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Електричні машини: генератори і двигуни – 

це серця та мускули техносфери 

 

 

 

ВСТУП 
 

У різні часи університет, до якого вхо-

дить кафедра електричних машин, мав різ-

ні назви і, відповідно, проходив подальші 

етапи розвитку.  

У 1885 році 6 квітня уряд Російської ім-

перії затвердив положення, відповідно до 

якого почав функціонувати Харківський 

практичний технологічний інститут. 

У 1898 році інститут перейменований в 

Харківський технологічний інститут (ХТІ), 

якому присвоєно ім’я імператора Олександ-

ра III. 

У грудні 1929 року технологічний інсти-

тут перейменований у політехнічний – Хар-

ківський політехнічний інститут (ХПІ). 

У 1930 році в результаті реорганізації 

політехнічного інституту на базі окремих 

факультетів створено шість самостійних 

інститутів. На території інститутського міс-

течка залишилися механико-

машинобудівний (ХММІ), хіміко-

технологічний (ХХТІ) і електротехнічний 

(ХЕТІ) інститути. Природно, що кафедра 

електричних машин увійшла до Харківсь-

кого електротехнічного інституту. 

У 1949 році 7 вересня Рада Міністрів 

СРСР ухвалила рішення про відновлення 

Харківського політехнічного інституту 

(ХПІ). Наказом Міністра вищої освіти СРСР 

від 16 вересня його відновили на базі 

об’єднання інститутів, що входили в нього 

до 1930 року як факультети, а також інсти-

туту інженерів цементної промисловості.  

У квітні 1994 року за результатами дер-

жавної атестації та відповідно до рішення 

Кабінету міністрів України № 244 Харків-

ський політехнічний інститут одержав ста-

тус державного політехнічного університе-

ту, і став називатися Харківський держав-

ний політехнічний університет (ХДПУ). 

Враховуючи загальнодержавне і міжна-

родне визнання результатів діяльності та 

вагомий внесок у розвиток національної 

вищої освіти і науки, указом Президента 

України від 11 вересня 2000 року ХДПУ бу-

ло надано статус Національного: так він 

став іменуватися Національній технічний 

університет  «Харківський  політехнічний 

інститут» (НТУ «ХПІ»). 

В межах зазначених структур, які змі-

нювалися і внутрішньо, кафедра електрич-

них машин теж змінювала «прописку». 

21 січня 1921 року в технологічному ін-

ституті почав працювати електротехнічний 

факультет, першим деканом якого став 

професор Павло Петрович Копняєв. Саме 

до  цього  факультету  увійшла  кафедра 

електричних машин, яка народилася разом 

із ним в один день. Її завідувачем став та-

кож Павло Петрович. 

На початку 1951/52 навчального року 

електротехнічний факультет був розділений 

на електромашинобудівний та електроенер-

гетичний факультети, і кафедра увійшла до 

факультету, названого фактично на її ім’я.  

В 2018 році в університеті здійснена ре-

структуризація навчально-наукових під-

розділів. В її процесі створено п’ять навча-

льно-наукових інститутів: інститут енерге-

тики, електроніки та електромеханіки; ін-

ститут механічної інженерії і транспорту; 

інженерно-фізичний інститут; інститут 

економіки, менеджменту та міжнародних 

відносин; військовий інститут танкових 

військ НТУ «ХПІ» та п’ять факультетів: 

комп’ютерних наук і програмної інженерії, 

комп’ютерних та інформаційних техноло-

гій, соціально-гуманітарних технологій, мі-

жнародної освіти та Чернівецький факуль-

тет.  

При реорганізації кафедра електричних 

машин, природно, опинилася в Навчально-

науковому інституті енергетики, електроні-

ки та електромеханіки (Е-інститут) разом із 
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ще шістнадцятьма кафедрами відповідного 

профілю.  

Як представлено, університет і Е-інсти-

тут пройшли на своєму шляху різні органі-

заційні структири і змінювали свої назви.  

Проте кафедра електричних машин от 

вже  100  років  залишається  кафедрою 

електричних машин.  

Історія НТУ «ХПІ» в цілому і люди, які її 

творили, вже описуватися в різних видан-

нях. Історію Е-інституту і попередніх фа-

культетів ще, мабуть, напишуть фахівці, 

які працювали або ще працюють на рівні 

їхніх структур.  

Історію кафедри електричних машин, 

яка нараховує вже 100 років, взялися опи-

сати її співробітники, розуміючі, що, «якщо 

не ми, то хто?».  

Історія в наданому обсязі  пишеться 

уперше. Періоди її життя і розвитку подані 

з різним наповненням і подробицями, зва-

жаючи на те, що систематизованого нако-

пичування та зберігання інформації не від-

бувалося. Але у цьому виданні останні де-

сятиріччя освітлено достатньо різноманітно 

та добре ілюстровано. І неабияку роль тут 

відіграли поява цифрової фотографії, а та-

кож ентузіазм фотоаматорів, і у першу чер-

гу теперішнього завідувача кафедри елект-

ричних машин.  

В історичному описі представлені різно-

бічні сторони життя кафедри. Особливу 

увагу автори приділили людям – вченим, 

викладачам, співробітникам, студентам і 

випускникам кафедри, оскільки саме вони 

і є творцями історії кафедри.  

До написання даного огляду причетні у 

тій чі іншій мірі майже всі викладачі ка-

федри, які працювали на ній у 2020 році. 

Але найбільший ентузіазм (без цього було 

ніяк неможливо!) при збиранні матеріалів, 

написанні текстів, їх компонуванні з ілюс-

траціями проявили ті з них, які позиціону-

ються як автори видання.  

Символічно те, що вони сьогодні є не 

тільки співробітниками кафедри, але ще 

представляють три покоління її випускни-

ків 1972, 1992 і 2009 років! 

Автори висловлюють щиру вдячність 

викладачам кафедри, які допомагали у 

збиранні матеріалів для історичного огляду, 

а особливо професору Юхимчуку Володи-

миру Даніловичу, доцентам Шайді Віктору 

Петровичу і Єгорову Андрію Володимиро-

вичу, старшій викладачці Шилковій Ларисі 

Василівні. 

Особливу подяку висловлюємо нашим 

випускникам Шахіну Іссаму та Шуфані 

Саіду за матеріальну допомогу у виданні 

цієї книги. 

 


