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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. ХХ століття подарувало людству цілу низку епохальних 
відкриттів, які зумовили небувалий раніше науково-технічний прогрес. Багато 
науково-технічних досягнень знайшли своє втілення у становленні і розвитку 
вітчизняної космонавтики й авіації. Аналіз науково-виробничої спадщини Архипа 
Михайловича Люльки (1908–1984 рр.) −  видатного українського авіаконструктора, 
фахівця в галузі авіабудування, дозволяє глибше зрозуміти ті процеси, які 
відбувалися в розвитку авіабудування в умовах науково-технічної революції. 

В історії науки й техніки А. М. Люлька насамперед фахівець, який майже все 
своє професійне життя присвятив розробці та удосконаленню авіадвигунів. 
Конструктор залишив величезну наукову спадщину, став піонером нового 
кардинального підходу в побудові авіаційних двигунів. Уже в 1930-х роках, коли 
швидкості військових літаків підійшли до межі 400-500 кілометрів за годину, стало 
зрозумілим, що поршневий двигун себе вичерпав і це твердження висловив нікому 
не відомий тоді інженер А. М. Люлька. Водночас, він твердив, що зможе 
сконструювати двигун для літаків з надзвуковою швидкістю, які дозволять їм 
піднятися в стратосферу. Термодинамічна схема такого двигуна була запропонована 
вченими ще в 1920-х роках.

Отже, вивчення наукової і соціокультурної спадщини українського вченого 
дозволяє зрозуміти і відтворити процес формування та розвитку авіабудування. Саме 
тому в запропонованому дослідженні ми прагнули провести наукову розвідку 
багатопланового інтелектуального пошуку вченого з використанням маловідомих 
архівних документів та друкованих джерел, всебічно аналізуючи теоретичний доробок 
конструктора, який свого часу слугував фундаментом проектування авіадвигунів. 

Актуальність роботи зумовлена також відсутністю в історії науки й техніки 
спеціального комплексного дослідження з наукової, педагогічної та організаційної 
діяльності А. М. Люльки, необхідністю формування повної і об’єктивної 
інтелектуальної біографії вченого, видатного українця, світоча науково-технічної 
думки ХХ ст.

Дослідження науково-виробничої діяльності, інтелектуальної біографії 
А. М. Люльки збагатить вітчизняний науковий дискурс новими гуманістичними 
вимірами. Подальша персоніфікація української історії науки й техніки в галузі 
авіабудування надає їй портретної конкретики, розкриває вагомий інтелектуальний 
внесок українців у науково-технічний прогрес ХХ ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження є складовою наукової теми кафедри історії та культури України ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» «Соціальні зміни та політичні процеси в Україні XIX –  початку 
XXI ст.» (номер державної реєстрації 0112U005220), «Становлення і розвиток 
наукових шкіл на теренах України в другій половині XIX –  на початку XXI ст.: 
зміни наукових концепцій, закономірності та механізми розвитку науки» (номер 
державної реєстрації 0112U005221).
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексне вивчення 
науково-виробничої діяльності А. М. Люльки, його професійна, інтелектуальна, 
соціокультурна біографія в контексті розвитку авіабудування.

Для реалізації цієї мети автором були визначені такі основні завдання: 
– проаналізувати стан дослідження та джерельну базу проблеми;
– висвітлити найважливіші етапи наукової, професійної діяльності 

А. М. Люльки;
– розкрити умови формування наукового світогляду та подальшого становлення 

А. М. Люльки як інженера-науковця та особистості;
– проаналізувати основні напрямки наукових досліджень вченого;
– з’ясувати значення наукової спадщини А.М. Люльки в контексті розвитку 

вітчизняного авіабудування;
– розкрити проблеми, які потребують подальших наукових досліджень.
Об’єктом дослідження є інтелектуальна, професійна, соціокультурна біографія 

А. М. Люльки.
Предметом дослідження є соціокультурний, інтелектуальний простір, який 

вплинув на формування А.М. Люльки як ученого-конструктора авіадвигунів; 
науковий доробок та науково-організаційна, виробнича, громадська робота.

Методи дослідження. Методологічні засади дисертації базуються на 
загальнонаукових принципах історичної достовірності, об’єктивності, наступності, 
наукового розуміння історичного процесу. Вони ґрунтуються на пріоритеті 
документів, які дають змогу всебічно проаналізувати діяльність А. М. Люльки. 
Важливими шляхами розв’язання проблеми даного дослідження є застосування 
загальнонаукових (типологізація, класифікація), міждисциплінарних (структурно-
системний підхід), власне історичних (проблемно-хронологічний, порівняльно-
історичний, описовий) методів дослідження, а також методів джерелознавства та 
історіографії.

У роботі використано сучасний категоріально-понятійний апарат, яким 
послуговуються історики, біографісти та фахівці інших галузей науки, враховуючи 
міждисциплінарний характер даного дослідження.

Хронологічні межі дослідження визначаються роками життя та науково-
виробничої діяльності А. М. Люльки (1908–1984 рр.), хоча при висвітленні багатьох 
аспектів проблеми неминучим було звернення до попередніх та наступних періодів 
розвитку вітчизняної авіатехніки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
вперше:
–  на основі залучення до наукового обігу архівних документів, періодики, 

комплексу музейних матеріалів здійснено міждисциплінарне дослідження 
інтелектуального портрету вченого, конструктора авіадвигунів, організатора 
виробництва;

удосконалено:
–  інтелектуальну, професійну, соціокультурну біографію вченого, уточнено 

найважливіші маркери його дослідницького поступу;
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– дослідницьку практику із залученням музейних експонатів до наукового обігу 
в біографічних нарисах міждисциплінарного характеру;

отримав подальший розвиток: 
– напрямок наукової персоналістики в галузі вітчизняного авіабудування, 

конструювання двигунів нового покоління;
–  синергетичний підхід до оцінки місця і ролі вченого в розвитку авіації в 

умовах НТР ХХ ст.
Практичне значення одержаних результатів. Матеріал дисертації може бути 

використаний при підготовці монографій і курсів лекцій з історії науки й техніки. 
Матеріали дослідження можуть слугувати  також для створення узагальнюючих 
праць з історії вітчизняного авіабудівництва, укладання бібліографічного довідника 
«Архип Михайлович Люлька (1908–1984 рр.): видатний учений-конструктор 
авіабудування ХХ ст.», при створенні історіографічних праць та навчальних 
посібників, українського словника авіатермінів, українського біографічного 
словника авіабудівництва. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати і висновки, що викладені в 
дисертації, отримані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації 
доповідалися і обговорювалися на конференціях: Міжнародній науковій 
конференції «Україна в етнокультурному вимірі століть (до 175-річчя з дня 
народження видатного українського етнографа Павла Чубинського)» (м. Київ, 23-
24 січня 2014 р.), Круглому столі «Творчість Олександра Довженка як дзеркало 
колоніального минулого українського народу» (до 120-річчя з дня народження 
митця) (м. Київ, 15 жовтня 2014 р.); VIII міжнародній науковій конференції «Історія 
торгівлі, податків та мита» (м. Дніпропетровськ, 30-31 жовтня 2014 р.); 
Всеукраїнській науковій конференції «Шості Всеукраїнські драгоманівські читання 
молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: актуальні проблеми 
сучасного наукового і освітнього дискурсу» (м. Київ, 30 жовтня 2014 р.); III 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-теоретичні та 
практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку» 
(м. Дніпропетровськ, 11 грудня 2014 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Від 
України до УРСР. До 80-річчя перенесення столиці Радянської України до міста 
Києва» (м. Київ, 12 грудня 2014 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладені у 6 одноосібних публікаціях 
автора. Серед них –  5 статей у наукових фахових виданнях, 1 –  у зарубіжному 
виданні.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел  та  додатків.  Обсяг  основного  тексту  становить  175 
сторінок,  повний  обсяг  дисертації  217  сторінок,  список  використаних  джерел 
налічує 216 найменувань, 30 додатків розміщені на 23 сторінках.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі розкрито актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт та 
предмет дослідження; встановлено хронологічні межі та методи дослідження, 
обґрунтовано наукову новизну та практичне значення дослідження; розкривається 
особистий внесок здобувача, відомості про апробацію роботи та структуру 
дисертації.

У першому розділі «Історіографія проблеми, джерельна база та 
методологічна основа дослідження» проаналізовано стан та основні етапи 
наукової розробки теми, її джерельну базу та подано огляд основних 
методологічних засад дослідження.

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» вивчається стан наукової розробки 
проблеми, здійснюється її історіографічний аналіз.

В історії науки й техніки Архип Михайлович Люлька відомий як визначний 
конструктор авіадвигунів, який присвятив майже все своє життя розробленню та 
удосконаленню цих механізмів. Мало хто з конструкторів може змагатися з ним за 
кількістю спроектованих систем і удосконалень. Увесь масив літератури про 
А. М. Люльку можна умовно розділити на два історіографічні періоди: радянський 
(1930 – 1980-і рр.); сучасний, з 1991 р.

Перша група включає праці і публічні виступи конструкторів, пілотів-
випробовувачів військової авіаційної техніки радянського часу –  С. Вачева, 
М. В. Водопянова, А. М. Лапчинського, Л. М. Кузьминої, Г. А. Соболєвої, 
І. Т. Спіріна та ін. До виданих наукових розвідок слід додати праці 
О. М. Пономарьова «Архип Михайлович Люлька» із серії «Советские авиационные 
конструкторы» (М., 1990). Серед названих авторів вирізняються публікації 
Л. М. Кузьміної, Г. А. Соболєвої та ін., де йдеться про А. М. Люльку як творця 
проектів двигунів, що масово випускалися, а також про запропоновані 
конструктором методи розрахунку їх основних деталей та вузлів.

Найчисельнішу групу становлять праці про А.М. Люльку, які вийшли в світ в 
Україні наприкінці ХХ –  на початку ХХІ ст. Йдеться про праці В.А. Зрєлова 
(турбореактивні двигуни А.М. Люльки), В.С. Савіна (застосування А.М. Люлькою 
парової турбіни в авіації), І. Шарова, В. Шевченка, В. Шендеровського (наукова, 
професійна біографія А. М. Люльки) та ін.

Окрема група наукових праць озброює дослідника сучасною методологією 
пізнання складних і суперечливих процесів розвитку науки, формування її 
інтелектуального простору, визначає місце і роль ученого в тривимірній системі: 
людина –  наука –  суспільство. До цієї групи слід віднести роботи В. А. Смолія, 
Л. М. Бєсова, Л. І. Буряка, В. Я. Борщевського, М. А. Варшавчика, Г. М. Доброва, 
Я. С. Калакури, А. С. Литвинко, Д. І. Ковальченка, І. І. Колесник, В. П. Коцура, 
С. В. Кульчицького, О. М. Медушевської, О. П. Реєнта, А. В. Санцевича, 
В. В. Селунської та ін.

Велику групу становлять науково-публіцистичні розвідки про А. М. Люльку в 
періодичних виданнях: «Авиация и время» (2008), «Військово-історичний 
альманах» (2004), «Всесвіт» (2006), «День» (2011), «Київське слово» (2008), «Крила 
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України» (2002), «Українське слово» (2001), а також місцевих виданнях 
«Богуславщина» (1998), «Вечірній Богуслав» (2008), університетській багатотиражці 
«Київський політехнік» (2008) та ін.

Таким чином, на даний час не існує комплексного міждисциплінарного 
наукового дослідження, в якому б була висвітлена багатогранна наукова, 
конструкторська, громадська робота А. М. Люльки в царині авіабудування, 
насамперед, двигунобудуванні. Окрім того, деякі періоди його наукової і 
соціокультурної біографії взагалі не потрапили до поля зору дослідників. Переважна 
частина виробничої діяльності видатного конструктора проходила під радянським 
грифом «Совершенно секретно», а тому розкрита в наявній літературі 
фрагментарно. До сказаного слід додати низку біографічних неточностей, які 
містяться в енциклопедичних та інших довідкових виданнях. Такий стан розробки 
задекларованої нами проблеми є ще одним доказом необхідності її подальшого 
наукового дослідження. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» характеризуються основні групи джерел, на 
яких базується вивчення наукового простору та професійної діяльності  академіка 
А. М. Люльки.

Увесь комплекс джерел з досліджуваної проблематики можна поділити на 
декілька груп. 

Перша –  включає документи Державного архіву Харківської області (ф. 770, 
оп. 2, спр. 1646), Державного архіву Київської області (ф. 245, оп. 5, спр. 68). 
Йдеться про особисту справу А. М. Люльки, яка розкриває навчання, трудову 
діяльність майбутнього ученого-конструктора авіадвигунів, найважливіші чинники, 
що вплинули на формування інтелектуальної особистості.

Окрема група автобіографічних та фотодокументів введена в науковий обіг із 
Музею Архипа Люльки в с. Саварка Богуславського району, де народився, а згодом 
побудував середню загальноосвітню школу видатний конструктор авіадвигунів. 
Деякі документи Музею Архипа Люльки подано в додатках дисертаційного 
дослідження.

Важливим джерелом вивчення пріоритетних напрямів наукової роботи 
А. М. Люльки є його власні праці, зокрема, «Реактивный двигатель–  революция в 
авиации» (М; 1984), «К истории создания первого советского турбореактивного 
двигателя» (М; 1981) та ін.

Оскільки наукова і конструкторська робота А. М. Люльки проходила в умовах 
«холодної війни», вона носила переважно закритий характер і відносилася до 
державних таємниць. Тому в засобах масової інформації, періодиці, знаходимо лише 
фрагментарні дані стосовно професійної біографії вченого. Йдеться про такі 
тогочасні видання, як «Авиация и космонавтика», «Наука и жизнь», «Техника 
молодежи», «Воздушный транспорт», «Авіатор», «Голос України», «Київська 
правда» та ін. 

Окрім того, автором використані усні джерела –  спогади односельців 
А. М. Люльки с. Саварка Богуславського району Київської області.

Безумовно, використовуючи названі документи і матеріали автор зіставляв 
інформацію різних джерел, аби уникнути неточностей і однобокості суджень. 
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Більша частина документів і матеріалів вводиться в науковий обіг уперше. Виявлені 
джерела, їх систематизація і науковий аналіз, у поєднанні із критичним 
осмисленням певного доробку своїх попередників, дозволили автору здійснити 
комплексне дослідження наукової біографії А. М. Люльки на тлі розвитку 
вітчизняного авіабудівництва в умовах науково-технічної революції другої 
половини 1950-х – 1980-х рр.

У підрозділі 1.3. «Методологічна основа дослідження» розкривається 
дослідницький інструментарій щодо розробки ключових напрямків задекларованого 
дослідження. 

Дисертаційне  дослідження  базується  на  діалектиці  єдності  і  взаємодії 
загальнонаукових, міждисциплінарних підходів, а також взаємопроникненні ідей та 
поглядів, широкого запозичення історичною наукою дослідницьких методів інших 
галузей  знань.  В  основу  роботи  покладено  системний  підхід,  коли  об’єкт 
дослідження  розглядається  як  певна  система,  а  її  компоненти  взаємодіють  між 
собою, складаючи якісно нову сукупність наукових знань, пов’язану із творчістю 
вченого-авіаконструктора  А. М. Люльки,  всебічним  висвітленням  його  наукової, 
професійної, соціокультурної біографії.

Одним із провідних методологічних методів є реконструкція наукового та 
виробничого середовища вченого із залученням рефлексивної моделі історіографії, 
використання її методологічних можливостей у науковому пізнанні. При вивченні 
професійної біографії А. М. Люльки, його наукової спадщини, використовувався 
інструментарій мікроісторії, біографістики, краєзнавства, музеєзнавства та ін. 

Основними  методами  дослідження  стали:  порівняльно-історичний 
(використовувався при розгляді та характеристиці інтелектуальної сфери діяльності 
А.М. Люльки); емпіричного аналізу (для накопичення та аналізу конкретних фактів 
із  різних  аспектів  досліджуваної  теми);  систематизації  (для  логічної  побудови 
викладу  та  впорядкування  фактичного  матеріалу);  об’єктивності  (покладений  в 
основу  визначення  внеску  А. М. Люльки в  справу  розбудови  вітчизняної  науки); 
аналітичний  (використовується  для  з’ясування  впливу  зовнішніх  і  внутрішніх 
чинників  на  наукову,  професійну  діяльність  ученого).  Керуючись  принципом 
історизму, ми досліджували інтелектуальну біографію А. М. Люльки в динаміці: з 
одного боку, як відомого вітчизняного науковця, інженера-авіаконструктора, який 
визначав розвиток тогочасної технічної думки, а з іншого – вплив соціокультурного 
середовища на професійну діяльність авіаконструктора двигунів в умовах викликів 
ХХ ст.

Отже, підбиваючи підсумок історіографічного, джерелознавчого, 
методологічного огляду з досліджуваної проблеми, слід відзначити, що 
задекларована проблематика має належну документальну, історіографічну базу, яку 
можна вважати репрезентативною, а обраний методологічний інструментарій 
дозволяв розв’язати окреслені дослідницькі завдання.

У другому розділі «Формування А. М. Люльки як вченого, організатора 
науки і виробництва двигунів» відтворено цілісну картину формування 
інтелектуального і професійного простору А. М. Люльки як конструктора 
авіаційних двигунів.
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У  підрозділі  2.1.  «Саварка  –  історична  батьківщина  А. М. Люльки» 
висвітлюються  найважливіші  біографічні  маркери  А. М. Люльки,  соціокультурні 
чинники,  які  вплинули  на  подальшу  професійну  траєкторію  видатного  вченого-
конструктора. 

Архип  Михайлович  Люлька  народився  23  березня  1908 р.  у  с. Саварка 
Богуславського району Київської області.  Саме тут він провів свої юнацькі роки, 
відвідував школу, де в 1920–1923 рр. викладав відомий у світі математик Михайло 
Пилипович Кравчук.  Коли Архипові  виповнилося сім років,  він  утратив матір,  а 
коли йому було дев’ять років помер батько. Хлопець пішов жити до старшого брата. 
На відмінно навчався в школі. Великий вплив на формування юнака мали перша 
вчителька М. К. Іщенко, директор школи і вчитель математики М. П. Кравчук, поет і 
вчитель  Дмитро  Загул.  У  Д. Загули  часто  бував  Микола  Зеров,  репресований  у 
1938 р. і загинув у сталінському таборі.

Після  закінчення  школи  поступив  у  профтехшколу  в  м. Біла  Церква.  Після 
трьохрічного  навчання  отримав  фах  слюсара  6  розряду.  Потім  рік  працював  у 
сільраді і  готувався до вступу в Київський політехнічний інститут.  А. М. Люлька 
вступив до інституту, витримавши конкурс 25 осіб на місце. Згодом одружився на 
своїй землячці Г. Прицак, яка навчалася в сільськогосподарському інституті. Сім’я 
поповнилася синами – Володимиром і Ярославом, а згодом донькою Ларисою.

Сьогодні  в  с. Саварка,  в  школі,  яку  побудував  А. М. Люлька,  діє  музей 
академіка А. М. Люльки, а також споруджено бронзове погруддя видатного вченого 
і конструктора авіаційних двигунів.

Отже,  визначальну  роль  у  формуванні  майбутнього  вченого-конструктора 
відіграли його велика працелюбність та вплив на траєкторію навчання видатного 
математика М. П. Кравчука, першої вчительки М. К. Іщенко.

У підрозділі 2.2. «Родовід сім’ї Люльки» простежується походження родоводу 
А. М. Люльки. Установлено, що в с. Саварка мешкає 58 близьких і далеких родичів 
А. М. Люльки.

Згадується за легендою походження прізвища Люлька від загубленої люльки, 
яку підняв козак і згодом з нею боронив рідну землю. Окрім того, увесь рід 
А. М. Люльки −  хліборобський. До сторіччя А. М. Люльки, яке відзначалося 23 
березня 2008 р., у музеї видатного вченого-конструктора, в с. Саварка було 
схематично описано його родове дерево, включаючи представників роду батька – 
Люльки та матері – Бебешко.

Установлено, що мати конструктора Люлька (Бебешко) Олександра Мефодіївна 
(1850–1915 рр.) народилася в с. Синиця, після одруження переїхала на постійне 
проживання в с. Саварку, овдовіла. Батько, Люлька Михайло Опанасович (1860–
1918 рр.), по-вуличному Апатчук, був хлібороб з діда-прадіда. Його дружина мала 
п’ятеро дітей на прізвище Бебешко від першого шлюбу: Антон, Йосип, Володимир, 
Ганна, Іван. У спільному шлюбі у них народилось ще троє дітей: Архип, Марія, 
Софія, всього було восьмеро дітей.

У дисертаційному дослідженні відстежуються життєві біографії родичів 
академіка А. М. Люльки –  Бебешка Антона Григоровича (1894–1988 рр.), Бебешка 
Івана Григоровича, Бекешко Оксани Григорівни (1901–1982 рр.), Бебешко В. Г. 
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(1904–1944 рр.), Люльки Софії Михайлівни (1912–1996 рр.), Люльки Марії 
Михайлівни (1910–2002 рр.) та ін.

З усних джерел установлено, що академік А. М. Люлька пишався своїм 
козацьким родом, не соромився свого прізвища і часто повторював: «Я ж козак!». 
А. М. Люлька «стежив за новинами в українській літературі, мав хорошу бібліотеку, 
виписував українську періодику, любив українські пісні» (за Н. І. Полторацькою), 
гарно володів рідною мовою.

У підрозділі 2.3. «Сходинки до професійної діяльності А. М. Люльки» 
розкриваються визначальні маркери професійної біографії конструктора. 
Відзначається, що А. М. Люлька був обізнаною людиною в соціогуманітаристиці. 

Великий вплив на формування людиновимірності в професійній діяльності 
майбутнього ученого-конструктора А. М. Люльки мав поет, перекладач, 
літературознавець та літературний критик, автор поетичних збірок «Мережка», «На 
грані», «Наш день» та «Мотиви» Дмитро Юрійович Загул (1890–1944 рр.), який 
викладав певний час у школі, де навчався Архип.

Перша невдача зі вступом у Київську політехніку не змусила юнака відступити, 
він вперто продовжував підготовку. Через рік, витримавши серйозну конкуренцію 
(із 150 абітурієнтів успішно склали іспити й були зараховані лише 20), Архип 
Люлька втілив у життя свою мрію й став студентом механічного відділення КПІ. 
Засновниками відділення були відомі вчені Віктор Кірпічьов, Степан Тимошенко, 
Євген Патон, Микола Делоне. Дане відділення в різні роки відкрило шлях до авіації 
та космонавтики Ігорю Сікорському, Дмитру Григоровичу, Олександру Микуліну, 
Костянтину Калчніну, Сергію Корольову та Володимиру Челомею. У стінах вузу 
майбутній авіаконструктор слухав лекції з математики свого першого вчителя 
М. Кравчука, теоретичної механіки −  академіків К. Семинського та 
М. Кільчевського, професорів Т. Путяти та П. Рабцевича, гідравліки −  професора 
Є. Хаймовича та інших провідних учених.

Під час навчання у КПІ А. М. Люлька, окрім теоретичної, пройшов ґрунтовну 
практичну підготовку спочатку на Харківському паровозобудівному заводі (по 
двигунах), а згодом –  на Ленінградському механічному заводі (по парових 
турбінах). У процесі навчання Архип Люлька виявив великий інтерес до механіки, 
математики, особливо до вирішення прикладних завдань теплотехніки. 
Запропоновані ним варіанти вузлів силових установок і методи розв'язання теплових 
задач були не лише оригінальними, а й такими, що могли бути реалізованими. Тому 
після отримання диплому спеціаліста продовжує навчання в аспірантурі 
Харківського НДІ промислової енергетики. Практичний досвід здобуває на 
новоствореному Харківському турбогенераторному заводі. Потужності цього 
найбільшого на той час в Європі та найсучаснішого підприємства дозволяли 
виготовляти не лише електросилові турбіни, але й проводити експерименти з 
пристосування газових турбін для використання в якості двигунів, насамперед для 
потреб авіації. Тому цей завод став експериментальним майданчиком для втілення в 
життя конструкторських ідей молодого вченого.

У третьому розділі «Науковий і виробничий доробок академіка 
А. М. Люльки» з’ясовуються найважливіші наукові повороти в інтелектуальній 
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біографії вченого, інноваційні інженерні рішення та практичний внесок у 
виробництво турбореактивних двигунів для авіаційної галузі. 

У підрозділі 3.1. «Основні етапи наукової і виробничої діяльності 
А. М. Люльки» розкриваються якісні зміни в наукових упровадженнях 
турбореактивних двигунів конструкторським бюро А. М. Люльки.

Упродовж наукової та виробничої діяльності Архип Люлька співпрацював з 
багатьма видатними вченими, конструкторами, льотчиками-випробувачами, 
інженерами та іншими представниками науки й техніки. Окреслюється 
інтелектуальне коло людей, з якими працював Архип Люлька, розв’язуючи нагальні 
науково-виробничі завдання з виготовлення двигунів. 

Йдеться про творчу співпрацю Архипа Люльки із відомими конструктором 
В. П. Глушком, академіком АН УРСР (1958) та АН СРСР, інженером, видатним 
ученим у галузі ракетно-космічної техніки, основоположником рідинного ракетного 
двигунобудування, творцем багаторазового ракетно-космічного комплексу 
«Енергія» – «Буран».

А. М. Люлька у тісному творчому тандемі працював з авіаконструкторами 
Павлом Йосиповичем Сухим, Андрієм Миколайовичем Туполєвим (під його 
керівництвом сконструйовано більш 100 типів військових і цивільних літаків), 
Сергієм Володимировичем Ілюшиним та ін. 

Коло  наукових інтересів  видатного  вченого  було  надзвичайно  широким,  але 
війна змінила багато його планів. Перебуваючи в евакуації разом з АН України в 
Уфі, він працював над використанням гідравлічних муфт для транспортних машин. 
Ці дослідження він продовжив, повернувшись в Харків після його звільнення від 
німецьких окупантів, у лабораторії проблем швидкохідних машин і механізмів АН 
УРСР, яку він очолив. За участь у повоєнному відновленні Харкова в 1944 р. він був 
нагороджений орденом Трудового  Червоного  Прапору,  а  пізніше –  медаллю «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Тісною була співпраця вченого з Володимиром Васильовичем Уваровим – 
ученим-теплотехніком, професором (1934), доктором технічних наук (1946), під 
керівництвом якого було створено перші в СРСР експериментальні газотурбінні 
установки (1934) і турбогвинтовий двигун (1938–1940). 

Продуктивною була взаємодія А. М. Люльки із доктором технічних наук, 
професором Володимиром Олександровичем Христичем (7.01.1929–4.06.2005), 
відомим ученим у галузі теплоенергетики та фізики процесів горіння.

1970-і –  початок 1980-х рр. позначилися широким науково-технічним 
співробітництвом з академічними, галузевими і проектними інститутами, 
турбобудівними заводами, енергетичними і промисловими підприємствами, 
підсумком якого стало створення типових конструкцій теплогенераторів широкого 
промислового призначення і забезпечено успішне їх впровадження в різних галузях 
промисловості.

Чимало науково-технічних проблем А. М. Люлька розв’язував у співпраці з 
Іваном Трохимовичем Швецем, вченим у галузі енергетики і теплотехніки, 
доктором технічних наук (1947), професором (1931), завідувачем кафедри 
аерогідромеханіки і теплообміну (1957), ректором (1955–1969) Київського 
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державного університету ім. Т. Г. Шевченка, академіком Академії наук УРСР 
(1950). 

А. М. Люлька розв’язав найскладнішу проблему при створенні принципово 
нового авіаційного двигуна на базі газової турбіни, забезпечивши оптимальне 
співвідношення температури газу перед лопатками турбіни та її коефіцієнта 
корисної дії. Оскільки матеріалів, які б могли витримувати роботу двигуна за 
температури вище 1400 градусів за Цельсієм тоді ще не було, А. М. Люлька 
запропонував розробку низькотемпературного турбореактивного двигуна. Втілення 
наукових ідей А. М. Люлька продовжив на Кіровському заводі в Ленінграді, де було 
створено спеціальне конструкторське бюро (СКБ–1). За короткий час вдалося 
завершити робочий проект РД–1 і підготувати технічну документацію для його 
виготовлення. У 1945 р. вітчизняний турбореактивний двигун було складено й 
успішно випробувано на стенді, а 1947 р. випробувано льотний варіант 
турбореактивного двигуна.

Розроблені А. М. Люлькою двигуни АЛ–7 з модифікаціями встановлювалися на 
винищувачі СУ–7, СУ–7Б, Су–17. А двигун АЛ–7Б використовувався на 
стратегічному бомбардувальнику ТУ–98, який на висоті 12000 м розвивав швидкість 
1238 км на годину. Двигун АЛ–21 з 1972 р. й досі перебуває на озброєнні ВПС Росії.

Реактивний двигун АЛ–31Ф забезпечив просування літаків на зовнішньому 
ринку винищувачів СУ–27, СУ–30.

У 1976–1984 рр. було розроблено сімейство реактивних двигунів АЛ–31, а 
також двигунів АЛ–31 СТ для газоперекачувальних станцій та АЛ–3СТЕ для 
потужних генераторів.

У підрозділі 3.2. «Внесок А. М.  Люльки в розвиток авіаційної галузі в сучасному 
науковому дискурсі» проаналізовано наукові здобутки А. М. Люльки у авіаційній 
галузі 1930–1980-х рр.

Як відзначає Г. В. Сеничкін у праці «Неизведанными путями», А. М. Люлька 
один із перших вітчизняних учених ще в період безроздільного панування 
поршневих авіаційних двигунів створив реактивний двигун. На основі 
експериментального досвіду і теоретичних узагальнень розробив одноконтурний 
турбореактивний двигун з восьмиступеневим компресором. Двигун мав тягу 600 кг 
при температурі газу перед турбіною 700ºC і вазі 500 кг.

У 1971 р. М. Сорока в статті «Архип Люлька» на основі особистої бесіди з 
Архипом Михайловичем розкриває його складний професійний шлях та з’ясовує 
закономірності видатних науково-технічних успіхів ученого, конструктора та 
громадського діяча.

23 березня 1978 року в газеті «Воздушний транспорт» Архип Михайлович 
самокритично визначає результати своєї роботи. На запитання кореспондента: «Ким 
Ви себе вважаєте?» – Він відповів: – «Я оптиміст. – І я вважаю, що ми не досягли 
найвищої точки розвитку турбореактивних авіаційних двигунів. Років двадцять тому 
назад я вжив термін «зона вираження ТРД» і ось до цієї зони добиратися прийдеться 
ще дуже довго. Я можу називати себе винахідником, додає вчений. Але до всього 
іншого, я й інженер. Тому ніколи не винаходжував «вічний двигун», це –  доля 
недоучок. А йшов до реальної мети, спочатку туманної, розпливчатої, але все ж таки 
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досяжної. І щасливий від того, що досягнув її». У книзі Л. Кузьміної «Вогнене 
серце» відзначається новаторство А. М. Люльки в авіаційній промисловості, його 
внесок у структуризацію, кадрове забезпечення, двигунобудування для великого 
сімейства вітчизняних літаків. 

Професор НТУ «КПІ» В. А. Тітов та доктор технічних наук, професор 
В. О. Христич розкривають внесок А. М. Люльки у розробку і виробництво 
вітчизняних реактивних та турбореактивних двигунів в умовах НТР.

Окреслюючи внесок А. М. Люльки у розвиток вітчизняного авіабудування, 
І. С. Шевчук – президент, генеральний конструктор ОАО «Туполев», відзначив, що 
конструкторське бюро видатного вченого розробило понад 300 проектів різних 
типів літаючих апаратів, аеросаней, із яких понад 90 були реалізовані в досконалих 
зразках та більше сорока серійно вироблялися, визначаючи технічне обличчя країни 
в галузі військового і пасажирського літакобудування. Конструкторське бюро стало 
першим у вітчизняному пасажирському літакобудуванні, створивши двигуни для 
магістральних літаків Ту-104, Ту-114, а потім Ту-124, Ту-134, Ту-154 і унікальний 
перший в світі надзвуковий пасажирський літак Ту-144.

У підрозділі 3.3. «Інновації та інженерні досягнення Архипа Люльки на тлі 
науково-технічної революції ХХ ст.» розкрито науково-виробничі надбання 
А. М. Люльки в умовах науково-технічного прогресу другої половини 1950-х – 
1980-х рр.

Відзначається, що Архип Михайлович Люлька (1908–1984 рр.) став піонером 
нового кардинального підходу в побудові авіаційних двигунів. Уже в 1930-х роках, 
коли швидкості військових літаків підійшли до межі 400-500 кілометрів за годину, 
інженер Архип Люлька запропонував сконструювати такий двигун, який дозволить 
літакам набирати надзвукову швидкість і підніматися в стратосферу. Перша 
термодинамічна схема такого двигуна, як уже відзначалося, була запропонована 
вченими ще в 1920-х роках.

Науково-технічні пропозиції А. М. Люльки з нового двигуна підтримує 
завідувач кафедри аеродинаміки в ХАІ, відомий учений, академік Григорій 
Проскура. Вчена рада інституту рекомендує обговорити матеріали проекту з 
експертами в Москві. Там А. М. Люлька отримує підтримку і схвальні відгуки 
професора Володимира Уварова та Комітету з винаходів. Проте реалізація ідеї 
турбореактивного двигуна на виробництві не відбулася. А. М. Люлька працював на 
Челябінському тракторному заводі, де удосконалював повітроходи в танках. Проте 
через рік Наркомат озброєння і керівництво авіаційної промисловості знову 
повернулися до якнайшвидшої реалізації ідеї створення ТРД. Такий поворот у 
реалізації технічних новацій був зумовлений тим, що на фронті з’явилися німецькі 
реактивні винищувачі «Мессершмідти». А. М. Люльку відкликають у Москву. 
Звідти направляють літаком у супроводі винищувачів у блокований Ленінград, де 
йому вдалося знайти закопані креслення вузлів і агрегатів ТРД. Роботи над турбо-
реактивним двигуном продовжилися в невеличкому місті Білімбай, а з 1943 р. −  в 
Москві, в Центральному інституті авіаційних двигунів, де згодом А. М. Люлька 
очолив бюро з конструювання реактивних двигунів.
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У липні 1946 р. за успішні стендові випробовування вітчизняного 
турбореактивного двигуна С-18 головний конструктор Архип Люлька та його 
сподвижники були відзначені державними нагородами. А 16 травня 1947 р. Указом 
Президії Верховної Ради СРСР головного конструктора авіаційних двигунів 
А. М. Люльку нагороджено орденом Леніна.

У лютому 1947 р. двигун ТР-1 пройшов державні випробовування. Оцінка 
льотчиків-випробовувачів засвідчувала, що робота двигунів ТР-1 вигідно 
відрізняється від німецьких двигунів ЮМО і БМВ. ТР-1 забезпечує надійний політ 
літака на всіх режимах швидкостей і на висотах від 0 до 9 тисяч метрів.

Згодом конструкторське бюро Архипа Люльки працює над створенням двигунів 
ТР-2 і ТР-3. У 1950-х роках з’являється авіаційний двигун АЛ-7, а невдовзі −  АЛ-
7Ф. Уперше реактивний двигун отримав ім’я свого творця – Архипа Люльки.

На початку 1950 р. турбокомпресорний стартер А. М. Люльки було визнано 
спеціалістами кращим у світі за надійністю і малими габаритами та запатентовано. 

У висновках сформульовано теоретичні положення і узагальнення, результати 
дисертаційного дослідження:

1. На підставі історіографічного аналізу можна констатувати нерівномірність 
(за періодами) розкриття в літературі основних етапів наукової, професійної, 
соціокультурної біографії А. М. Люльки. Незважаючи на певну розпорошену 
архівну спадщину А. М. Люльки, джерельною основою при підготовці дисертації 
стали документи архівних фондів України, опубліковані наукові праці  вченого, 
газетна і журнальна публіцистика, документи музею А. М. Люльки в с. Саварка 
Богуславського району Київської області.

З’ясовано, що відсутність у вітчизняній історіографії комплексної праці з 
окресленої проблематики потребує створення науково-біографічної, історико-
аналітичної роботи про дослідницьку, професійну, організаційну та виробничу 
діяльність академіка А. М. Люльки. У запропонованій роботі зроблено спробу 
синтезувати інформацію, яка містилася в різних джерелах (архівних документах, 
особистого походження, наукових працях ученого, газетній публіцистиці, усних 
джерелах, музейних матеріалах та ін.) для розкриття інтелектуальної біографії 
видатного вченого-конструктора.

Загалом, аналіз історіографічної та джерельної бази дозволяють зробити 
висновок про актуальність і своєчасність появи спеціального наукового дослідження 
яке в міждисциплінарному вимірі розкриває багатогранну наукову, професійну, 
виробничу діяльність видатного українця-академіка А. М. Люльки як ученого в 
авіації, а його унікальна наукова і культурна рефлексія, самопізнання себе і світу 
слугує прикладом для сучасного покоління вчених України.

2. Під впливом зовнішніх (соціально-економічних, політичних, 
соціокультурних) та внутрішніх (успіхи в навчанні, визначення наукового напряму 
досліджень, інтелектуальний соціум, де навчався і працював конструктор) чинників 
в інтелектуальній, професійній, соціокультурній біографії А. М. Люльки відбулися 
певні «повороти», які характеризуються піднесенням ученого на якісно новий 
науково-теоретичний рівень, зростанням його впливу на формування науково-
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технічної думки у вітчизняному двигунобудуванні для реактивної авіації ХХ ст. За 
цими критеріями слід виділяти три періоди інтелектуальної біографії А. М. Люльки:

І період (1930-і –  перша половина 1940-х рр.) –  викладацька робота в 
Харківському авіаційному інституті, робота над проектом турбореактивного 
двигуна (ТРД), виробнича діяльність на Челябінському танковому заводі та 
продовження роботи зі створення вітчизняного ТРД.

ІІ період (1946 – 1956 рр.) –  головний конструктор дослідного заводу, творець 
ТРД для літаків П. О. Сухого, С. В. Ілюшина, А. М. Туполєва та ін.

ІІІ період (1957 – 1984 рр.) – генеральний конструктор ДКБ-165, голова Комісії 
АН СРСР по газових турбінах, творець ТРД нового покоління.

3. Визначальний вплив на формування А. М. Люльки, як майбутнього вченого в 
галузі турбореактивного двигунобудування мали непересічні науково-педагогічні 
особистості Київського політехнічного інституту, зокрема, професор математики 
М. Кравчук, теоретичної механіки –  академіки К. Семинський та М. Кільчевський, 
гідравліки – професор Є. Хаймович та ін.

Дослідницькі практики А. М. Люльки розвивалися в наукових лабораторіях та 
конструкторських бюро Харківського політехнічного інституту, Кіровського 
тракторного, Челябінського танкового заводів, в наукових установах післявоєнного 
часу.

Невичерпна працездатність, неординарні підходи до розв’язання складних 
науково-технічних завдань, глибока теоретична підготовка та досвід практичної 
роботи забезпечили успіх А. М. Люльці в створенні турбореактивних двигунів для 
військової і цивільної галузі, народногосподарського комплексу країни.

4. Основним напрямом наукових досліджень А. М. Люльки були 
турбореактивні двигуни. У лютому 1947 р. ним було створено перший вітчизняний 
ТРД ТР-1, який успішно пройшов державні випробування. Схема стала традиційною 
для наступних двигунів, які розроблялися ДКБ. ТР-1 мав восьмиступінчатий 
компресор, кільцеву камеру згорання, одноступінчату турбіну. Ставився двигун на 
експериментальні літаки СУ-ІІ, ІЛ-22.

У 1947−1948 рр. було виготовлено досконаліший ТРД ТР-2, а в 1948 р. – більш 
потужний двигун АЛ-3, в 1950 р. –  АЛ-5 –  останній із серії двигунів першого 
покоління. Ці двигуни пройшли успішне державне випробування на літаках ІЛ-46 та 
ЛА-190. Водночас створення серійних надзвукових літаків спонукало до розробки 
потужніших і вдосконаліших турбореактивних двигунів.

У 1955 р. пройшов випробування новий двигун АЛ-7, який отримав форсажну 
камеру і мав маркировку АЛ-7Ф-1 та в 1959 р. запущений у серійне виробництво. У 
1965 р. було розпочато проект ТРД третього покоління. У 1969 р. двигун АЛ-21Ф 
форсується по тязі на 25-30%. У 1976-1984 рр. розробляється сімейство двигунів 
АЛ-31, які використовуються в мирних цілях на газоперекачувальних станціях 
(модифікація АЛ-31СТ), як енергетичні силові установки-генератори (АЛ-31СТЕ) та 
ін.

5. Академік А. М. Люлька відіграв провідну роль у створенні нового покоління 
турбореактивних двигунів, які й досі використовуються в транспортному і 
військовому авіабудуванні.
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Учений-конструктор створив потужну корпорацію розробників 
турбореактивних двигунів, дослідне конструкторське бюро, сформував науково-
технічну думку в галузі двигунобудування, яка на десятиліття вперед визначила 
розвиток виробництва літаків.

Окрім того, сімейство двигунів А. М. Люльки мало широкий спектр 
застосування в народногосподарському комплексі країни.

Академік А. М. Люлька започаткував наукову школу реактивного 
двигунобудування, сформував потужне інтелектуальне кадрове забезпечення 
науково-виробничого циклу в авіабудуванні. Найсучасніші технічні рішення 
авіаконструктора стимулювали розвиток інших галузей науки й техніки – 
матеріалознавства, радіоелектроніки, медицини тощо.

Науково-теоретична база, напрацьована А. М. Люлькою, слугувала платформою 
фахової підготовки інженерів, авіабудівників, конструкторів, пілотів і водночас є 
скарбницею творчого досвіду вченого, літописом інтелектуального сходження до 
вершин науково-технічного прогресу ХХ ст.

6. Запропонована дисертаційна робота не вичерпує весь комплекс 
дослідницьких проблем наукової, професійної, соціокультурної біографії 
А. М. Люльки. Подальших наукових пошуків потребує історіографічна біографія 
академіка А.М. Люльки, людиновимірні аспекти його професійної діяльності, коло 
наукового спілкування, культурно-етичні маркери особистого життя, його ставлення 
до перебігу суспільно-політичного життя.

Малодослідженими залишаються сторінки його професійної діяльності в 
закритих конструкторських бюро в Ленінграді, Челябінську та ін., світоглядні 
аспекти, повсякденне життя, громадська робота тощо.
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АНОТАЦІЯ
Дрок  П. В.  Академік  А. М. Люлька  (1908–1984 рр.):  наукові,  професійні, 

соціокультурні виміри інтелектуальної біографії авіаконструктора». – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 –  історія науки й техніки. –  Державний вищий навчальний 
заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015.

У дисертації подається аналіз наукової, виробничої, організаційної і 
громадської діяльності видатного вітчизняного авіаконструктора. У роботі вперше 
подається періодизація наукових здобутків ученого, розкрито умови за яких 
працював Архип Люлька, проаналізовано основні напрямки його конструкторських 
досліджень в авіаційній галузі. 

Вся література про А. М. Люльку умовно розділена на два історіографічні 
періоди: радянський (1930–1980-і рр.) і сучасний, з 1991 р. Перша група включає 
праці й публічні виступи конструкторів, пілотів-випробувачів військової авіаційної 
техніки радянського часу, а друга –  публікації про А. М. Люльку в періодичних 
виданнях.
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Встановлено, що визначальну роль у формуванні майбутнього вченого-
конструктора відіграли його велика працелюбність та вплив на траєкторію навчання 
видатного математика М. П. Кравчука, першої вчительки М. К. Іщенко.

З'ясовано найважливіші наукові повороти в інтелектуальній біографії вченого, 
інноваційні інженерні рішення і практичний внесок у виробництво турбореактивних 
двигунів для авіаційної галузі. Розкриті якісні зміни в наукові впровадження 
турбореактивних двигунів конструкторським бюро А. Люльки. Проаналізовано 
наукові досягнення А. М. Люльки в авіаційній галузі 1930–1980-х рр.

Відтворення цілісної картини наукового простору академіка А. М. Люльки дало 
підстави зробити висновок про його вагомий внесок у розвиток вітчизняної і 
світової авіаційної галузі. 

Ключові  слова:  А. М. Люлька,  науково-виробнича  робота,  педагогічна 
діяльність,  виробнича  діяльність,  інноваційні  винаходи,  інженерні  досягнення, 
авіація.

АННОТАЦИЯ
Дрок П. В. Академик А. М. Люлька (1908–1984 гг.): научные, 

профессиональные, социокультурные измерения интеллектуальной биографии 
авиаконструктора. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.07 –  история науки и техники. –  ГВУЗ «Переяслав-
Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория 
Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2015.

В диссертации дается анализ научной, производственной, организационной и 
общественной деятельности выдающегося отечественного авиаконструктора. В 
работе впервые подается периодизация научных достижений ученого, раскрыто 
условия, в которых работал Архип Люлька, проанализированы основные 
направления его конструкторских исследований в авиационной отрасли.

На основании историографического анализа можно констатировать 
неравномерность (по периодам) раскрытие в литературе основных этапов научной, 
профессиональной, социокультурной биографии А. М. Люльки. Несмотря на 
определенную распыленное архивную наследие А. М. Люльки, ключевой основой 
при подготовке диссертации стали документы архивных фондов Украины, 
опубликованные научные труды ученого, газетная и журнальная публицистика, 
документы музея А. М. Люльки в с. Саварка Богуславского района Киевской 
области.

Весь массив литературы о А. М. Люльке условно разделено на два 
историографические периода: советский (1930–1980-е гг.) и современный, с 1991 г. 
Первая группа включает труды и публичные выступления конструкторов, пилотов-
испытателей военной авиационной техники советского времени, а вторая – 
публикации о А.М. Люльке в периодических изданиях.

Комплекс источников по исследуемой проблематике можно разделить на 
несколько групп. Первая включает документы Государственного архива 
Харьковской области, Государственного архива Киевской области. Важным 
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источником изучения приоритетных направлений научной работы А. М. Люльки 
стали его собственные труды. Автором были использованы и устные источники – 
воспоминания односельчан А. М. Люльки с. Саварка Богуславского района 
Киевской области.

Исследовательские практики А. М. Люльки развивались в научных 
лабораториях и конструкторских бюро Харьковского политехнического института, 
Кировского тракторного, Челябинского танкового заводов, в научных учреждениях 
послевоенного времени.

Неисчерпаемая работоспособность, неординарные подходы к решению 
сложных научно-технических задач, глубокая теоретическая подготовка и опыт 
практической работы обеспечили успех А. М. Люльке в создании турбореактивных 
двигателей для военной и гражданской области, народнохозяйственного комплекса 
страны.

Под влиянием внешних (социально-экономических, политических, 
социокультурных) и внутренних (успехи в обучении, определение научного 
направления исследований, интеллектуальный социум, где учился и работал 
конструктор) факторов в интеллектуальной, профессиональной, социокультурной 
биографии А. М. Люльки произошли определенные «повороты », которые 
характеризуются подъемом ученого на качественно новый научно-теоретический 
уровень, ростом его влияния на формирование научно-технической мысли в 
отечественном двигателестроении для реактивной авиации ХХ в. По этим 
критериям следует выделять три периода интеллектуальной биографии А. М. 
Люльки.

Установлено, что отсутствие в отечественной историографии комплексной 
работы по обозначенной проблематике требует создания научно-биографической, 
историко-аналитической работы об исследовательской, профессиональной, 
организационной и производственной деятельности академика А. М. Люльки. В 
предлагаемой работе предпринята попытка синтезировать информацию, которая 
содержалась в различных источниках (архивных документах личного 
происхождения, научных трудах ученого, газетной публицистике, устных 
источниках, музейных материалов и др.) для раскрытия интеллектуальной 
биографии выдающегося ученого-конструктора.

Установлено, что определяющую роль в формировании будущего ученого-
конструктора сыграли его большое трудолюбие и влияние на траекторию обучения 
выдающегося математика М. Ф. Кравчука, первой учительницы М. К. Ищенко.

Выяснено важнейшие научные повороты в интеллектуальной биографии 
ученого, инновационные инженерные решения и практический вклад в 
производство турбореактивных двигателей для авиационной отрасли. Раскрыты 
качественные изменения в научные внедрения турбореактивных двигателей 
конструкторским бюро А. М. Люльки. Проанализированы научные достижения 
А. М. Люльки в авиационной отрасли 1930-1980-х гг.

Воссоздания целостной картины научного пространства академика 
А. М. Люльки дало основания сделать вывод о его весомом вкладе в развитие 
отечественной и мировой авиационной отрасли.



18
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педагогическая деятельность, производственная деятельность, инновационные 
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The thesis work submits the analysis of scientific, productive, organizational and 
social activity of the outstanding aircraft designer. For the first time the work gives the 
periodization of scientific achievements of the aircraft designer; it describes the conditions 
under which Arkhyp Lyulka worked; it analyzes the main directions of his development 
researches in the aircraft industry. 

The entire array of literature about A. M. Lyulka is conventionally divided into two 
historiographical periods: Soviet (1930–1980) and modern, since 1991. The first group 
includes works and public speeches of aircraft designers, research-pilots of military 
aviation technology of Soviet era, and the second group includes publications about A. M. 
Lyulka in periodicals.

It is established that the aircraft designer’s diligence and the influence of the 
outstanding mathematician M. P. Kravchuk and his first teacher M. K. Ishchenko played a 
decisive role in the formation of the future scientist and aircraft designer.

It is found major scientific changes of the intellectual biography of the scientist, 
innovative engineering decisions and practical contribution to the production of turbojet 
engines for the aircraft industry. It is discovered a major breakthrough in scientific 
implementations of turbojet engines by the aircraft design bureau of A. Lyulka. It is 
analyzed scientific achievements of A. Lyulka in the aircraft industry of 1930–1980.

The recreation of the aggregate picture of the scientific space of academician A. M. 
Lyulka afforded ground to conclude about his contribution to the development of domestic 
and world aircraft industry.

Keywords: A. M. Lyulka, scientific and production work, teaching activities, 
industrial activity, innovative inventions, engineering achievements, aviation.


