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Одåñьêий íаціîíаëьíий ïîëітåõíічíий óíі-
вåðñитåт бóëî заñíîваíî ó 1918 ðîці ðішåííÿми 
Одåñьêîї міñьêîї Äóми і Одåñьêîãî віддіëåííÿ 
тåõíічíîãî тîваðиñтва ÿê Одåñьêий ïîëітåõíіч-
íий іíñтитóт (ОПІ) за óзãîджåííÿм з óðÿдîм 
Óêðаїíñьêîї Äåðжави ïід êåðівíицтвîм ãåть-
маíа Павëа Сêîðîïадñьêîãî. Äåíь ïîчатêó за-
íÿть — 18 вåðåñíÿ 1918 ð. — є дíåм íаðîджåí-
íÿ заêëадó. 

Ó 20 — 30-õ ðîêаõ ХХ ñтîðіччÿ êîëåêтив ОПІ 
ñтав îïîðíим цåíтðîм íа Півдíі Óêðаїíи з ïå-
ðåîбëадíаííÿ íаðîдíîãî ãîñïîдаðñтва íа íîвій 
тåõíічíій îñíîві і виðішóвав вåëиêий îбñÿã êа-
дðîвиõ і тåõíічíиõ ïðîбëåм дëÿ ïðîмиñëîвîñті 
та тðаíñïîðтó êðаїíи. 

Ó ñтаíîвëåííÿ та ðîзвитîê іíñтитóтó вåëи-
êий вíåñîê зðîбëåíî таêими видатíими вчå-
íими ñвітîвîãî ðівíÿ, ÿê Л. І. Маíдåëьштам, 
Н. Ä. Паïаëåêñі, Ч. Ä. Êëаðê, ëаóðåатîм 
Нîбåëівñьêîї ïðåмії І. Є. Òаммîм, виñîêîê-
ваëіфіêîваíими і дîñвідчåíими ïðîфåñîðами 
В. І. Аëімîвим, Б. І. Ніêîëаї, Н. Е. Аðдадóðîвим, 
Ä. Ê. Äîбðîñåðдîвим, С.О. Шатóíîвñьêим та іí-
шими. Пåðшим ðåêтîðîм Одåñьêîãî ïîëітåõíіч-

íîãî іíñтитóтó бóв ãåíåðаë-ëåйтåíаíт, ïðîфåñîð 
матåматиêи Миõайëівñьêîї аðтиëåðійñьêîї аêа-
дåмії А. О. Ніëóñ. 

В ðізíі ðîêи íа базі ОПІ бóëî ñтвîðåíî íиз-
êó íиíішíіõ вищиõ íавчаëьíиõ заêëадів, цå 
Одåñьêий íаціîíаëьíий мîðñьêий óíівåðñитåт, 
Одåñьêа íаціîíаëьíа аêадåміÿ зв’ÿзêó, Одåñьêий 
íаціîíаëьíий åêîíîмічíий óíівåðñитåт, Одåñьêа 
дåðжавíа аêадåміÿ бóдівíицтва та аðõітåêтó-
ðи, Одåñьêий дåðжавíий аãðаðíий óíівåðñи-
тåт. В 1960-ті ðîêи фіëіÿ ОПІ ó Сåваñтîïîëі 
бóëа ïåðåтвîðåíа ó вищий íавчаëьíий заêëад 
— Сåваñтîïîëьñьêий íаціîíаëьíий тåõíічíий 
óíівåðñитåт. 

Ó 1933 ð. ОПІ бóëî ïåðåтвîðåíî в Одåñьêий 
іíдóñтðіаëьíий іíñтитóт (ОІІ). 

Ó ðîêи дðóãîї ñвітîвîї війíи біëьшіñть ïðî фå-
ñîðñьêî-виêëадацьêîãî ñêëадó, ñтóдåíтів і ñïів-
ðî бітíиêів ОІІ взÿëи óчаñть ó ãåðîїчíій îбîðîíі 
Одåñи та ó ïîдаëьшиõ бîйîвиõ діÿõ íа фðîíтаõ 
ïðîти íімåцьêî-фашиñтñьêиõ заãаðбíиêів. Сам 
іíñтитóт в îñтаííі дíі îбîðîíи Одåñи бóв åва-
êóйîваíий дî Пåíзи, дå з 1 жîвтíÿ 1943 ð. ïî-
чав îñвітíю і íаóêîвó діÿëьíіñть. А вжå 18 êвіт-
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íÿ 1944 ð., за тиждåíь ïіñëÿ визвîëåííÿ Одåñи, 
ОІІ ïîвåðíóвñÿ дî ðîбîти ó ðідíîмó міñті, ïðî-
дîвжóючи ïідãîтîвêó тåõíічíиõ êадðів, а та-
êîж виðішóваííÿ тåõíічíиõ і íаðîдíîãîñïîдаð-
ñьêиõ ïðîбëåм. 

30 êвітíÿ 1945 ð. Пîñтаíîвîю óðÿдó СРСР 
ОІІ зíîв бóëî ïåðåтвîðåíî в Одåñьêий ïîëітåõ-
íічíий іíñтитóт. 

Ó 1968 ð. за óñïіõи ó ïідãîтîвці іíжåíåð-
íиõ êадðів і ðîзвитîê íаóêи Óêазîм Пðåзидії 
Вåðõîвíîї Ради ÓРСР ОПІ íаãîðîджåíî 
Пîчåñíîю Гðамîтîю. 

Ó 1971 ð. за заñëóãи ó ïідãîтîвці фаõівців дëÿ 
íаðîдíîãî ãîñïîдаðñтва êðаїíи Óêазîм Пðåзидії 
Вåðõîвíîї Ради СРСР ОПІ íаãîðîджåíî îðдå-
íîм Òðóдîвîãî Чåðвîíîãî Пðаïîðó.

Ó 1977 ð. Пîñтаíîвîю Ради міíіñтðів і ðåñïóб-
ëіêаíñьêîї Ради ïðîфåñійíиõ ñïіëîê Óêðаїíи за 
дîñÿãíåííÿ íайêðащиõ ïîêазíиêів êîëåêтив ОПІ 
бóëî заíåñåíî íа Äîшêó ïîшаíи. 

Пîñтаíîвîю Êабіíåтó Міíіñтðів Óêðаїíи від 
13 ñåðïíÿ 1993 ð. ¹ 646 ОПІ íабóв ñтатóñó 
дåðжавíîãî óíівåðñитåтó і бóв ïåðåймåíîваíий 
в Одåñьêий дåðжавíий ïîëітåõíічíий óíівåðñи-
тåт (ОДПУ). Ó цьîмó ж ðîці íа йîãî базі ñтвî-
ðåíî íавчаëьíî-íаóêîвий êîмïëåêñ «Одåñьêий 
ïîëітåõíічíий óíівåðñитåт», дî ÿêîãî êðім óíі-
вåðñитåтó óвійшëи êîëåджі, тåõíіêóми, ëіцåї, 
ãімíазії та шêîëи м. Одåñи і Півдåííîãî ðåãіîíó. 

16 вåðåñíÿ 1998 ð. êîëåêтив ОÄПÓ за ваãî-
мий вíåñîê ó ïідãîтîвêó виñîêîêваëіфіêîваíиõ 
êадðів, ðîзвитîê íаóêи, тåõíіêи і тåõíîëîãій 
бóв íаãîðîджåíий Пîчåñíîю ãðамîтîю Êабіíåтó 
Міíіñтðів Óêðаїíи і ïам’ÿтíим зíаêîм. 

Óêазîм Пðåзидåíта Óêðаїíи від 7 ñåðïíÿ
2001 ð. ¹ 591 óíівåðñитåтó íадаíî ñтатóñ íа-
ціîíаëьíîãî з íаймåíóваííÿм «Одåñьêий íаціî-
íаëьíий ïîëітåõíічíий óíівåðñитåт» (ОНПУ). 

Ó ïåðіîд з 2004 дî 2008 ðîêó íа виêîíаííÿ 
відïîвідíиõ íаêазів Міíіñтåðñтва îñвіти і íаó-
êи Óêðаїíи дî ñêëадó ОНПÓ ÿê йîãî відîêðåм-
ëåíі ñтðóêтóðíі ïідðîздіëи óвійшëи Одåñьêий 
автîмîбіëьíî-дîðîжíій тåõíіêóм, Хåðñîíñьêий 
ïîëітåõíічíий êîëåдж, Бåðåзівñьêå вищå ïðîфå-
ñійíå óчиëищå і Нîвîêаõîвñьêий åëåêтðîмåõа-
íічíий тåõíіêóм. Оñтаííій ïðи цьîмó íабóв ñта-
тóñ êîëåджó та íаймåíóваííÿ «Нîвîêаõîвñьêий 
ïîëітåõíічíий êîëåдж Одåñьêîãî ïîëітåõíічíî-
ãî óíівåðñитåтó». 

За ðîêи ñвîãî іñíóваííÿ ОНПÓ із ïîëітåõ-
íічíîãî іíñтитóтó, ó ÿêîмó ïðи йîãî ñтвîðåííі 
бóëî óñьîãî 3 фаêóëьтåти, ïåðåтвîðивñÿ ó вå-
ëиêий íавчаëьíî-íаóêîвий êîмïëåêñ, ó ñêëаді 
ÿêîãî є 13 íавчаëьíî-íаóêîвиõ іíñтитóтів, 2 фа-
êóëьтåти та 4 вищиõ íавчаëьíиõ заêëади І і ІІ 
ðівíÿ аêðåдитації, дå ïðацює біëÿ 1500 виñîêîê-

ваëіфіêîваíиõ виêëадачів, ñåðåд ÿêиõ 37 аêадå-
міêів, 8 чëåíів-êîðåñïîíдåíтів ãаëóзåвиõ міжíа-
ðîдíиõ і ðåñïóбëіêаíñьêиõ аêадåмій, майжå 130 
ïðîфåñîðів і дîêтîðів íаóê, 464 дîцåíта і êаí-
дидата íаóê, 12 заñëóжåíиõ діÿчів íаóêи і тåõ-
íіêи та заñëóжåíиõ ïðацівíиêів îñвіти Óêðаїíи, 
46 відміííиêів îñвіти Óêðаїíи. В óíівåðñитåті 
ïðацює 9 ñïåціаëізîваíиõ Рад із заõиñтó диñåð-
тацій (дîêтîðñьêиõ — 6, êаíдидатñьêиõ — 3). 

Ó ñтðóêтóðі óíівåðñитåтó ñтвîðåíî óêðаїíñьêî-
íімåцьêий, óêðаїíñьêî-іñïаíñьêий та óêðаїíñьêî-
ïîëьñьêий іíñтитóти, ñтóдåíти ÿêиõ мають змîãó 
ïðîõîдити мîвíó та виðîбíичі ïðаêтиêи за êîð-
дîíîм, бðати óчаñть ó ïðîãðамаõ аêадåмічíîãî 
îбміíó з вишами-ïаðтíåðами та îтðимóвати ñти-
ïåíдії дëÿ ïðîдîвжåííÿ íавчаííÿ в Німåччиíі, 
Іñïаíії та Пîëьщі. 

ОНПÓ бåðå аêтивíó óчаñть ó ïðîãðамаõ аêадå-
мічíîї мîбіëьíîñті Євðîïåйñьêîãî Сîюзó Erasmus 
Mundus (тðи ïðîãðами ó 2012—2016 ðð.) та 
Erasmus+ (ï’ÿть ïðîãðам ó 2016/17 íавчаëьíî-
мó ðîці). Пîчиíаючи з 2016 ðîêó 33 ñтóдåíти, 
аñïіðаíти та виêëадачі ОНПÓ бóëи óчаñíиêа-
ми êðåдитíîї аêадåмічíîї мîбіëьíîñті за 5 ïðî-
åêтами циõ ïðîãðам. Óíівåðñитåт має дîãîвîðи 
з 20 óíівåðñитåтами Євðîïи зі ñïіëьíîї ïідãî-
тîвêи маãіñтðів за ïðîãðамами «ïîдвійíий ди-
ïëîм» (Німåччиíа, Авñтðіÿ, Іñïаíіÿ, Пîëьща, 
Швåціÿ та Фðаíціÿ). 

Óñïішíó íавчаëьíó і íаóêîвó діÿëьíіñть óíівåð-
ñитåтó забåзïåчóють міцíа ñóчаñíа матåðіаëьíî-
тåõíічíа база і ðîзвиíóта ñîціаëьíа іíфðаñтðóê-
тóðа. Äî îñíащåííÿ íавчаëьíиõ ëабîðатîðій ши-
ðîêî заëóчаютьñÿ заðóбіжíі фіðми та ïідïðиєм-
ñтва. В ОНПÓ відêðита «Аêадåміÿ BOSCH», ÿêа 
має ñóчаñíå îбëадíаííÿ з діаãíîñтиêи автîмîбі-
ëів, ïðацюють ëабîðатîðії з îбëадíаííÿм відî-
миõ фіðм: Schneider Electric, Moeller, Danfoss, 
Wiessmann, Нåтêðåêåð, Люêñîф та іíші. З мå-
тîю ïîëіïшåííÿ ÿêîñті ïідãîтîвêи фаõівців дëÿ 
атîмíиõ åëåêтðичíиõ ñтаíцій Óêðаїíи в óíівåð-
ñитåті ïðацюють íавчаëьíî-íаóêîвий цåíтð ÿдåð-
íîї åíåðãåтиêи АН Óêðаїíи та íаóêîвî-тåõíічíий 
цåíтð «НАЕÊ Еíåðãîатîм». 

Ó 1918 ð. в ОПІ íавчаëîñÿ 906 ñтóдåíтів. 
Ниíі в íавчаëьíиõ ñтðóêтóðíиõ ïідðîздіëаõ óíі-
вåðñитåтó íавчаєтьñÿ майжå 20 тиñÿч ñтóдåíтів, 
аñïіðаíтів, ñëóõачів êóðñів та іí. Пåðший виïóñê 
ОПІ ñêëав 20 іíжåíåðів. Ó 2016 ð. ОНПÓ ïід-
ãîтîвëåíî 397 маãіñтðів, 765 ñïåціаëіñтів, 2072 
баêаëавðи, 945 мîëîдшиõ ñïåціаëіñтів, 100 ïðî-
фåñійíиõ ðîбітíиêів. Óíівåðñитåт ãîтóє фаõівців 
з 32 ñïåціаëьíîñтåй та 75 ñïåціаëізацій. 

За ðîêи іñíóваííÿ заêëадó ïідãîтîвëåíî ïî-
íад 100 тиñÿч іíжåíåðів, баêаëавðів та маãіñтðів 
дëÿ íаðîдíîãî ãîñïîдаðñтва Óêðаїíи та біëьшå 
3 тиñÿч ñïåціаëіñтів дëÿ 103 êðаїí ñвітó. 
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Вчåíі і ñïåціаëіñти ОНПÓ здійñíюють ваãî-
мий вíåñîê ó ðізíîмаíітíі ãаëóзі íаóêи і тåõíіêи. 
Наóêîвî-дîñëідíа ðîбîта в óíівåðñитåті зîñåðåд-
жåíа ó 15 відîмиõ і визíаíиõ íаóêîвиõ шêîëаõ. 
Ó 15 ñïåціаëізîваíиõ íаóêîвî-дîñëідíиõ ëабîðа-
тîðіÿõ виêîíóютьñÿ íаóêîві дîñëіджåííÿ з ïðі-
îðитåтíиõ íаóêîвиõ íаïðÿмів: бåзïåêи атîмíиõ 
åëåêтðичíиõ ñтаíцій, ðåñóðñîзбåðåжåííÿ, îõîðî-
íи íавêîëишíьîãî ñåðåдîвища, фóíдамåíтаëьíі 
дîñëіджåííÿ в ãаëóзі матåматиêи, фізиêи, мåõа-
íіêи, іíфîðматиêи і тåëåêîмóíіêацій, тåõíîëîãії 
íîвиõ матåðіаëів, ðîбîтîтåõíіêи, автîматизації, 
ïðиëадîбóдóваííÿ та іíшиõ. 

Òаê, íаïðиêіíці 1990-õ ðîêів вïåðшå в 
Óêðаїíі ãðóïа íаóêîвців ОНПÓ ïід íаóêîвим 
êåðівíицтвîм ïðîфåñîðа М. В. Маêñимîва ðîз-
ðîбиëа і вïðîвадиëа íа Заïîðізьêій АЕС автî-
матичíий êîмïëåêñ з ïåðåваíтажåííÿ ÿдåðíîãî 
ïаëива. Äåðжавíими ïðåміÿми Óêðаїíи в ãаëóзі 
íаóêи і тåõíіêи ó 2001 ð. бóëи íаãîðîджåíі ïðî-
фåñîðи О. Ф. Äащåíêî та А. В. Óñîв за ðîзðîб-
êó тåõíîëîãії виðîбíицтва вîëîêîííî-îïтичíиõ 
êабåëів ñвітîвîãî ðівíÿ, ó ãðóдíі 2015 ð. — ãðó-
ïа íаóêîвців, дî ñêëадó ÿêîї вõîдиëî ñåмåðî 
ïðåдñтавíиêів íаóêîвîї шêîëи ОНПÓ: ïðîфå-
ñîðи А. С. Мазóðåíêî і В. І. Сêаëîзóбîв, дî-
цåíт Ю. О. Êîмаðîв, ñтаðший виêëадач В. М. 
Êîëиõаíîв і ïðîвідíий іíжåíåð Ò. В. Габëаÿ за 
ðîзðîбêó íаóêîвî-тåõíічíîãî ïðîåêтó «Êîмïëåêñ
мåтîдів та заõîдів забåзïåчåííÿ бåзïåчíîї åêñ-
ïëóатації та åфåêтивíîñті АЕС Óêðаїíи». 

З мåтîю вïðîваджåííÿ ó виðîбíицтвî íаóêî-
виõ ðîзðîбîê вчåíиõ в óíівåðñитåті з 2015 ðîêó 
ïðацюють íаóêîвий ïаðê та цåíтð тðаíñфåðó 
тåõíîëîãій. 

За ðåзóëьтатами ðåйтиíãó ñåðåд ïîíад 400 
вищиõ íавчаëьíиõ заêëадів êðаїíи «Òîï-200 
Óêðаїíа», щî ïðîвîдитьñÿ Міжíаðîдíîю аêа-
дåмією і Аêадåмією ïåдаãîãічíиõ íаóê Óêðаїíи, 
ОНПÓ ïðîтÿãîм îñтаííіõ 5 ðîêів вõîдить дî 
10 êðащиõ тåõíічíиõ і тåõíîëîãічíиõ заêëадів 
Óêðаїíи. 

Óíівåðñитåт має баãатîðічíі ñтабіëьíі між-
íаðîдíі зв’ÿзêи і виñîêó ðåïóтацію за êîðдî-
íîм та є чëåíîм íизêи міжíаðîдíиõ îðãаíіза-
цій, а ñамå:

— Аñîціаціÿ євðîïåйñьêиõ óíівåðñитåтів EUA 
(з 1994 ðîêó);

— Аñîціаціÿ óíівåðñитåтів Цåíтðаëьíîї і 
Сõідíîї Євðîïи (з 2005 ðîêó);

— Аñîціаціÿ євðазійñьêиõ óíівåðñитåтів 
EURAS (з 2008 ðîêó);

— Євðîïåйñьêа мåðåжа ÿдåðíîї îñвіти ENEN 
(з 2012 ðîêó);

— Євðîïåйñьêа аñîціаціÿ з бåзïåêи åêñ-
ïëóатації атîмíиõ ðåаêтîðів ІІ та ІІІ ïîêîëіíь 
Nugenia (з 2015 ðîêó);

— Євðîïåйñьêа ðåãіîíаëьíа мåðåжа з íавчаí-
íÿ та ñтажóваííÿ ó ãаëóзі атîмíîї åíåðãåтиêи 
STAR-Net (з 2016 ðîêó). 

З 2000-ãî ðîêó в óíівåðñитåті óñïішíî ïðа-
цює êафåдðа ЮНЕСÊО «Іíтåëåêтóаëьíå мîдå-
ëюваííÿ та адаïтаціÿ íåтðадиційíиõ тåõíîëî-
ãій íавчаííÿ дî ïðîбëåм ñóчаñíîї îñвіти та ñî-
ціаëьíîãî ðîзвитêó». 

Óíівåðñитåт ïëідíî ñïівïðацює з íавчаëьíи-
ми, íаóêîвими і виðîбíичими цåíтðами 30 êðа-
їí Євðîïи, Азії, Бëизьêîãî Сõîдó, Півíічíîї та 
Півдåííîї Амåðиêи і ãідíî ïðåдñтавëÿє íашó 
дåðжавó íа міжíаðîдíій аðåíі вищîї îñвіти.
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