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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

25 жовтня 2015 р. фронтовику, вченому, педагогу, винахіднику, доктору 

технічних наук, професорові Тугаєнку Юрію Федоровичу виповнилося 90 років. 
 

 

Ю.Ф. Тугаєнко пішов на фронт після звільнення 

м. Одеси у квітні 1944 р. У складі 3-го Українського 

фронту з боями пройшов Румунію, Болгарію, Угорщину, 

Югославію, Австрію. За бойові заслуги нагороджений 

медалями «За відвагу», «За взяття Будапешту»,  

«За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній 

війні»; орденом Великої Вітчизняної війни 1-го ступеня.  

Після закінчення в 1951 р. Одеського інженерно-

будівельного інституту Юрій Федорович працював 

начальником технічного відділу тресту «Дагсільбуд» в 

м. Махачкала, з 1952 р. по 1957 р. перебував на кадровій 

службі у лавах Радянської армії, на будівництві залізниці 

Улан-Батор − Пекін.  

З 1957 р. і до сьогодні Юрій Федорович працює в Одеській державній академії 

будівництва та архітектури (колишньому Одеському інженерному-будівельному 

інституті) на посадах: завідувача лабораторії, асистента, доцента, завідувача кафедри 

основ і фундаментів, професора кафедри. 

У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію, в 2005 р. − докторську. 

Своїми роботами в галузі фундаментобудування Тугаєнко Ю.Ф. відомий як в 

України, так і далеко за її межами. Він увперше в колишньому СРСР запропонував та 

експериментально обґрунтував застосування піщаних подушок і шпальних 

фундаментів при зведенні будівель на ґрунтах першого типу за просіданням. Він є 

автором розвитку методики вимірювання пошарових деформацій у ґрунтах основ, яка 

використовувалася при дослідженні роботи з природною основою дослідних натурних 

фундаментів, натурних будівель у лесових ґрунтах, пальових фундаментів із 

пірамідальних і козлових паль, плитних кільцевих фундаментів на лесових і  піщаних 

ґрунтах. З його участю виконано дослідження вапняку-черепашнику як основи споруд, 

проведено вирівнювання крену будівель за допомогою однобічного замочування та 

посилення фундаментів ряду об’єктів, у тому числі й Одеського оперного театру, 

запроектовано та зведено фундаменти великої кількості об’єктів промислового та 

цивільного будівництва в Одеському регіоні й за його межами. 

Юрій Федорович опублікував близько 300 наукових  робіт, серед яких 

4 монографії, 22 авторських свідоцтва, 3 патенти. Він є багаторазовим учасником 

конференцій по основаї і фундаментах в Україні та за її межами. 

За роки роботи Ю.Ф. Тугаєнко брав участь у підготовці великої кількості 

фахівців-будівельників, підготував 7 кандидатів технічних наук і консультував більше 

20-ти здобувачів. Нині здійснює керівництво аспірантами й консультує докторантів. 

За заслуги в галузі наукових досліджень та підготовки наукових кадрів 

Ю.Ф. Тугаєнко нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України  

«За наукові досягнення» та багатьма почесними грамотами. 

Виняткова порядність, чесність, доброзичливість до людей, високий 

професіоналізм Юрія Федоровича Тугаєнка здобули глибоку пошану та авторитет 

серед студентів, викладачів і практикуючих фахівців. 

Дорогий Юрію Федоровичу! Геотехніки України бажають Вам здоров’я, здоров’я 

і ще раз здоров’я та довгих років життя. 
 

Редакційна колегія приєднується до поздоровлень ювіляру. 


