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Основні навчальні дисципліни: 
джерела та системи теплопостачання; топки та котельні установки ТЕС і промислових 

підприємств; методи енергомоніторингу та енергоаудиту. 
Сфера наукових інтересів: 
теплоенергетика; котельно-топкова технологія та техніка; котельно-топкові системи з 

об'ємно-охолоджуваною топкою та киплячим шаром. 
 
Воінов Олександр Петрович народився 26 квітня 1927 р. в Одесі у сім'ї робітника. З 

1949 по 1952 р. навчався в аспірантурі, а 1953 р. захистив кандидатську дисертацію та був 
залишений для роботи в Одеському політехнічному інституті. Послідовно Олександр Петрович 
працював на посаді асистента, старшого викладача, доцента, а з 1969 по 1981 р. завідував 
кафедрою теплових електричних станцій. 

Олександр Петрович читав лекційні курси: "Котельні установки", "Котельні установки 
та парогенератори", "Котельне обладнання ТЕС", "Автоматизація котельних установок", 
"Автоматизація водопідготовчих установок", "Енергетика зарубіжних країн", "Теплообмінне 
обладнання ТЕС" та ін. Проводив заняття на курсах підвищення кваліфікації іноземних 
фахівців. 

У 1968 р. Мінвуз СРСР організував при кафедрі котлів проблемну науково-дослідну 
лабораторію (НДЛ) "Промислових радіаційних парогенераторів". У 1970 р. керівництво 
проблемної НДЛ було доручено О.П. Воїнову. На початку 80-х років проблемна лабораторія 
була перетворена на НДЛ "Перспективних котельно-топкових систем". 

Керівником лабораторії було висунуто концепцію та розроблено 41 науково-технічну 
основу створення котлів з об'ємно-охолоджувальною топкою, особливо котлів із киплячим 
шаром та на паливі різних видів, сортів та якості, що відкрили новий напрямок у розвитку 
котельно-топкових систем. 

З 1970 р. з ініціативи О.П. Воїнова НДЛ першою в Україні розпочала розробку завдань 
проблеми створення котлів із низькотемпературним киплячим шаром. Топки котлів цього типу 
є окремим випадком топок з об'ємним охолодженням. Роботи НДЛ зробили певний внесок у 
розвиток технології котельно-топкового киплячого шару. За одним із найважливіших завдань 
згаданої проблеми – задачі зниження інтенсивності ерозії котельних труб у топці з киплячим 
шаром – НДЛ у 1982-1983 рр. була визнана провідною серед організацій, що здійснюють 
науково-дослідні дослідження. 

Воінов О.П. захистив докторську дисертацію у 1986 р. за спеціальністю 05.04.01 – 
"Котли та камери згоряння" (144 "Теплоенергетика"), а у 1989 р. рішенням ВАК йому 
присвоєно вчене звання професора по кафедрі теплових електричних станцій. 

Під керівництвом професора О.П. Воїнова захищено 5 кандидатських дисертацій. 
Є автором та співавтором понад 300 наукових праць, зокрема понад 40 методичних 

вказівок і навчальних посібників, а також 27 патентів на винахід. 


