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Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, почесний док-
тор Технічного університету Молдови, віце-президент Академії історії та філософії природни-
чих наук Костянтин Іванович Заблонський є автором відомих фундаментальних наукових праць
у галузі жорсткості, навантажувальної здатності та удосконалення конструкцій передач зачеп-
ленням, а також багатьох підручників і навчально-методичних посібників з таких інженерно-
механічних дисциплін як “Деталі машин”, “Основи проектування машин”, “Проектування ма-
шин і приладів”, “Прикладна механіка”, “Теорія механізмів і машин”.

Значний внесок зроблено професором Заблонським К.І. як викладачем, організатором на-
вчального процесу і керівником вищого навчального закладу в справу удосконалення вищої
освіти в Україні, підвищення якості підготовки інженерних і наукових кадрів.

К.І. Заблонський народився 18 червня 1915 року на станції Христинівка Київської губернії
(тепер Черкаська обл.) у родині паровозного машиніста та домогосподарки.

Після закінчення трудової школи у 1929 р.  К.І.  Заблонський вступив до Одеського маши-
нобудівного технікуму (тепер Одеський верстатобудівний технікум). Саме тут відбулася зу-
стріч, яка стала вирішальною в його подальшій долі. Починаючи з другого курсу, механіку ви-
кладав досвідчений педагог з Водного інституту (тепер Одеський національний морський уні-
верситет) доцент А.А. Старосельський. З цього часу починається спільна робота і навіть друж-
ба учня та вчителя,  яка тривала до останніх днів доцента А.А.  Старосельського.  Він запросив
студента до лабораторії для участі в проведенні експериментальних досліджень. Робота була
напруженою й цікавою, в процесі вивчення верстатів, механізмів і пристроїв різного призна-
чення, зокрема корабельних валопроводів, доводилося відкривати щось нове, а в результаті —
формувались науково-дослідні інтереси К.І. Заблонського, відбувалось його становлення як
вченого-механіка. Першим кроком у широкий світ механічних передач зачепленням стала дип-
ломна робота К.І. Заблонського — проект поперечно-стругального верстату і критичний огляд
літератури з планетарних передач.

У 1933 р. К.І. Заблонський закінчив технікум, отримавши кваліфікацію техніка-механіка.
Свою трудову діяльність він розпочав на Механічному заводі № 5  в Московській області,  де
працював майстром цеху і конструктором. По поверненні в Одесу К.І. Заблонський працює
конструктором з оснащення виробництва деталей тракторів у Одеській філії Московського
державного інституту проектування автотранспортної промисловості. В той час у відділі керів-
никами проектів і контролерами, поряд з радянськими інженерами, працювали за контрактом
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фахівці з Німеччини, Австрії, США. Так, у співдружності науковців різних країн набувався
конструкторський досвід. Після закриття філії в Одесі К.І. Заблонський працює конструктором
на заводі ім. П. Старостіна в бюро раціоналізації та винахідництва.

У 1935 р. К.І. Заблонський вступив до Одеського індустріального інституту на механічний
факультет. Співробітництво з А.А. Старосельським, який викладав в інституті такі дисципліни
як “Допуски і посадки”, “Деталі машин”, продовжується й набуває поглибленого дослідницько-
го змісту. По закінченні К.І. Заблонським інституту в 1940 р. його залишають на кафедрі дета-
лей машин асистентом, і він, за рекомендацією А.А. Старосельського, вступає до аспірантури.
Його науковим керівником стає ректор інституту, заслужений діяч науки і техніки України, до-
ктор технічних наук, професор В.А. Добровольський.

Роботу над дисертацією перериває війна. У липні 1941 р. Костянтин Іванович всупереч
рішенню медкомісії добровільно пішов на фронт. Розпочавши бойовий шлях солдатом, він
пройшов дорогами війни від Одеси до Берліна: був стрілком на Південному фронті, обслугову-
вав авіаційні підрозділи на Південно-Кавказькому, а в жовтні 1943 р. відкомандирований у роз-
порядження Бронетанкового управління Червоної Армії. К.І. Заблонський отримує призначення
в науково-технічний відділ Головного управління танків, де займається розробкою і оснащен-
ням ремонтних заводів. На посаді старшого інженера він керує групою, яка виконувала відпові-
дальні завдання з прискореного проектування танкоремонтних заводів, що розташовувались у
тилах фронтів по ходу їх просування на Захід. Наприкінці війни був відряджений до діючої ар-
мії, перебуваючи на 1-му Українському фронті, К.І. Заблонський був важко поранений і День
Перемоги зустрів у шпиталі під Берліном. Його демобілізовано у званні старшого лейтенанта.

1946 р. К.І. Заблонський повернувся до рідного інституту, де в 1948 р. закінчив аспіранту-
ру й захистив кандидатську дисертацію на тему “Питання жорсткості в розрахунках зубчастих
передач великої потужності”.  У 1949  р.  його затверджено у званні доцента кафедри деталей
машин і підйомно-транспортних машин.

З 1949 р. К.І. Заблонський — завідувач кафедри прикладної механіки. З 1953 р. він докто-
рант МВТУ ім. Баумана, де виконує дисертаційну роботу з жорсткості зубчастих передач (нау-
ковий консультант заслужений діяч науки і техніки РФ, доктор технічних наук, професор Д.М.
Решетов).

В 1956 р. Костянтина Івановича призначено на посаду заступника директора Одеського
політехнічного інституту з навчальної роботи, а з 1958 р. він працює заступником директора з
наукової роботи. Протягом 1961...1969 рр. К.І. Заблонський — завідувач кафедри прикладної
механіки ОПІ, яка за цей час стає опорною в Одеському регіоні та однією з провідних в Украї-
ні. З 1985 р. він — завідувач кафедри машинознавства ОПІ, а з 1988 р. й по цей час — професор
кафедри теоретичної механіки і машинознавства.

У 1969 р. К.І. Заблонський повертається до адміністративної роботи, йому наполегливо
пропонують очолити ОПІ і він погоджується. На посаді ректора найбільшого технічного ВУЗу
Одещини К.І. Заблонський відпрацював 16 років.

Науково-дослідною роботою К.І. Заблонський почав займатися ще у студентські роки. Як
представник студентської громади він брав участь в усіх засіданнях кафедри “Деталі машин”,
якою на той час керував професор В.А.  Добровольський.  Кафедра була центром тяжіння для
багатьох фахівців, що виконували дисертаційні роботи з перспективних напрямів машинознав-
ства, опонентами запрошувались вчені з наукових центрів Москви, Києва, Ленінграда, Харкова,
що сприяло підвищенню рівня робіт кафедри, формуванню загальновизнаної Одеської наукової
школи з механіки машин.

Початок наукових досліджень К.І.  Заблонського за напрямом жорсткості деталей і
з’єднань покладено його роботами над ходовими гвинтами та валами з насадженими деталями.
У 1939 р. оприлюднено статтю “О прогибах винтов” в журналі “Вестник металлопромышлен-
ности” авторів К.І. Заблонського та А.А. Старосельського. Наведені в ній рекомендації з визна-
чення жорсткості гвинтів і відповідні розрахункові формули не втратили свого значення й до
сьогодення — у курсах деталей металорізальних верстатів і гвинтових пресів використовують-
ся формули, які було запропоновано 64 роки тому. Надалі К.І. Заблонський набуває статус про-
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відного у країні науковця, який довів пріоритетність розрахунків передач зачепленням на жорс-
ткість при визначенні їх навантаження. Найбільш повно цю проблему висвітлив доцент К.І. За-
блонський у докторській дисертації на тему “Дослідження та розрахунок розподілу наванта-
ження в зачепленнях зубчастих передач”, за захистом якої у 1966 р. йому присуджено науковий
ступень доктора технічних наук.

Ним розроблено універсальну теорію оцінки жорсткості й розподілу навантаження у меха-
нічних приводах з зубчастими передачами, а також проаналізовано всі аспекти впливу констру-
ктивних, технологічних і експлуатаційних факторів на розрахункове навантаження. У наступ-
них працях, зокрема монографіях: “Жесткость зубчатых передач”, “Зубчатые передачи”, “Рас-
чет и конструирование зубчатых передач”, “Плавнорегулируемые передачи”, “Встроенные ре-
дукторы” та ін., професор Заблонський К.І. розвинув і поглибив цю теорію. На цій основі було
створено наукову школу професора К.І. Заблонського, представники якої вирішили цілу низку
наукових і прикладних завдань у галузі редукторобудування за замовленнями промислових пі-
дприємств. У сфері конструювання машин і передач Костянтин Іванович розробив основи раці-
онального проектування машин та їхніх деталей, що знайшло відбиття в навчальному посібни-
ку “Основы проектирования машин”, численних наукових монографіях, свідоцтвах на винахо-
ди та статтях.

Надалі жорсткість в машинобудуванні стає провідним науковим напрямком кафедри. На
замовлення промисловості було виконано дослідження з жорсткості підшипників кочення і ко-
взання, варіаторів і мотор-редукторів, корабельних турбозубчастих агрегатів, планетарних,
черв’ячних, глобоїдних передач та ін. У результаті вперше сформовано метод розрахунку пере-
дач на жорсткість,  який дозволяє системно відобразити і врахувати низку складних явищ,  що
впливають на роботу передач зачепленням .

Наукове і практичне значення цих досліджень полягає в тому, що вони вперше відкрили
можливості суттєвого уточнення величини розрахункового навантаження, а також створили
ефективні конструктивні, технологічні і експлуатаційні засоби для підвищення технічного рів-
ня різноманітних конструкцій передач зачепленням на єдиній науковій основі. Отримані ре-
зультати використано під час створення Державних та галузевих стандартів з розрахунків зуб-
частих (ГОСТ 21354-87, СТ СЭВ 5744-86, Р 54-285-90) та черв’ячних (МР-117-84) передач. На-
далі наукова робота проф. К.І. Заблонського здійснювалась за напрямом удосконалення конс-
трукцій машин і приводів шляхом управління жорсткістю деталей і їх з’єднань.

К.І. Заблонський — автор понад 430 наукових праць, серед них 11 монографій і 25 вина-
ходів. Загалом професор Заблонський підготував 48 кандидатів і 5 докторів технічних наук, зо-
крема професорів Б.Є. Житомирського, І.П. Горобця, І.М. Білоконєва, Б.М. Щокіна, С.С. Гути-
рю. У 1975 р. професору Заблонському К.І. присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і
техніки України”.

Починаючи з 1956 р. К.І. Заблонський наполегливо працює над фундаментальним підруч-
ником “Деталі машин” у складі авторського колективу з проф. В.А. Добровольським, доцента-
ми С.Л. Маком, Л.Б. Ерліхом і А.С. Радчиком. Ним написано розділ “Механічні передачі”, крім
того виконано редагування всіх розділів підручника за стилем викладення. Ця фундаментальна
педагогічна праця витримала сім видань російською мовою, перекладена англійською, францу-
зькою, іспанською, арабською та китайською мовами.

У 1985 р. видано одноосібний підручник “Детали машин” професора К.І. Заблонського, в
якому отримали сучасне висвітлення всі розділи науки про деталі машин, зокрема питання об-
ґрунтованого вибору розрахункових схем, встановлення мінімальнодопустимих коефіцієнтів
запасів міцності та визначення величини розрахункового навантаження. У 1999 р. цей підруч-
ник вперше в країні видано українською мовою. Від попереднього його відрізняє оригіналь-
ність побудови, новизна графічного матеріалу, насиченість найновішими досягненнями в галузі
машинобудування. Викладення методів розрахунків максимально наближене до форми, що
прийнята у відповідних стандартах і нормалях. Детальніше подано питання про хвильові пере-
дачі, жорсткість валів, наведено необхідні довідкові дані, що загалом значно спростило опану-
вання студентами складним процесом проектування об’єктів сучасної техніки.
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К.І. Заблонський — організатор і керівник п’яти Всесоюзних фахових науково-практичних
конференцій, він керував спільними науковими дослідженнями з Дрезденським технічним уні-
верситетом,  брав активну участь у міжнародних конференціях в Нью-Делі,  Будапешті,  Варні,
Дрездені, Стокгольмі, запрошувався для читання лекцій у вищих технічних навчальних закла-
дах Німеччини, Чехії, Болгарії, Польщі, Італії, Куби.

Водночас К.І. Заблонський активно займався видавничою діяльністю, обіймав посади ре-
дактора республіканських збірників “Деталі машин”, “Детали машин и подъемно-транспортные
машины”, “Теорія механізмів і машин”, був членом редколегії журналу “Технология и органи-
зация производства”, головою редколегії Бібліотеки конструктора видавництва “Техніка”.

Окремого опису заслуговує діяльність К.І. Заблонського на посаді ректора ОПІ. Протягом
16-річної відданої праці він показав себе вмілим і сильним адміністратором. За інститутом тве-
рдо закріпилась позиція провідного вузу Одещини і півдня України. Весь цей час здійснюється
будівництво нових службових і житлових приміщень. Як згадує Костянтин Іванович: „ ... вда-
лося збільшити навчальну площу в 2,5 рази, забезпечити всіх потребуючих місцями в гуртожи-
тках. Збудували корпус радіоелектроніки, хіміко-технологічний корпус, теплотехнічну лабора-
торію, студентське містечко, спортивний комплекс з басейном і стадіоном, бібліотеку, удоско-
налили спортивно-оздоровчу базу в Кароліно-Бугазі, відбудували своїми силами Палац культу-
ри студентів і дитячий садок на Французькому бульварі”.

Характерною рисою ректора К.І. Заблонського була однаково висока вимогливість до себе,
співробітників і студентів, його зусилля завжди спрямовувались на наведення чіткого порядку
в навчальному процесі, на підвищення рівня наукових досліджень. У результаті цього зросла
активність вчених, в ОПІ виникли нові наукові школи, зав’язались і зміцніли зв’язки з зарубіж-
ними інститутами та дослідниками. К.І. Заблонський заснував в інституті спеціалізовану лабо-
раторію технічних засобів навчання (ЛТОУП), яку міністр вищої та середньої освіти УРСР по-
дав як зразок для поширення в усіх вузах України. Ректора ОПІ було обрано головою Ради рек-
торів вузів м. Одеси, почесним доктором Технічного університету Молдови.

В ОПІ було започатковано систему підготовки фахівців для 83 країн світу. Підготовчий
факультет для іноземних громадян визнано одним з кращих серед 180 факультетів країни,
приймально-розподільний пункт (південні ворота країни ) за чітку організацію роботи визнано
кращим у СРСР. На протязі 16 років К.І. Заблонський очолював Одеське відділення товариства
“СРСР — Італія”

Фронтова та трудова діяльність Костянтина Івановича Заблонського відзначена 20 урядо-
вими нагородами, серед яких ордени: Леніна, “Вітчизняної війни 2 ступеня”, “Знак пошани”,
“Дружби народів”, медалі: “За бойові заслуги”, “За оборону Кавказу”, “За перемогу над Німеч-
чиною”, “За доблесну працю” та ін., почесні грамоти Президії Верховної Ради України, Кабіне-
ту Міністрів України, Почесні знаки: “За внесок у справу дружби”, “Відмінник освіти України”,
пам’ятні знаки і медалі Італії,  НДР,  Куби,  Монголії,  Польщі,  Радянського комітету ветеранів
війни, ветеранів Четвертої повітряної армії.

На честь 90-річчя з дня народження видатного педагога і вченого в Одеському національ-
ному політехнічному університеті 21 і 22 червня 2005 р. відбулась міжнародна науково-
технічна конференція “Механічні передачі”, в якій взяли участь не тільки відомі науковці і фа-
хівці промисловості з країн СНД,  Угорщини,  ФРН,  Болгарії,  але й багато талановитої молоді,
для якої шлях до науки “машинознавство” почався з підручників професора К.І. Заблонського.
На адресу ювіляра надійшли численні поздоровлення від українських колег, науковців і друзів з
багатьох країн світу, в яких вшановується його сумлінна різнобічна трудова діяльність і відда-
ність науці.

Надійшла до редакції 14 червня 2005 р.


