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Пріоритетним у розбудові незалежної молодої Української держави є наявність особистостей 

високого інтелекту, які володіють сучасними знаннями, досвідом, постійно аналізують динаміку 
вітчизняних та світових подій як в соціальному, так і в економічному напрямках, здатні випереджати і 
прогнозувати розвиток, акумулювати можливості і сили, підпорядковані колективи на найважливіших 
ділянках для досягнення мети. Досвід свідчить, що навіть, якщо всі необхідні історичні умови наявні, 
велику роль відіграють особисті якості керівника: його кваліфікація, світогляд, масштаб мислення, вміння 
працювати з людьми і вести їх за собою, воля, розум, цілеспрямованість. Особливо почесне місце серед 
славетної когорти видатних особистостей, що своєю невтомною, титанічною працею, яскравим розумом, 
організаторським талантом внесли неоцінимий вклад у розвиток науки, освіти і культури в Україні і зробили 
нашу країну ще більш відомою у світовому співтоваристві належить автору багатьох монографічних 
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узагальнень, підручників, посібників, доктору технічних наук, професору, академіку Академії інженерних 
наук, Української технологічної академії, Міжнародної академії інформатизації, Академії триботехніки, 
Президенту Національного комітету України з питань машинознавства, Заслуженому працівнику народної 
освіти України, багаторічному ректору першого вищого навчального закладу  в м. Хмельницькому, раднику 
ректора Хмельницького національного університету, публіцисту, гуманісту, людині з енциклопедичним 
характером знань Радомиру Івановичу Сіліну. Радомир Іванович належить до тієї когорти українських 
вчених, які своєю довголітньою сумлінною й подвижницькою працею заслужили щиру любов серед колег-
науковців і численних учнів та повагу серед наукового загалу і громадськості. 

Р.І. Сілін народився 27 вересня 1931 р. в м. Курську (Російська Федерація) в сім’ї службовців. 
Дитинство його було обпалене війною: життя майбутнього ректора університету в Хмельницькому на той 
час відраховувало неповних десять років. З 1943 р. він став червоноармійцем, рядовим топографічної 
служби 65 моторизованого топографічного загону. Юний Радомир звільняв Харків, Кіровоградщину, 
пройшов Молдавію, Румунію, Угорщину, тодішню Чехословаччину та Австрію. Звістка про капітуляцію 
Німеччини застала його у Відні. У червні 1945 р. Радомира Івановича було демобілізовано з лав радянської 
армії. У переможному 1945 р. Радомир Іванович у своїх неповних 14 років вже був нагороджений двома 
медалями: «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» і «За взяття Відня». 

Після завершення війни продовжував навчання у школі спочатку у Курську, а згодом в 
старовинному українському місті Львові, куди переїхав за місцем служби батька. У 1956 р. Р.І. Сілін 
одержав диплом з відзнакою випускника Львівського політехнічного інституту. Здібного і перспективного 
молодого випускника залишають в рідному інституті на посаді асистента кафедри технології 
машинобудування. Як кожний справжній вчений Р.І. Сілін пройшов тривалий і складний шлях свого 
професійного зростання. В 1962 р. Радомир Іванович захистив в Київському політехнічному інституті 
кандидатську дисертацію. У 1965 р. Р.І. Сіліна на 10 місяців направляють в США, де він проходив наукове 
стажування в університетах цієї країни. Результатом наукових пошуків став захист в 1973 р. докторської 
дисертації. 

В грудні 1974 р. Міністерство освіти України направляє Радомира Івановича в Хмельницький 
технологічний інститут побутового обслуговування на посаду ректора. За роки його керівництва 
провінційний інститут став визнаним у країні і світі університетом. Восени 2001 р. професор Р.І. Сілін 
передав ректорські повноваження своєму вихованцеві доктору технічних наук, професору М.Є. Скибі. 
Такий непростий, але багатий здобутками шлях від Хмельницького технологічного інституту побутового 
обслуговування до Технологічного університету Поділля пройшов колектив його працівників протягом 27-
ми років під керівництвом ректора професора Р.І. Сіліна. 

За останні роки відзначається позитивна динаміка якісних і кількісних показників розвитку всіх основних 
напрямків діяльності університету. Це стало підставою для клопотання про надання Хмельницькому державному 
університету статусу національного. 21 липня 2004 р. Президент України підписав Указ, в якому зазначалося: 
«Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Хмельницького державного 
університету у розвиток національної освіти і науки постановляю: надати Хмельницькому державному 
університету статус національного». 

В сучасних умовах Хмельницький національний університет за підсумками рейтингу вищих 
закладів освіти входить до складу 10 кращих ВНЗ України. Тепер він визнаний в Україні та поза її межами 
як могутній освітній, науковий та культурний заклад з потужною матеріально-технічною базою, 
висококваліфікованим кадровим потенціалом та розвинутою інфраструктурою. У ВНЗ започатковано і 
успішно розвиваються  17 наукових шкіл, функціонують докторантура та аспірантура, працюють 4 
Спеціалізовані вчені ради для захисту докторських та кандидатських дисертацій. Підготовка фахівців ведеться 
з 43 спеціальностей за 37 напрямками. 

Вже впродовж багатьох років Радомир Іванович підтримує тісні ділові контакти з такими відомими 
в усій країні вченими і громадсько-політичними діячами як з Президентом НАН України Б. Патоном, 
Головою Верховної Ради України В. Литвином, Президентом АПН України В. Кременем, секретарем Ради 
національної безпеки і оборони Р. Богатирьовою, головою Державного агентства з питань науки, інновацій 
та інформації В. Семиноженком, народними депутатами України Б. Тарасюком, А. Гриценком, М. 
Томенком, І. Кириленком, А. Яценюком, В. Кравчуком, О. Лукашуком, лідером Об’єднаної демократичної 
опозиції Ю. Тимошенко, колишнім послом України в США і Канаді Ю. Щербаком, послом США в Україні 
Д. Тефтом, ректором Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка професором О. 
Завальнюком, директором Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при 
Кам’янець-Подільському національному університету імені І. Огієнка академіком Л. Баженовим, 
академіками НАН України В. Смолієм і П. Троньком, народним художником України М. Мазуром, 
керівниками сільгосппідприємств, Героями України П. Іващуком, В. Петринюком, М. Шаповалом. 

З іменем професора Р.І. Сіліна зв’язано становлення Національної Ради України з машинознавства, 
Президентом якої він є і яка представляє нашу країну в Міжнародній федерації з теорії машин і механізмів. 
Після розпаду СРСР Росія стала правонаступницею і автоматично залишилася в IFToMM, а новоутворені 
незалежні держави опинилися за межами цієї організації. Керівництво IFToMM завжди розуміло, що 
Україна володіє могутнім науковим потенціалом, українські вчені достойні працювати в цій організації, 
робило неодноразові пропозиції різним відомствам вирішити питання про входження України в IFToMM. І 
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звичайно, Україна, виявившись відсунутою від цього можливого міжнародного співробітництва, втрачала 
свій авторитет і вагу в світовому співтоваристві. Як з’ясувалося пізніше, з боку деяких наших великих 
вчених були зроблені спроби вирішити цю проблему, однак труднощі перебудови, відсутність коштів, 
бюрократичні перепони, ослаблена увага керівництва країни до науки, відсутність офіційного визнання і 
юридичного оформлення Національного комітету з ТММ не давали можливості досягнути успіху. 

Радомир Іванович розумів, що представництво України в такій впливовій міжнародній організації, 
як IFToMM, сприятиме зростанню престижу і авторитету нашої молодої держави в світі, а розташування 
Національної Ради в Хмельницькому національному університеті підніме його статус в Україні і в усьому 
світі. І він взявся за цю роботу і вирішив проблему без бюрократичних зволікань і з найменшими витратами. 

Професор Р.І. Сілін вдало поєднує педагогічну діяльність з науковою. В значній мірі саме 
завдячуючи наполегливості Радомира Івановича в галузі наукових пошуків відзначається позитивна 
динаміка якісних і кількісних показників розвитку всіх основних напрямків діяльності університету. В 
університеті діють 17 наукових шкіл. Науковий рівень цих шкіл засвідчує проблемність тем та науковий 
імідж керівників. Професор Р.І. Сілін вже впродовж багатьох років очолює наукову школу «Теоретичні 
основи напружено-деформованого стану контактуючих тіл». Він є головою Спеціалізованої вченої ради для 
захисту докторських і кандидатських дисертацій з спеціальностей 05.02.02 – машинознавство, та 05.02.04 – 
тертя та зношення в машинах. 

Він став бажаним доповідачем на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях. Вчений гідно 
представляв Україну з науковими доповідями на всесвітніх конгресах, конференціях і інших міжнародних 
наукових форумах у США, Англії, Франції, Німеччині, Японії, Китаї, Австралії, Ізраїлю. Швейцарії, 
Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Італії, Канаді, Чехії, Бразилії, Аргентині, Болгарії, Єгипті й інших країнах. 
Професор Р.І. Сілін достойно представляє на таких міжнародних форумах нашу країну. Він відразу звертає 
увагу до себе керівників делегацій вільним володінням англійською мовою, ерудицією, глибоким знанням 
питань, що обговорюються. Він вміє бути цікавим і привабливим для інших. Його слухають з особливою 
увагою, коли він говорить про проблеми машинознавства, про комп’ютеризацію, торсійні поля, вищу 
школу, освіту взагалі і про наш університет зокрема, Україну, Поділля, історію, мистецтво. Його знають і 
шанують такі добре знані в своїх країнах і в наукових колах світу вчені як Р. Коуп і Б. Бушан (США), А. 
Морецький, С. Питко, Л. Добжанський і М. Щерек (Польща), К. Фролов, І. Блєхман, В. Потураєв і І. 
Гончаревич (Росія), Л. Сосновський (Білорусь), І. Гарбар (Ізраїль), Е. Сантнер (Німеччина), П Джост 
(Великобританія), Ф. Франек (Австрія), А. Зелений і Я. Суханек (Чехія), Ю. Подгурскас і К. Рагульскіс 
(Литва), Е. Лавендел (Латвія) та інші. 

За підручниками і навчальними посібниками професора Р.І, Сіліна навчаються студенти не тільки 
Хмельницького національного університету, а й багатьох інших ВНЗ країни. Спільно з професором 
Вашингтонського університету Р. Коупом видав два навчальних посібники з практичного менеджменту. 
Значний науковий резонанс міжнародної наукової спільноти викликали книги Радомира Івановича «Людина 
і Всесвіт» (2007) та «Взаємозв’язок Всесвіту і Людини» (2009). На ці дві книги з’явилися схвальні рецензії в 
авторитетних світових виданнях, вони перекладені багатьма мовами світу. 

У 1981 р. професор Р.І. Сілін в складі делегації України брав участь в міжнародному конгресі 
ЮНЕСКО з питань технології освіти. На початку ХХІ ст. ім’я видатного вченого сучасності з міста 
Хмельницького облетіло весь світ. У 2000 р. Американським Біографічним Інститутом він обраний членом 
дослідницької Колегії Радників цього інституту Людиною року, а Кембріджським Біографічним Центром 
(Англія) Людиною тисячоліття. В цьому ж році ім’я вченого вносять до еліти Міжнародної академії 
інформатизації. В наступному році професора Р.І. Сіліна призначають особистим Радником Генерального 
директора Міжнародного Біографічного Центру Кембриджа і вводять до складу 500 світових лідерів впливу. 

Професор Р.І. Сілін - досвідчений вихователь наукових кадрів. Під його керівництвом захищені 41 
кандидатська і 24 докторських дисертацій. Наукова діяльність професора Р.І. Сіліна гідна подивування. 
Його роботи підготували грунт для багатьох відкриттів. Перелік його наукових праць містить понад 400 
назв. Частина з них опублікована за кордоном. Багато з них стали класичним надбанням світової науки. 
Науковий авторитет професора Р.І. Сіліна стрімко зростає з роками напруженої праці. 15 квітня 1993 р. 
Указом Президента України «за вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження наукових досліджень 
та підготовку кадрів» йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України», він 
також удостоєний більше двадцяти державних нагород. 

 


