik, J. M. Chajmowicz, P. G. Bierezin, S. I. Cytkin, S. I.
Tetelbaum, M. A. Kiczigin. Zajêcia odbywa³y siê wieczorami. Z rana wyk³adowcy i studenci pracowali
w przedsiêbiorstwach i na polach Uzbekistanu.
W Kijowie tymczasem d³ugotrwa³a 83-dniowa obrona miasta odegra³a wa¿n¹ rolê w z³amaniu planu
wojny b³yskawicznej. Wród ofiar obrony Kijowa znaleli siê wyk³adowcy i studenci instytutu: absolwent uczelni,
cz³onek sztabu obrony miasta T. W. Szamry³o, dyrektor KPI (w latach 1938 - 1941) M. F. Szpilko, absolwenci P.
P. Szaposznikow i P. J. Szumski, wyk³adowca M. M. Sielezniow, studenci J. G. Goriani-na, J. F. ¯urawski, M. W.
Kot, I. W. Ma³achow i inni. W sierpniu 1941 r. wojska hitlerowskie przeprawi³y siê przez Dniepr. 26 wrzenia
oddzia³y Armii Czerwonej wycofa³y siê z Kijowa. Rozpoczê³a siê dwuletnia okupacja miasta.
W³adze hitlerowskie stworzy³y namiastkê samorz¹dnoci. Powo³ano Ukraiñsk¹ Radê Narodow¹.
Przewodnicz¹cym zosta³ M. I. We³yczkiwski - profesor politechniki, mianowany rektorem Kijowskiego Instytutu
Politechnicznego. Przez pewien czas w budynkach uczelnianych dzia³a³y laboratoria i warsztaty radiowe,
w których znajdywali pracê wyk³adowcy. W 1942 r. pomieszczenia uczelni przystosowano do potrzeb
szpitalnych wojska niemieckiego. W 1943 r. dzia³alnoæ URN zosta³a przerwana, a okupacyjna zamknê³a
uczelniê w³adza. Profesorowie, którzy pozostali w Kijowie znaleli siê w bardzo trudnych warunkach. Byli
wówczas w miecie: A. W. Kobielew, D. A. Czornobajew, W. M. Czyrwinski, D. I. Gorbaczewski, A. A. Kirow.
W okresie okupacji politechnikê odwiedzali naukowcy z Niemiec. Proponowali kijowskim profesorom wyjazd
i pracê w Rzeszy. Uda³o siê zwerbowaæ tylko kilku pracowników instytutu.
Kijów ¿y³ wed³ug praw wojny, praw konspiracji i oporu. Faszyci karali surowo: szubienic¹ lub kul¹.
Co dzieñ z Kijowa do Niemiec na roboty odje¿d¿ali poci¹gami mieszkañcy Ukrainy. W tym czasie naukowcy
z Kijowa, którzy pracowali w Taszkiencie, w sposób znacz¹cy pomagali przedsiêbiorstwom pracuj¹cym dla
frontu. Pod kierownictwem profesora W. J. Wasiljewa, z pomoc¹ wyk³adowców K. I. Waszczenki, J. M.
Chajmowicza i W. I. To³ubinskiego, zaprojektowano i zbudowano kombinat metalurgiczny. Wa¿ne badania
i prace praktyczne o charakterze wojskowym prowadzono pod kierownictwem profesorów S. I. Tetelbauma, A.
S. P³ygunowa, M. A. Kiczigina, S. S. Rudnika, docentów N. P. Wolernera, W. A. Zmorowicza, M. F. Laufera,
in¿ynierów J. G. £ojewa, A. T. Jury i innych. Wynalazki S. P. Korolowa - przysz³ego twórcy pojazdów
kosmicznych - poprawi³y przydatnoæ bojow¹ techniki rakietowej. Automatyczne spawanie elektryczne J. O.
Patona pozwoli³o zwiêkszyæ produkcjê czo³gów, na które czeka³ front.
Jesieni¹ 1943 r. Armia Czerwona po przejciu 400 kilometrów uwolni³a Donbas, podesz³a do Pierekopu
i rozpoczê³a walki o Dniepr. 6 listopada 1943 r. wojska radzieckie wesz³y do Kijowa. Pierwsi do centrum wjechali
czo³gici. Na pierwszym czo³gu jecha³ wychowanek instytutu, dowódca grupy zwiadu, N. M. Szo³udenko.
W okolicy zak³adów BOLSZEWIK zosta³ miertelnie zraniony. Przy wyzwalaniu miasta ponieli tak¿e mieræ:
docent W. A. Gaj, aspirant K. M.Czuntu³ow, studenci instytutu: S. I. A³tincew, I. G. Iwanysenko, J. M. Kor¿, W.W.
Samojlenko, W. G. Nari¿nyj, M. M. Sz³umukow i inni.
W czasie dzia³añ wojennych prawie ca³kowicie zniszczone zosta³o centrum Kijowa: Kreszczatik
i przyleg³e do niego ulice. 200 tysiêcy kijowian zosta³o bez dachu nad g³ow¹. Sporód 1176 zak³adów
przemys³owych walki zniszczy³y ponad 800. Natychmiast po objêciu miasta przez w³adze radzieckie rozpoczê³o
siê odgruzowywanie centrum. Ruszy³o budownictwo. Pierwsze uruchamiane zak³ady przemys³owe zaczê³y
produkowaæ na potrzeby frontu czêci zamienne dla wojska, umundurowanie, ¿ywnoæ. Budynki politechniki
zosta³y zrujnowane prawie w po³owie. W g³ównym gmachu instytutu zniszczona zosta³a ta jego czêæ, gdzie
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mieci³o siê laboratorium wytrzyma³oci materia³ów . Spalone zosta³o wielkie audytorium fizyczne. Sp³onê³y
zbiory biblioteki: z 1 miliona jednostek katalogowych pozosta³o tylko 100 tysiêcy. W ruinie by³ budynek
chemiczny. W bombardowaniach i po¿arach ucierpia³y domy studenckie. Mimo katastrofalnego stanu
budynków, w instytucie zim¹ rozpoczêto zajêcia. Odbywa³y siê one w pomieszczeniach bez okien, niekiedy
nawet w ujemnych temperaturach.
Zgodnie z uchwa³¹ rz¹du instytut w³¹czony zosta³ do wykazu najwa¿niejszych uczelni pañstwa.
Specjalici, jakich kszta³ci³ instytut, byli bardzo potrzebni do podnoszenia z ruin gospodarki kraju. Zniszczenia
by³y tak ogromne, ¿e dopiero po 10 latach uda³o siê doprowadziæ obiekty do pierwotnego stanu. Tymczasem
ju¿ w koñcu 1943 r. do instytutu w Kijowie zaczêli wracaæ wyk³adowcy i ukraiñscy studenci z Taszkientu.
Kijowski Instytut Industrialny w Taszkiencie w latach 1942 - 1944 przygotowa³ 120 in¿ynierów. Pozostawi³ on tam
trwa³y lad, zarówno w wyposa¿eniu politechniki taszkienckiej, jak i w uprzemys³owieniu Uzbekistanu, a tak¿e
w rozwoju nauk technicznych. W koñcu 1943 r. w instytucie w Kijowie by³o ju¿ 8 profesorów, 10 docentów,
16 wyk³adowców, 30 innych pracowników i kilkudziesiêciu studentów. W lipcu 1944 r. instytutowi, po 10 latach,
przywrócono star¹ nazwê: Kijowski Instytut Politechniczny.
Do Politechniki Kijowskiej, niestety, nie wrócili z frontu liczni jej przedwojenni wyk³adowcy i studenci.
Na froncie zgin¹³ zastêpca dyrektora A. S. Mielnikow i szereg absolwentów, aspirantów i studentów.
Od pocz¹tku do koñca na ró¿nych frontach wojny walczyli: A.S. Siemionow, A. P. Ornatski, I. K. Fiedczenko, M.
L. Ka³nibo³otski, M. J. Jerusalimow, L. O. Radczenko, I. M. Czy¿enko, absolwenci A. I. Butuzow, J. A. Babenko,
którzy wrócili do macierzystej uczelni i zwi¹zali siê z ni¹ na wiele dalszych lat. Do dzi w Kpi pracuje 348
weteranów. S¹ wród nich: W. M. Bezchatniw, M. I. Bogaczkow, P. K. Go³decki, G. G. Jefimenko, L. I. Motuzko,
A. M. Patiucha, J. G. Radczenko, R. A. Slepeñkyj, W. W. Silczewski, I. M. Czy¿enko, W. J. Szluko, I. P.
Moskalenko, W.A. Dobrowolski, M. S. Samotriasow.
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1945 - 1972
Dyrektorem Politechniki Kijowskiej w styczniu 1944 r. zosta³ docent Aleksandr Siergiejewicz P³ygunow.
Jeszcze przed powrotem wyk³adowców i studentów z Taszkientu utworzono trzy wydzia³y: mechaniczny,
chemiczno-technologiczny i elektrotechniczny. Powo³ano wydzia³ przygotowawczy, w którym w lutym 1944 r.
uczy³o siê 250 uczniów, jacy nie zakoñczyli jeszcze szko³y redniej. 15 lutego 1944 r. 100 studentów rozpoczê³o
zajêcia u 20 profesorów, 40 docentów i wyk³adowców. Remontem budynków zajê³o siê przedsiêbiorstwo
KIJEWWUZSTROJ, podlegaj¹ce Narodowemu Komitetowi Budownictwa Cywilnego Ukrainy. Zatrudnieni
w instytucie pracownicy przynajmniej raz w tygodniu jedn¹ dniówkê przeznaczali na prace remontowe. W³adze
miejskie przydzieli³y instytutowi dwa budynki mieszkalne dla wyk³adowców i jeden dom akademicki przy ulicy
Polowej. Stworzono w³asne gospodarstwo rolne dysponuj¹ce 90 hektarami ziemi. Prace remontowe nabra³y
tempa gdy w sierpniu 1944 r. z Taszkientu powróci³a podstawowa czêæ zespo³u pracowniczego KPI,.
Nowy rok nauki po reewakuacji rozpocz¹³ siê 1 padziernika 1944 r. Kijowski Instytut Politechniczny
liczy³ ju¿ 8 wydzia³ów i 43 katedry. Zatrudnia³ 7 cz³onków Akademii Nauk, prawie 200 wyk³adowców, w tym
profesorów, doktorów i docentów, studiowa³o 1760 studentów. Do koñca 1946 r. w budynkach instytutu
uruchomiono instalacje centralnego ogrzewania i instalacje elektryczne, oszklono okna, wyposa¿ono 10
laboratoriów, oddano do u¿ytku czêæ audytoriów. W nastêpnych dwu latach zakoñczono remont drugiego
domu akademickiego, zbudowano trzeci, wyposa¿ono dalszych 15 laboratoriów. Na pocz¹tku 1948 r. 7400 m
kw. powierzchni u¿ytkowej w dwóch gmachach: g³ównym i chemicznym s³u¿y³o ju¿ studentom.
Up³ynê³y jeszcze trzy lata. W 1951 r. po remoncie przyby³o znowu 10 tysiêcy m kw. powierzchni
dydaktycznej i 400 m kw. powierzchni mieszkaniowej w domach dla wyk³adowców. Instytut mia³ ponad 100
laboratoriów, 30 gabinetów, 3 warsztaty. Kszta³ci³o siê w nich 4500 studentów. Do 1954 r. zakoñczy³y siê prace
remontowe w istniej¹cych przed wojn¹ pomieszczeniach. Oddano do u¿ytku chlubê KPI - wielkie audytorium
fizyczne. Na wolnych terenach uczelni rozpoczê³o siê nowe budownictwo. W 1954 r. zbudowano dwa budynki
mieszkalne. W 1956 r. oddano budynek radiotechniczny. W 1959 - budynek laboratoryjny nr 1. W 1960 r.
ca³kowita powierzchnia pomieszczeñ instytutu wynosi³a 109 tysiêcy m kw., w tym prawie 60 tys. m kw.
zajmowa³y pomieszczenia dydaktyczne.
Intensywne budownictwo trwa³o nadal.. W 1968 r. oddano do u¿ytku 4 budynki audytoryjne, w 1969 budynek dydaktyczno-laboratoryjny nr 2. W 1970 r. rozpoczê³a siê budowa gmachu wydzia³u
ciep³oenergetycznego, trwa³a budowa gmachu wydzia³u elektromechaniki górniczej. Politechnika rozwija³a siê,
ros³a liczba wydzia³ów i specjalnoci.
Z uwagi na potrzeby przemys³u powstawa³y nowe wydzia³y:
metalurgiczny (in¿ynieryjno-fizyczny) - w 1944 r., górniczy - w 1945, in¿ynieryjno-pedagogiczny - w 1948.
Wydzia³ mechaniki i budowy maszyn w latach 1945 - 1955 przygotowywa³ in¿ynierów z dziedziny budowy
samochodów i ci¹gników. Od 1949 r. do 1955 samodzielnie istnia³ wydzia³ spawalniczy. W 1953 r. powsta³
wydzia³ budowy maszyn chemicznych, w 1955 - elektroakustyczny. W 1962 r. uruchomiono wydzia³y: budowy
przyrz¹dów, techniki elektronicznej, automatyki i budowy przyrz¹dów elektrycznych oraz wydzia³ studentów
zagranicznych. W 1967 r. rozpocz¹³ pracê wydzia³ informatyki i techniki obliczeniowej. Na bazie wydzia³ów KPI
powo³ano Kijowski Instytut Drogownictwa w 1944 r. i Winnicki Instytut Politechniczny w 1974 r. W KPI
zorganizowano studia wieczorowe i zaoczne. Wydzia³ zaoczny powsta³ w 1953 r. Sporód 9200 studentów, jacy
studiowali w uczelni w roku nauki 1954/1955 zaocznie uczy³o siê 1200, a w systemie wieczorowym - 80
studentów. W koñcu lat 50-tych prawie po³owa z 12 tysiêcy studentów zdobywa³a kwalifikacje na wydziale
wieczorowym, który powsta³ w 1958 r. W 1960 r. otwarto wydzia³ ogólnotechniczny.
Lata 50-te - to okres pracy w instytucie wybitnych naukowców. Byli wród nich akademicy: K. K.
Chrienow, B. S. £ysin, F. P. Bielankin, M. M. Dobrochotow, W. J. Wasiljew, S. I. Tetelbaum, W. A. Izbekow, A. D.
Kowalenko, profesorowie: W. I. To³ubinski, I. T. Szwiec, G. S. Pisarenko, A. S. Smogor¿ewski, W. N. Gridniew,
G. W. Samsonow, S. W. Swiecznikow. Wiele uwagi powiêcali oni doskonaleniu pracy dydaktycznej w
instytucie. Powo³ano radê metodyczn¹. Podrêczniki profesorów S. S. Rudnika i W. A. Izbekowa sta³y siê
pierwszymi powojennymi wydaniami metodycznymi. Tworzono nowe programy nauczania i praktyk
studenckich. Nowy plan studiów zak³ada³ wyd³u¿enie ich do piêciu i pó³ roku. W nastêpnym dziesiêcioleciu
wydrukowano ponad sto podrêczników dydaktyczno-metodycznych. Doskonaleniem istniej¹cych technologii i
tworzeniem nowych dla przemys³u zajmowali siê profesorowie: A. D. Nesterenko, I. I. Grebieñ, A. W. Or³owski,
M. A. Kondak, M. A. Kiczigin, M. M. Dobrochotow, N. P. Wolerner i inni. Rozwija³y siê w KPI szko³y naukowe:
profesora S. I. Tetelbauma w dziedzinie ³¹cznoci radiowej, telewizji i radiolokacji, akademika G. S. Pisarenki
z zakresu dynamiki maszyn i wytrzyma³oci materia³ów, akademika I. M. Czy¿enki pracuj¹ca nad przetwornikami
pr¹du elektrycznego, profesora K. I. Waszczenki badaj¹ca technologie wytopu ¿eliwa modyfikowanego,
akademika G. W. Samsonowa prowadz¹ca badania technologii materia³ów wysokotemperaturowych. Wiele
opracowañ technologicznych znalaz³o zastosowanie w przemyle, przynosz¹c korzyci gospodarce narodowej.
Za osi¹gniêcia naukowe i techniczne wysokie nagrody rz¹dowe otrzymali: A. S. P³ygunow, G. S. Pisarenko, I. M.
Czy¿enko, P. P. Ornatski, W. P. Sigorski i inni.
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Od 1946 r. dzia³a³o Studenckie Towarzystwo Naukowo-Techniczne, które utrzymywa³o kontakty
z wieloma przedsiêbiorstwami Kijowa. W latach 60-tych studenckie biuro konstrukcyjne i technologiczne KPI
realizowa³o zlecenia przemys³u. Dziêki temu biuru wiele projektów dyplomowych zastosowano w produkcji.
Studenci Politechniki Kijowskiej uczestniczyli w masowych akcjach na rzecz gospodarki narodowej: na Uralu,
w Syberii, na polach sowchozów. Studenci æwiczyli w klubach sportowych, uczêszczali na zajêcia kó³
artystycznych. Dru¿yny sportowe, chóry i zespo³y taneczne KPI znane by³y daleko poza murami uczelni
i granicami Kijowa. Liczba studentów w KPI szybko wzrasta³a. W 1952 r. by³o ich 6200, w 1956 -12460, w 1963 19443. W 1953 r. liczba absolwentów wynios³a1050 osób, w 1963 -1831. W ci¹gu lat 1945 - 1960 Politechnika
Kijowska wykszta³ci³a ponad15200 in¿ynierów.
Od 1950 r. corocznie przybywali na studia do KPI polscy stypendyci. W ca³ym tym d³ugim okresie,
od 1944 do 1971 r. (z przerw¹ w latach 1952-1955) dyrektorem, a nastêpnie rektorem Kijowskiego Instytutu
Politechnicznego by³ Aleksandr Siergiejewicz P³ygunow - wybitny uczony, zdolny organizator, ¿yczliwy cz³owiek,
wysoko ceniony przez rodowisko polskich studentów. W 1966 r. zosta³ on odznaczony Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Wród wychowanków Politechniki Kijowskiej okresu lat powojennych jest wielu naukowców i wybitnych
spocjalistów, znanych w kraju i za jego granicami. S¹ wród nich akademicy i profesorowie: K. G. Samofa³ow, P.
M. Ta³anczuk, A. A. Dolinski, A. A. Lebiediew, W. W. Niemoszkalenko, M. W. Nowikow, A. F. Niemiec. Wybitnymi
absolwentami KPI s¹: Igor Konstantinowicz Pochodnia (ur. 1927) -absolwent KPI 1949 r., metalurg, akademik,
specjalista w dziedzinie technologii spawania; Aleksandr W³adimirowicz Gorodyski (ur. 1930) - absolwent KPI
1951 r., chemik, akademik, dyrektor instytutu chemii; Walerij Trochimowicz Troszczenko (urodz.1929) absolwent KPI 1952 r., mechanik, akademik, specjalista z niezawodnoci mazyn i budowli; Wiktor Iwanowicz
Trefi³ow (ur. 1930) - absolwent KPI 1952 r., fizyk, akademik, dyrektor instytutu metalofizyki; Anatolij Korniejewicz
Szyd³owski (ur.1933)- absolwent KPI 1957 r., elektrotechnik i elektroenergetyk, akademik, dyrektor instytutu
elektrodynamiki.
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1972 - 1985
Na pocz¹tku lat 70-tych KPI liczy³ 113 katedr, by³o 58 specjalnoci. Pracowa³o tu 1630 etatowych
wyk³adowców, studiowa³o 520 doktorantów i 31200 studentów, w tym 490 studentów-cudzoziemców z 37
krajów wiata. W 1972 r. Politechnika Kijowska otrzyma³a status zak³adu naukowego pierwszej kategorii, by³a
bowiem wielkim orodkiem rozwoju nauki i techniki. W 1975 r. 14 tysiêcy studentów prowadzi³o pracê naukow¹.
Stosowano w tym celu ró¿ne formy: ko³a naukowe, seminaria, olimpiady. Wykorzystywano elektroniczn¹
technikê obliczeniow¹. Pierwszy komputer pojawi³ siê w politechnice w 1962 r., w 1975 r. by³o ich 70.
Wspó³praca wydzia³ów politechniki z przedsiêbiorstwami kijowskimi (zak³ady BOLSZEWIK, zak³ady im.
Korolowa i im. Lepse) owocowa³a licznymi pracami dyplomowymi, które znalaz³y zastosowanie w produkcji.
W latach 1976-1981 KPI zastosowa³ w praktyce przemys³owej ponad 3200 swoich opracowañ technicznych.
Na pocz¹tku lat 70-tych na jednego studenta przypada³o tylko 4 m kw. powierzchni u¿ytkowej uczelni,
choæ norma przewidywa³a 11 m kw. Stan ten zmusza³ do prowadzenia zajêæ nawet na trzy zmiany,
co negatywnie wp³ywa³o na wyniki nauczania. Brakowa³o te¿ sal sportowych, miejsc w czytelniach
bibliotecznych. Ponad 1800 studentów spoza Kijowa mieszka³o na stancjach w prywatnych mieszkaniach.
Dojrza³ wiêc problem rozbudowy bazy materialnej Politechniki Kijowskiej. Od 1972 r. specjalici politechniki,
instytutów naukowo-badawczych i biur projektów zaczêli prace nad sporz¹dzeniem programu rozbudowy
uczelni. Prze³omowym sta³ siê rok 1973, gdy rz¹d Ukrainy zatwierdzi³ perspektywiczny generalny plan rozwoju
KPI i przyzna³ niezbêdne rodki finansowe na pocz¹tkow¹ fazê jego realizacji. Dla Politechniki zarezerwowano
przylegaj¹cy teren o powierzchni 104 hektarów miêdzy ulicami: prospekt Brzesko-Litewski, ulica Industrialna,
bulwar Kolejowy i ulica Botkina. Celem by³o urzeczywistnienie mia³ego za³o¿enia, które przewidywa³o, ¿e KPI
uzyska powierzchnie dydaktyczne i mieszkaniowe dla studentów w iloci zgodnej z normami wiatowymi.
W projektowaniu nowych budynków wziê³o udzia³ ponad dziesiêæ instytutów naukowo-badawczych i biur
projektów z Kijowa, Moskwy, Leningradu i Charkowa. Nad projektami, a póniej nad ich realizacj¹ pracowa³o
kilkudziesiêciu architektów i in¿ynierów budowlanych. Ca³oci¹ inwestycji kierowa³ nowy rektor Politechniki
Kijowskiej profesor Grigorij Iwanowicz Denisenko, który w 1971 r. ze Lwowa przyjecha³ do Kijowa. Potrafi³
on zmobilizowaæ ca³y kolektyw uczelni do pracy nad jej rozbudow¹. Organizacj¹ prac budowlanych
i finansowaniem zajmowali siê czo³owi kierownicy uczelni: L. A. Kap³ynski, W. I. Wasilkow, A. P. P³atonow, J. A.
Babenko, N. S. Kurakina, W. I. Mo³czanow, A. F. Krywokobylski, W. M. Ukrainski, I. P. Moskalenko. Nieoceniona
by³a pomoc dziekanów wydzia³ów, kierowników katedr, organizacji spo³ecznych politechniki, w³adz
administracyjnych rejonu i miasta.
Generalny plan podzieli³ teren uczelni na strefy funkcjonalne, wród których najwa¿niejszymi by³y:
strefa dydaktyczna - 40,8 ha, mieszkaniowa - 11,8 ha, sportowa - 13,4 ha, parkowa - 13,7 ha. Strefowe
rozmieszczenie budowli przyczyni³o siê do stworzenia harmonijnego zespo³u architektonicznego Politechniki.
Zgodnie z generalnym planem ulice przylegaj¹ce do terenu KPI zosta³y zmodernizowane. Metro, tramwaje,
trolejbusy i autobusy rozwi¹za³y problem dojazdów studentów do politechniki. Rzekê £ybied poprowadzono
kolektorem, a b³ota na jej brzegach osuszono. Powsta³o miasteczko domów studenckich. Zbudowano ³¹cznie
ponad 20 nowych obiektów, w tym gmach wydzia³u ogólnotechnicznego, w którym odbywaj¹ siê zajêcia dla 6
tysiêcy studentów lat pocz¹tkowych. Powsta³y budynki wydzia³ów: in¿ynieryjno-fizycznego, elektromechaniki
i automatyki górniczej, energetyki cieplnej, budowy przyrz¹dów elektrycznych, techniki obliczeniowej, budowy
maszyn chemicznych, spawalnictwa i katedry przygotowania wojskowego. W ci¹gu ca³ego okresu budowy
powierzchnia dydaktyczna obiektów KPI wzros³a trzykrotnie, do ponad 320 tys. m kw. Studenci i wyk³adowcy
otrzymali 16 czytelni w nowej bibliotece dysponuj¹cej dwoma milionami woluminów.
Rozpoczê³y siê treningi w wielkim kompleksie dydaktyczno-sportowym. Studenccy artyci amatorzy zaczêli
wystêpowaæ w nowej auli (domu kultury) na 1750 miejsc. Poprawi³o siê wy¿ywienie studentów dziêki dwóm
sto³ówkom. Poliklinika akademicka mog³a teraz przyj¹æ 600 pacjentów na zmianê. Studenci zamiejscowi znaleli
zakwaterowanie w szeciu domach akademickich z 5300 miejscami. Zbudowano dwa domy dla studentów
z rodzinami i dwa domy mieszkalne dla kadry naukowej. Przedszkole i ¿³obek przyjê³y 320 dzieci.
Urz¹dzono Plac Wiedzy - miejsce zgromadzeñ i imprez masowych. Po³¹czy³ on gmach biblioteki
z budynkiem wydzia³u ogólnotechnicznego i, poprzez kaskadê fontann, z domem kultury politechniki. Wa¿ne
miejsce w zespole budowli KPI zajê³a strefa sportowa. G³ównym obiektem sta³ siê gmach wychowania
fizycznego, w którym, prócz zajêæ obowi¹zkowych, zaczêto prowadziæ treningi w 24 dyscyplinach sportowych.
Basen p³ywacki i sale treningowe zbudowano wed³ug wymogów miêdzynarodowych zawodów sportowych.
Miêdzy gmachem wychowania fizycznego i budynkiem katedry wojskowej powsta³ drugi pod wzglêdem
wielkoci plac zespo³u obiektów KPI. Oryginaln¹ czêci¹ zespo³u sta³a siê grupa trzech 12-kondygnacyjnych
domów akademickich, w kszta³cie otwartych ksi¹¿ek, wzd³u¿ ulicy Borszczagowskiej.
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Dziêki realizacji generalnego planu rozwoju Politechnika Kijowska zaczê³a spe³niaæ wszystkie warunki stawiane
przez pracê naukowo-dowiadczaln¹ i dydaktyczn¹, przez obs³ugê socjaln¹, sport i rekreacjê. Zespó³ obiektów
KPI uznano za ozdobê architektoniczn¹ miasta.
Na pocz¹tku lat 80-tych w KPI studiowa³o prawie 32 tysi¹ce studentów. Pracowa³o niespe³na 1800
wyk³adowców, w tym ponad 100 doktorów nauk i 900 kandydatów nauk. Dzia³a³o 30 wydzia³ów: 21 w Kijowie, 4
w Czernihowie, 3 w ¯ytomierzu i 2 w Czerkasach. W 1985 r. w budynkach KPI by³o 495 audytoriów na 24800
miejsc. Powsta³y nowe katedry i wydzia³y. Nastêpowa³y zmiany w metodyce dydaktyki, wprowadzane pod
kierownictwem prorektora profesora Michai³a Juchimowicza Ilczenki. W procesie dydaktycznym aktywnie
uczestniczyli w tym czasie uczeni akademicy: G. S. Pisarenko, S. W. Swiecznikow, I. M. Czy¿enko, M. W.
Nowikow, G. W. Samsonow, K. G. Samofa³ow, P. R. Rodin, F. K. Iwanczenko, A. A. Paszczenko, profesorowie:
W. W. Ogijewski, W. P. Taranienko, J. K. Trochimienko, P. P. Ornatski, S. I. Czerkasowa, M. S. Mo¿arowski
i inni.W latach 80-tych 38 naukowców z KPI zosta³o laureatami nagród pañstwowych, w tym G. S. Pisarenko, I.
M. Czy¿enko, P. R. Rodin, K. G. Samofa³ow, A. A. Paszczenko, M. A. Paw³owski, J. S. Umanski, A. A. Krupa, W.
S. Rudenko, W. S. Kowalenko, J. K. Trochimienko, M. J. Ilczenko, W. A. Ostafjew, M. G. Popowicz, A. J.
Bokrinska, R. M. Dombrugow.
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1985 - 1998
W drugiej po³owie lat 80-tych w Zwi¹zku Radzieckim nastêpowa³a demokratyzacja ¿ycia spo³ecznego.
Pojawi³y siê dysproporcje miêdzy potrzebami owiaty a mo¿liwociami pañstwa. Pañstwo nie mog³o ju¿
utrzymywaæ systemu owiaty na dotychczasowych warunkach. Postawi³o to nowe zadania przed szkolnictwem
wy¿szym. W 1987 r. na stanowisko rektora KPI wybrany zosta³ profesor Piotr Michaj³owicz Ta³anczuk, absolwent
KPI z 1965 r., pracuj¹cy na wydziale budowy przyrz¹dów KPI. Przebudowa³ on sposób kierowania uczelni¹.
Wprowadzi³ trzystopniowe zarz¹dzanie procesem nauczania (rektorat, wydzia³, katedra) i dwustopniowe
zarz¹dzanie nauk¹ (rektorat, katedra). Kszta³cenie in¿ynierów odbywa³o siê teraz w cyklach (humanistyczny,
podstawowy, ogólnoin¿ynieryjny, specjalistyczny). Wszystkie wydzia³y wprowadzi³y wewnêtrzny rozrachunek
gospodarczy. Zmiany oparto na dowiadczeniach uczelni z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
W 1989 r. w KPI rozpoczê³y siê prace nad nowym wielostopniowym systemem kszta³cenia in¿ynierów.
Uczestniczy³a w nich grupa profesorów: J. J. £ukacz, J. I. Jakimienko, J. F. Zinkowski, W. P. Sigorski, W. I.
Szechowcow.
Nowy system spowodowa³ zmiany programów nauczania przedmiotów technicznych
na wydzia³ach. Dokonano przegl¹du dyscyplin humanistycznych i ekonomicznych. W 1990 r. wprowadzono np.
historiê doktryn politycznych XX wieku, politologiê, socjologiê, historiê Ukrainy. Na wydziale chemicznotechnologicznym rozpoczêto nauczanie z zakresu ochrony rodowiska przyrodniczego i racjonalnego
wykorzystania bogactw naturalnych. W 1990 r. powsta³ wydzia³ matematyki stosowanej. W tym samym roku
utworzono wydzia³ przygotowawczy. W 1991 r. rozpoczê³o pracê liceum techniczne KPI. A w 1992 r. powo³ano
wydzia³ zarz¹dzania i marketingu. W tym czasie politechnika kszta³ci³a studentów w 72 specjalnociach.
Rozszerzono zakres studiów doktoranckich, sta¿e naukowe. KPI uczyniono wiod¹cym orodkiem atestacji
naukowo-technicznej na Ukrainie. Wa¿n¹ rolê w systemie ci¹g³ych studiów in¿ynierskich zacz¹³ odgrywaæ
stworzony w 1987 r. Miêdzybran¿owy Instytut Owiaty Podyplomowej. W 1991 r. usamodzielni³y siê dwie filie
Politechniki, tworz¹c Czernihowski Instytut Technologiczny i Czerkaski Instytut In¿ynieryjno-Technologiczny.
W 1994 r. usamodzielni³a siê jeszcze jedna filia uczelni; powsta³ ¯ytomierski Instytut In¿ynieryjnoTechnologiczny. W 1992 r. P. M. Ta³anczuka mianowano ministrem owiaty Ukrainy. Rektorem KPI obrano
profesora Michai³a Zacharowicza Zgurowskiego, absolwenta KPI z 1975 r., cybernetyka, akademika Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy. W 1994 r. M. Z. Zgurowski zosta³ ministrem owiaty. Mimo to pozosta³ rektorem KPI,
³¹cz¹c te dwa odpowiedzialne stanowiska.
W ci¹gu ostatnich piêciu lat (1993 - 1998) otwarto 9 nowych wydzia³ów o profilu technicznym, fizykomatematycznym i humanistycznym. Stworzono wydzia³y: systemów lotniczych i kosmicznych (1993), wojskowy
(1993), fizyko-techniczny (1995), lingwistyki (1995), prawa (1995), elektroniki (1996) na bazie wydzia³ów techniki
elektronowej i elektroakustycznego, fizyko-matematyczny (1996), socjologii (1996), wychowania fizycznego i
sportu (1996). Powo³ano 14 nowych katedr, a 10 katedr zmieni³o nazwy i zakresy dzia³alnoci. Wraz z otwarciem
nowych wydzia³ów rozpoczê³o siê zdobywanie przez studentów specjalnoci alternatywnych. W 1992 r. ¿aden
absolwent KPI nie mia³ dwóch dyplomów, za w 1997 r. prawie 200 studentów obok edukacji technicznej
otrzyma³o kwalifikacje ekonomiczne b¹d humanistyczne. Niebawem drugi dyplom bêdzie mo¿na otrzymaæ z
jêzyka obcego, prawa, socjologii lub sportu. Dydaktyczno-metodyczna dzia³alnoæ KPI otrzyma³a generaln¹
licencjê pañstwow¹, wiadectwo o atestacji i certyfikat o akredytacji. Udzielono licencji 106 specjalnociom z
prawem naboru 5960 studentów rocznie. Ustalono normê przyjêæ na nauczanie podyplomowe - 1100 osób
rocznie, na przygotowanie przeduczelniane - 5000 abiturientów i na oddzia³ przygotowawczy - 300 studentów
zagranicznych. Zasady licencji, atestacji i akredytacji zosta³y opracowane w Politechnice Kijowskiej. Dzi
dotycz¹ one wszystkich uczelni Ukrainy. W 1997 r. Gabinet Ministrów zatwierdzi³ now¹ listê specjalnoci; dzi
odbywa siê przechodzenie na ich now¹ nomenklaturê.
Politechnika Kijowska zaczê³a odgrywaæ awangardow¹ rolê w reformowaniu owiaty na Ukrainie.
Po uchwaleniu ustawy "O owiacie" w 1991 r. wielostopniowy system owiaty technicznej sta³ siê faktem
na czterech wydzia³ach KPI. W 1995 r. studia ukoñczyli pierwsi licencjaci, w 1997 r. - pierwsi magistrowie.
Ci ostatni wykazali siê wysokim poziomem wiedzy. Sporód 58 magistrów a¿ 46 otrzyma³o na obronach prac
magisterskich oceny bardzo dobre. Dzi uczelnia kszta³ci licencjatów (4 lata studiów), specjalistów (5,5 roku)
i magistrów (6 lat). Dowiadczenia KPI w studiach wielostopniowych upowszechniono wród innych uczelni
ukraiñskich. Udzia³ kadry KPI w opracowywaniu ustaw owiatowych jest ogromny. Sporód 28 komisji
naukowo-metodycznych Ministerstwa Owiaty 13-oma kieruj¹ profesorowie KPI. Z 24 specjalistycznych rad
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej 7-oma kieruj¹ profesorowie KPI. Rozszerza siê stosowanie jêzyka
ukraiñskiego w uczelni. W 1998 r. ju¿ po³owa wyk³adowców prowadzi³a zajêcia po ukraiñsku. Dzi ca³a literatura
w KPI wydawana jest w jêzyku ukraiñskim.
W polityce kadrowej szczególne wysi³ki id¹ w kierunku zachowania dla uczelni ca³ej kadry
dydaktyczno-naukowej. W KPI pracuje dzi 1890 wyk³adowców, w tym ponad 200 profesorów, 1000 docentów
i blisko 700 pozosta³ych wyk³adowców i asystentów. W ci¹gu ostatnich piêciu lat liczby te prawie nie zmieni³y
siê, ale kadra starzeje siê: wzrós³ redni wiek wyk³adowcy z 45 lat w 1992 r. do 50 lat w 1997 r. Jakoæ
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nauczania nie zmienia siê w tym czasie. 10 % studentów uzyskuje oceny bardzo dobre, jedna trzecia jest bez
ocen dostatecznych i jedna trzecia otrzymuje w sesji egzaminacyjnej oceny niedostateczne. Polepszaniu jakoci
studiów sprzyjaj¹ regularne prace kontrolne i coroczne konkursy projektów dyplomowych, przewiduj¹ce m.in.
nagrody materialne. Zwiêksza siê w ostatnich latach zainteresowanie m³odzie¿y studiami w KPI. W1992 r.
egzaminy wstêpne sk³ada³o 2 tys. abiturientów, w 1997 r. - 5 tys. W 1993 r. 1,24 osoby przypada³o na jedno
miejsce, w 1997 r. - ju¿ 1,73 osoby. Widaæ tu wp³yw orientacji zawodowej wydzia³ów i katedr, a tak¿e mo¿liwoci
otrzymania dwóch specjalnoci. Nie bez znaczenia jest te¿ to, ¿e 90 % absolwentów uzyskuje skierowania do
pracy mimo jej braku w kraju. Jest to rezultat dobrej wspó³pracy katedr uczelni z przedsiêbiorstwami na
Ukrainie.
Wa¿nym obiektem zainteresowania kierownictwa politechniki jest praca wychowawcza wród
studentów. Po zrujnowaniu poprzedniej ideologii w duchowym ¿yciu studentów zaistnia³a pró¿nia, wype³niana
czêsto w¹tpliwymi ideami i wartociami, tak¿e za spraw¹ orodków masowej informacji. Czyni siê obecnie
w uczelni kroki dla zaktywizowania spo³ecznoci studenckiej, zw³aszcza w dzia³alnoci kulturalnej i sportowej.
Zajmuj¹ siê tym studenckie rady wydzia³ów i studencka uczelniana rada koordynacyjna. Warunki do takiej
dzia³alnoci s¹, stworzono je wczeniej. W Centrum Kultury i Sztuki KPI dzia³a 17 zespo³ów twórczych
z udzia³em ponad 1 tys. studentów. W centrum kultury dzia³a galeria obrazów amatorów. Rozwija siê ¿ycie
sportowe. Dzi ju¿ siedem klubów KPI walczy w najwy¿szych ligach Ukrainy (dru¿yny: koszykówki, hokeju
na trawie, minifutbolu, aerobiku, atletyki, boksu i kiksboksingu). Godne uwagi jest, ¿e w ostatnich trzech latach
kluby te da³y krajowi trzech mistrzów wiata z kiksboksingu i szeciu mistrzów Europy (z kiksboksingu - 3,
aerobiku - 2, ciê¿kiej atletyki - 1). Takich wyników uczelnia nie mia³a nigdy dot¹d.
W ci¹gu piêciu ostatnich lat politechnika ustanowi³a twórcze zwi¹zki z 54 partnerami - uczelniami z 26
krajów; podpisano 50 umów o wspó³pracy. Do 27 krajów wiata wys³ano na studia, do pracy naukowej
i pedagogicznej 2200 osób. Przyjêto delegacje z 27 krajów. Politechnika Kijowska uczestniczy w realizacji
trzech projektów programu TEMPUS (TACIS) Unii Europejskiej, bierze udzia³ w Funduszu Humboldta i DAAD.
Sprzyja to lepszemu wyposa¿eniu laboratoriów, zw³aszcza z dziedziny elektroniki, elektroenergetyki, automatyki,
mechaniki, lotnictwa i kosmonautyki. W zwi¹zku z miêdzynarodow¹ dzia³alnoci¹ KPI i kszta³ceniem kadr dla
zagranicy materialno-techniczna baza uczelni wzbogaci³a siê w ci¹gu piêciu lat o urz¹dzenia o wartoci 2570
tys. dolarów USA. 160 osób z 37 krajów zakoñczy³o studia doktoranckie w KPI. Zrealizowano 15 kontraktów
miêdzynarodowych na sumê 1062 tys. dolarów USA. Podstawowym celem pracy naukowej jest wykonywanie
badañ podstawowych i stosowanych w g³ównych kierunkach nauki i techniki.
Prace te s³u¿¹ tak¿e rozwojowi twórczoci naukowo-technicznej studentów i doskonaleniu kadry naukowej doktorów i doktorów habilitowanych. W Politechnice Kijowskiej ronie zainteresowanie studiami doktoranckimi.
W 1992 r. przyjêto na studia doktoranckie 95 osób, w 1994 - 106, w 1997 - 135 osób. Na jedno miejsce
na studiach doktoranckich kandydowa³o ostatnio ju¿ 1,6 osoby. Co roku 12 - 14 naukowców przystêpuje
otwiera przewody habilitacyjne. Prawie jedna trzecia z nich broni prace habilitacyjne w przewidzianym czasie.
Co roku broni siê ok. 65 prac doktorskich i do 15 habilitacji. W KPI dzia³a 16 rad habilitacyjnych i 4 rady
doktoranckie; maj¹ one prawo przyznawaæ stopnie naukowe z 37 specjalnoci. ¯adna inna uczelnia Ukrainy nie
dysponuje tak szerokimi mo¿liwociami. 8 % wszystkich dysertacji doktorskich Ukrainy i 12 % habilitacji z nauk
technicznych przypada na KPI.
W Politechnice Kijowskiej poza 24 wydzia³ami jest wiele oddzia³ów, które maj¹ status instytutów
naukowo-badawczych (14 jednostek), biur konstrukcyjnych (biuro SZTORM) czy centrów naukowoin¿ynieryjnych (6 jednostek). Dzia³a organ certyfikacji maszyn wspó³pracuj¹cy z pañstwowym komitetem
standaryzacji. Przedsiêbiorstwo PERSPEKTYWA zajmuje siê wdra¿aniem do produkcji opracowañ technicznych
powsta³ych w KPI. Te zdecentralizowane jednostki samodzielnie rozwi¹zuj¹ wiêkszoæ swoich problemów,
op³acaj¹c twórców i pracowników na zasadzie kontraktacji. Rektorat uczelni zachowa³ wobec nich jedynie
strategiczne i koordynacyjne funkcje. Ju¿ prawie po³owa prac naukowych powstaje w tych jednostkach,
z którymi wspó³dzia³a wiêcej ni¿ po³owa pracowników uczelni. W ci¹gu lat 1992 - 1997 wartoæ wykonanych
prac naukowych wzros³a 5-krotnie. Naukowcy KPI uczestnicz¹ w realizacji 63 projektów z 26 pañstwowych
programów naukowo-technicznych Ministerstwa Nauki i 42 projektów koordynowanych przez Ministerstwo
Owiaty. S¹ to, przyk³adowo, tematy z dziedziny elektroniki, radiotechniki, telekomunikacji, energetyki, budowy
maszyn, budowy przyrz¹dów itp.
KPI przoduje wród uczelni Ukrainy. W 1997 r. politechnika otrzyma³a 63 % rodków przeznaczonych
na badania w omiu politechnikach Ukrainy. Wartoæ tych badañ (13 mln grzywien) stanowi³a 22 % rodków
wydatkowanych dla 143 uczelni Ministerstwa Owiaty. 6,3 mln grzywien, jakie w tym czasie KPI otrzyma³
za wykonanie prac zleconych przez jednostki gospodarcze, to 31 % ca³ej sumy zarobionej przez wszystkie
uczelnie Ministerstwa Owiaty. Politechnika Kijowska uznawana jest za przoduj¹cy zak³ad naukowy Ukrainy,
który pretenduje do wejcia w grono najlepszych uniwersytetów technicznych Europy i wiata.
Pracownicy naukowi Politechniki Kijowskiej co roku odznaczani s¹ nagrodami pañstwowymi
w dziedzinie nauki i techniki. W latach 90-tych laureatami takich nagród zostali: akademicy A. A. Lebiediew, F. K.
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Iwanczenko, profesorowie P. A. Krasucki, A. G. Jurczenko, S. D. Isajew, F. M. Stepanow, B. I. Kowalczuk, W. A.
Stri¿a³o, M. A. Dikij, J. M. Tuz, W. I. Kostiuk, A. P. Gawrisz, G. A. Spinu, L. S. Jampolski, A. S. Sacharow, docenci
B. M. Bie³ousow, S. G. Radczenko, W. P. £omaszewski i inni. 16 naukowców i pedagogów otrzyma³o nagrody
KPI za najlepsze podrêczniki i monografie naukowe. W ci¹gu piêciu lat wyk³adowcy uczelni wydali 139
monografii, 192 podrêczniki, 5685 artyku³ów naukowych, w tym 735 napisanych wspólnie ze studentami. Dziêki
ogromnej pracy wykonanej przez kolektyw Politechniki Kijowskiej pod kierownictwem rektora G. I. Denisenki w
latach 1971 - 1987 uczelnia ma dzi unikaln¹ bazê materialno-techniczn¹. Zespó³ obiektów rozmieszczonych na
powierzchni ponad 100 hektarów obejmuje: 30 budynków dydaktycznych i laboratoryjnych, 22 domy
studenckie, a wród nich 3 dla studentów z rodzinami i aspirantów, 10 budynków mieszkalnych, 4 orodki
wypoczynkowe, kombinat dzieciêcy (przedszkole, ¿³obek), kompleks sportowy, bibliotekê, centrum kultury i
sztuki. W ci¹gu ostatnich piêciu lat zrekonstruowano salê rady naukowej, klub ALMA-MATER, dwa wielkie
audytoria: fizyczne i chemiczne, dwa baseny p³ywackie, pensjonaty MAJAK, POLITECHNIK i GLOBUS.
Wyremontowano kilka budynków dydaktycznych, domów akademickich. W tym czasie 147 rodzin pracowników
uczelni otrzyma³o nowe mieszkania.
W Politechnice Kijowskiej wed³ug stanu na 1 stycznia 1998 r. studiowa³o 27404 studentów, w tym 1436
korzystaj¹cych ze studiów wieczorowych i 3657  ze studiów zaocznych. Prócz tego 5000 uczniów korzysta³o
z ró¿nych form nauki na wydziale przygotowawczym (liceum, gimnazjum, kursy przygotowawcze). 13 % osób
studiowa³o na warunkach kontraktowych (studia p³atne).
Wielkim wyró¿nieniem Politechniki Kijowskiej by³o nadanie jej 8 kwietnia 1995r. przez prezydenta
Ukrainy. tytu³u Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy. W zwi¹zku z przygotowaniami do uroczystoci
stulecia politechniki rz¹d podj¹³ uchwa³ê z 20 padziernika 1995 r., w której, na probê kolektywu uczelni,
oboknowej nazwy (NTUU) zachowa³ tak¿e stuletni¹ nazwê: Kijowski Instytut Politechniczny (KPI). 29-ta sesja
Generalnej Konferencji UNESCO w 1997 r. do wykazu wa¿nych uroczystoci 1998 r. wpisa³a rocznicê stulecia
KPI. Politechnika dobrze przygotowa³a siê do jubileuszu, remontuj¹c swoje gmachy, upiêkszaj¹c stuletni park i
porz¹dkuj¹c ca³y teren miasteczka uczelnianego. Uroczystoci stulecia Politechniki Kijowskiej rozpoczê³y siê 31
sierpnia 1998 r. dok³adnie w sto lat od uroczystoci rozpoczêcia dzia³alnoci uczelni. Profesor Michai³
Zacharowicz Zgurowski, minister owiaty i rektor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy "Kijowski
Instytut Politechniczny", ods³oni³ pomnik Wiktora Lwowicza Kirpiczowa - pierwszego dyrektora uczelni. W dniu
tym na Placu Wiedzy KPI spotka³o siê kilka tysiêcy studentów przyjêtych na pierwszy rok studiów. Rektor og³osi³
rozpoczêcie 101. roku nauki w Politechnice Kijowskiej. Odby³a siê barwna uroczystoæ z przemówieniami w³adz
i goci, z flag¹ na maszcie i zniczem wiedzy, z "Gaudeamus", tañcami i parad¹ orkiestry wojskowej,
z wrêczeniem klucza do uczelni i indeksu studentom pierwszego roku, z balonami i sztucznymi ogniami. Dalsze
uroczystoci stulecia odbywa³y siê 15 - 18 wrzenia 1998 r. W³adze uczelni przyjê³y dyplomatów, rektorów
uczelni technicznych z wielu krajów wiata, pracowników-weteranów i absolwentów. W odrestaurowanej
historycznej auli obradowa³a rada naukowa, która przyzna³a szeæ dyplomów honoris causa najwybitniejszym
uczonym. 17 wrzenia w Pa³acu UKRAINA kilka tysiêcy pracowników uczelni, jej absolwentów i goci
uczestniczy³o w centralnej akademii stulecia z udzia³em prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. Wyst¹pi³y zespo³y
amatorskie politechniki z udzia³em profesjonalnych artystów, daj¹c przegl¹d utworów muzycznych i tañców
w powi¹zaniu z dziejami uczelni. Politechnika Kijowska, najwiêksza uczelnia Ukrainy, wkroczy³a w swoje drugie
stulecie.
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