
 

ЮВІЛЕЇ 
 

Доктору технічних наук, професору Хмарі Леоніду Андрійовичу – 70 років! 
 

19 липня 2016 року виповнюється 70 років видатному 
вченому, Заслуженому винахіднику України, винахіднику СРСР, 
завідувачу кафедри "Будівельні та дорожні машини" ДВНЗ 
"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 
Хмарі Леоніду Андрійовичу. 

Л.А. Хмара знаний в Україні та за її межами вчений, 
спеціаліст в галузі дорожнього машинобудування, керівник 
наукової школи по формуванню високоефективних робочих 
органів дорожньо-будівельних і землерийних машин та 
інтенсифікації робочих процесів будівельних машин. Він дійсний 
член академії будівництва України та підйомно-транспортної 
академії наук України. 

Дослідження професора Л.А. Хмари тісно пов'язані з 
промисловістю. За їх результатами розроблено та впроваджено у 
виробництво більше 50 наукових розробок, новизна яких 
підтверджена авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи в Україні та країнах Європи. Леонід 
Андрійович – винахідник від Бога. Його авторству належить більше 1 000 авторських свідоцтв СРСР 
і патентів на винаходи абсолютна більшість котрих відрізняються особливою оригінальністю та 
витонченістю технічного рішення. Безперервний, ефективний творчий пошук, активні зв'язки з 
машинобудівними підприємствами, галузевими та академічними науково-дослідними інститутами, 
вищими навчальними закладами України, Європи, СНД – це життєве кредо професора Л.А. Хмари. 

З 1984 по 1994 рік професор Л.А. Хмара працював проректором з наукової роботи 
Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, з 1982 року і по теперішній час доктор 
технічних наук, професор Л.А. Хмара – завідувач кафедри "Будівельні та дорожні машини" цього ж 
вищого навчального закладу. 

Головний результат науково-педагогічної роботи – це учні. Леонід Андрійович – провідний 
професор академії, протягом багатьох років член експертної ради ВАК України, голова державних 
екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах України та СНД (Київ, Харків, Москва, 
Хабаровськ). Професор Л.А. Хмара підготував більше 100 учнів в області винахідництва та 
раціоналізації, 18 кандидатів технічних наук, 4 доктори технічних наук, що працюють в ПДАБА та 
інших організаціях. 

В числі його опублікованих робіт більше 40 книг, 5 монографій, більше 600 наукових статей з 
різних питань науки і техніки. В цьому ряду слід особливо виділити фундаментальний підручник 
"Машини для земляних робіт" – свідчення колосального педагогічного досвіду автора, дару його 
конструктивного аналізу, власного оригінального погляду на задачі та зміст навчального предмету. 

Вимогливість – принцип загальнопедагогічний. Вимогливість Леоніда Андрійовича – вона 
легендарна. Його критичні виступи на сторінках наукових видань, вчених рад по захисту дисертацій, 
на наукових конференціях завжди повчальні, короткі і чіткі. Але завжди наскрізь пронизані 
добротою. 

Надзвичайна наукова простота без спрощень та вульгаризації, здатність бачити науковий факт 
в усій його багатомірності, методична зрозумілість і доступність – ось головні риси індивідуального 
стилю видатного вченого. 

Від щирого серця вітаємо Леоніда Андрійовича Хмару з ювілеєм. Бажаємо бути щасливим  та 
відчувати щастя в душі, нових наукових злетів, нових книг та винаходів, талановитих учнів, здоров'я 
та творчої наснаги. 

 
Завідувач кафедри дорожніх машин, 

професор В. Д. Мусійко 
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