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Походження фізтеху. 1935 року кафедру експериментальної фізики в Харківському 
держуніверситеті очолив керівник високовольтної бригади, яка у жовтні 1932 року 
штучно розщепила в УФТІ ядро літію, професор К.Д. Синельников. З 1936 по 1937 роки 
кафедрою фізики в університеті завідував головний теоретик УФТІ Л.Д. Ландау. З 1937 
року в університеті працював ще один учасник високовольтної бригади А.К. Вальтер - він 
створив тут першу в Україні кафедру фізики атомного ядра. В університеті працювали 
також Л.В. Шубніков, О.І. Лейпунський і багато інших уфтінців. Саме тут, у Харкові, 
народилася ідея Ландау про створення курсу теоретичної фізики. Він уважав, що не лише 
фізик-теоретик, але й фізик-експериментатор має володіти певним мінімумом знань в 
галузі теоретичної фізики. Перші томи були написані в Харкові, вони «обкатувалися» на 
студентах університету [1]. 

Поряд з фундаментальною підготовкою важливою особливістю навчання студентів 
була їхня обов'язкова робота в лабораторіях інституту, починаючи, принаймні, із 
третього-четвертого курсів. На кафедрах навчальний процес здійснювали поряд зі 
штатними викладачами й співробітники інституту. Це дуже важливо: учені-практики 
брали активну участь у підготовці молодих фахівців, які після закінчення університету 
приходили до лабораторій підготовленими науковими співробітниками. Поширеною 
формою роботи студентів було їхнє зарахування на лаборантські ставки до УФТІ. 
Набагато пізніше таку систему підготовки фахівців стали називати «фізтехівською» [2]. 

 
Ядерне відділення - передвісник фізтеху. Основним документом, який свідчить 
про започаткування фізико-технічного факультету в Харківському університеті, очевидно, 
можна вважати опубліковану в другому томі Атомного проекту СРСР Постанову РНК 
СРСР № 225-96сс (особлива папка) «Про підготовку інженерів-фізиків і фахівців з фізики 
атомного ядра й по радіохімії» від 28 січня 1946 р. за підписом Голови Ради Народних 
Комісарів Союзу РСР Й. Сталіна й керуючого справами РНК СРСР Я. Чадаєва [3]. 
Відповідно до цієї Постанови таку підготовку було доручено Московському, 
Ленінградському, Київському і Харківському державним університетам, а також 
Московському механічному і Ленінградському політехнічному інститутам. Так було 
покладено початок підготовки в Харкові фахівців для нової тоді галузі науки й техніки - 
ядерної. Ініціатором згаданої Постанови був Ігор Васильович Курчатов. Необхідність 
підготовки по цих нових спеціальностях тепер пояснюється просто: 1943 року в СРСР 
було розпочато великомасштабні роботи зі створення атомної зброї. Науковим керівником 
проекту було призначено І.В. Курчатова. У цих роботах брав участь і Харківський фізико-
технічний інститут, у якому, починаючи з 1946 р., почала функціонувати так звана 
Лабораторія № 1 [4] під керівництвом академіка К.Д. Синельникова [5] (див. Постанову 
РНК СРСР № 493-202сс (особлива папка) від 2 березня 1946 р. «Про організацію 
Лабораторії № 1 при Харківському фізико-технічному інституті Академії наук 
Української РСР» ([3], книга друга, стор. 130). Нагадаємо, що Лабораторія № 2 - це 



нинішній Російський Науковий Центр «Курчатовський інститут» РАН. Усього ж на 
забезпечення робіт з Радянського атомного проекту працювали сім спеціальних 
Лабораторій. Відповідно до Постанови № 225-96сс Харківський університет уже в 1947 р. 
був зобов'язаний підготувати 10 «фізиків по атомному ядру» (Див. Додаток № 1 до 
Постанови). Цією таки Постановою визначалася практика доукомплектування 4 і 5 курсів 
за персональним відбором студентами з інших університетів. Цю практику було широко 
використано в Харківському університеті на ядерному відділенні, а згодом і на фізико-
технічному факультеті.  

1947 року в Харківському державному університеті відбувся перший випуск дев'яти 
фізиків-ядерників. Випуск було здійснено на базі кафедри електронних процесів і ядерної 
фізики, очолюваної академіком А.К. Вальтером. Ця кафедра виникла після війни на базі 
існуючої з 1937 р. в університеті кафедри фізики атомного ядра. Пізніше її було 
перетворено в першу в Україні кафедру експериментальної ядерної фізики. 

Починаючи з 1948 року підготовку фахівців у галузі ядерної фізики здійснювали 
викладачі спецвідділення, яке було організовано при фізико-математичному факультеті 
Харківського держуніверситету. Основним завданням цього підрозділу була підготовка 
висококваліфікованих фізиків-ядерників для атомної галузі СРСР. Керівником відділення 
і заступником декана фізмату було призначено Григорія Юхимовича Кривця. До складу 
ядерного відділення ввійшли кафедри експериментальної фізики (завідувач - професор 
К.Д. Синельников), електронних процесів і ядерної фізики (завідувач - професор 
А.К. Вальтер) і теоретичної фізики (завідувач - професор О.І. Ахієзер).  

 
Заснування фізтеху. 21 листопада 1962 р. було підписано наказ міністра вищої і 
середньої спеціальної освіти Української РСР № 780 «Про створення в Харківському 
державному університеті ім. О.М. Горького фізико-технічного факультету, нових кафедр і 
об'єднання нечисленних кафедр». Цьому наказу передувала величезна й кропітка 
багаторічна організаційна робота керівництва Харківського фізико-технічного інституту і 
університету. Фізтех став одинадцятим факультетом в університеті [6, 7]. Фізтех було 
створено на базі відділення ядерної фізики фізико-математичного факультету (з 1961 р. - 
фізичного факультету, що виділився зі складу фізмату) Харківського держуніверситету. 
21 листопада 1962 р. ректор університету проф. В.Ф. Лаврушин наказом по ХДУ № 457 
довів наказ міністра до відома й керівництва до дії співробітників. До складу факультету 
ввійшли кафедри експериментальної ядерної фізики (завідувач - академік А.К. Вальтер), 
теоретичної ядерної фізики (завідувач - академік О.І. Ахієзер), прискорювачів (завідувач - 
доц. О.М. Некрашевич), організована в травні 1962 р. кафедра фізики плазми (завідувач - 
академік К.Д. Синельников) і нова, створена цим же наказом кафедра матеріалів 
реакторобудування (завідувач - академік В.Є. Іванов).  

Після виходу наказу № 457 події розвивалися досить динамічно. Уже 30 листопада 
1962 року деканом нового факультету було призначено Іллю Івановича Залюбовського. 
Через три місяці, 21 лютого 1963 р. в університеті було видано наказ про призначення 
"відповідальним за роботи, пов'язані із проектуванням і будівництвом приміщень для 
фізико-технічного факультету" старшого викладача Г.А. Мілютіна [8]. Йому також було 



доручено "виконання робіт з організації навчальної та виробничої практики на 
факультеті". 13 березня 1963 року у зв'язку з відрядженням за кордон доцента 
І.І. Залюбовського наказом по університету Г.А. Мілютіна було призначено виконуючим 
обов'язки декана. Це виконання обов'язків тривало досить довго, майже 16 років (Г.А. 
Мілютін пропрацював на посаді декана ФТФ ХДУ до жовтня 1978 р.). 

Згідно з рішеннями Міністерства, які було прийнято ще в період підготовки до 
відкриття нового "ядерного" факультету, з 1962 р. на перший курс стали приймати 150 
"ядерників". Конкурс був невеликий, близько однієї особи на місце. Це було пов'язано, 
очевидно, з браком інформації. 1963 року вперше відбувся набір студентів на фізико-
технічний факультет. У рекламних проспектах відтоді і надалі зазначалося, що набір 
студентів на факультет здійснюється за спеціальністю "нові галузі фізики".  

1965 року було організовано кафедру надвисокого вакууму (завідувач - член –
кореспондент АН УРСР Євген Станіславович Боровик). 

 
Фізтех у П’ятихатках. На початку 60-х розпочалися роботи з підготовки до будівництва 
окремого, фізтехівського, навчального корпусу в селищі П’ятихатки. Ідея будівництва 
навчального корпуса поруч із фізико-технічним інститутом (і його фінансування) 
належала керівництву інституту й у першу чергу його директорові К.Д. Синельникову. На 
той час задум був чудовий - поруч із базовою організацією, ФТІ АН УРСР, розташувати 
фізико-технічний факультет. Створювалися ідеальні умови для підготовки спільними 
зусиллями високо кваліфікованих фахівців за "фізтехівською системою". Влітку 1969 р. 
факультет почав перебиратися до нового корпусу. Паралельно з "відновленням" 
лабораторій і налагодженням навчального процесу викладачі і студенти брали участь у 
закінченні будівництва навчального корпусу і гуртожитку. 

Оскільки після переїзду до П’ятихаток загальні курси з математики й фізики читати 
викладачам фізичного факультету студентам фізтеху було не дуже зручно, керівництво 
університету ухвалило рішення про організацію двох нових кафедр: кафедри загальної та 
прикладної фізики (завідувач - доц. В.Т. Грицина) і кафедри загальної математики й 
математичної фізики (завідувач - проф. Г.Я. Любарський на громадських засадах) замість 
кафедри прискорювачів і кафедри надвисокого вакууму.  

 
Вагомі здобутки. За 40 років свого існування фізтех дав народному господарству країни 
2432 фахівців (а з урахуванням ядерного відділення - 2988), з них закінчили з дипломом з 
відзнакою - 483 особи (а з урахуванням ядерного відділення - 561 осіб). Серед 
випускників-ядерників - близько тисячі докторів і кандидатів наук, 28 академіків і членів-
кореспондентів, 2 Герої Соціалістичної праці, понад 60 осіб стали лауреатами різних 
премій (включаючи Ленінську, Державну СРСР й України, академічні премії ім. 
К.Д. Синельникова, М.М. Боголюбова, М.М. Крилова, тощо). Всю цю інформацію вдалося 
зібрати завдяки створеній Г.А. Мілютіним в останні роки життя так званої «червоної» 
книги, в якій містяться відомості про випускників ядерного відділення й фізтеху з 1947 до 
1990 р.р. Сьогодні на факультеті складено додаткові списки випускників фізико-
технічного факультету 1991 - 2012 р.р.  



У різні роки деканами факультету працювали І.І. Залюбовський (з 1962 до 1964 року), 
Г.А. Мілютін (з 1964 до 1978 року), А.М. Блінкін (з 1978 до 1981 року), В.І. Муратов (з 
1981 до 1986 року), В.І. Фареник (з 1986 до 1987 року), В.І. Лапшин (з 1988 до 1996 року), 
М.О. Азарєнков (з 1996 до 2005 року). На цей час факультет очолює І.О. Гірка.  

Серед випускників фізтеху - директори інститутів і великих промислових 
підприємств. Випускники факультету працюють у провідних науково-дослідних 
інститутах і навчальних закладах. Серед викладачів і співробітників фізтеху - колишні 
випускники, зокрема, 8 академіків і членів-кореспондентів НАНУ, 14 лауреатів різних 
премій, 29 докторів й 78 кандидатів наук. Результати науково-дослідних робіт 
співробітників публікуються в різних виданнях, включаючи закордонні, монографіях, 
доповідаються на міжнародних конференціях. У середньому щорічно публікується 
близько 250 робіт, з яких половина - статті.  

Сьогодні на факультеті навчається 212 студентів. Кращі студенти одержують 
стипендії, які носять імена академіків К.Д. Синельникова, А.К. Вальтера, О.І. Ахієзера. В 
останні двадцять років багато випускників, які пройшли «школу фізтеху», стали 
виїжджати за кордон, до Німеччини, США, Японії, Канади, Кореї, Швеції, Франції, Італії, 
тощо, де вони успішно працюють, підтверджуючи свій високий рівень підготовки. 
Щороку студенти факультету посідають найвищі місця на Всеукраїнських фізичних 
олімпіадах і Всеукраїнських студентських турнірах фізиків (див. додатки 2, 3). 

Незважаючи на труднощі, факультет продовжує розвиватися. 1993 року відкрито нову 
кафедру - фізичних технологій (перший завідувач - проф. А.М. Рожков). 2001 року 
відкрито нову спеціалізацію «медична фізика» (пізніше - спільну з радіофізичним 
факультетом кафедру медичної і біологічної фізики, перший завідувач - проф. 
В.В. Товстяк). За останні кілька років на базі фізико-технічного факультету створено нову 
науково-освітню структуру - Інститут високих технологій (перший директор - академік 
НАН України проф. М.О. Азарєнков), до якого поряд з фізтехом входять із 1999 року 
факультет комп'ютерних наук (перший декан - проф. О.Ф. Целуйко) і з 2001 року - фізико-
енергетичний факультет (декан - проф. Ю.Ф. Шмалько). 2007 року на ФТФ на виконання 
спільного рішення Колегії Міністерства освіти і науки України та Постанови Президії 
НАН України від 22.11.2006 р. відкрито кафедру електрофізики та радіаційних технологій 
(перший завідувач - член-кореспондент НАНУ В.Ф.Клепіков). І це вселяє оптимізм. 
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