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Розділ 1. Кафедра електричних машин – де це і яка вона? 
(на 100-му році) 

 
1.1. Передумова написання  

історичного огляду 

На погляд авторів, щоб писати чиюсь іс-

торію, слід розуміти, а наскільки і у якому 

масштабі об’єкт заслуговує цього?  

Вихідний привід для написання огляду 

історії кафедри електричних машин є наоч-

ним – це її сторіччя, яке почалося у 

1921 році і набуде повноти у 2021 році.  

Якщо розглядати життя різних навчаль-

них установ, то його періоди багато у чому 

визначаються керівниками та їхніми ко-

мандами, які діяли у ці періоди: для ін-

ституту або університету – це директор або 

ректор, для факультету – це декан, для ка-

федри – це завідувач.    

У цьому сенсі для кафедри електричних 

машин за сторіччя можна виділити сім пе-

ріодів, у які почергово керували кафедрою 

сім завідувачів: Копняєв Павло Петрович 

(1921 – 1930 рр.), Штурман Григорій Ісайо-

вич (1930 – 1933 і 1945 – 1950 рр.), Скомо-

рохов Олександр Олександрович (1933 – 

1941 рр.), Рогачов Іван Сергійович (1950 – 

1970 рр.), Яковенко Василь Олександрович 

(1970 – 1989 рр.), Осташевський Микола 

Олександрович (1989 – 2004 р.) і Мілих Во-

лодимир Іванович (з 2004 р. і дотепер).  

Таким чином, вся столітня історія ка-

федри пролягла між першим і сьомим заві-

дувачами, які зійшлися разом на світлині – 

хоча б у такому вигляді. 

За сучасний стан кафедри електричних 

машин відповідає чинний на даний час її 

завідувач, і на питання, які поставлені ви-

ще, відповідь мали дати саме він і його ко-

манда – співробітники кафедри. 

 

1.2. Де розташована і де живе  

кафедра на 100-му році? 

Географічна адреса кафедри електрич-

них машин проста – Україна, Харків, 

вул. Кирпичова, 2, електротехнічний кор-

пус (електрокорпус), перший поверх, кім-

ната 113. А ще для усього світу доступні її 

електронна адреса, тобто e-mail, 

kem113@gmail.com, та сайт 

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/ , а та-

кож телефони +38(057)7076577 та 

+38(057)7076844. 

Місце розташування кафедри, як і її на-

зва, залишаються незмінними всі 100 ро-

ків, хоча за часом змінювалися назва вули-

ці та номер будинку. Передостанніми були 

вул. Фрунзе, 21 (тепер – вул. Багалія). 

Сучасний план містечка НТУ «ХПІ» по-

дано на рисунку, хоча університет має й 

інші, територіально відокремлені володіння. 

На плані електротехнічний корпус і, отже, 

місце розташування кафедри електричних 

машин позначені числом 11. 

 
Перший та сьомий завідувачі 

кафедри електричних машин у 

січні 2011 року: 

чинний завідувач Володимир Іванович 

Мілих біля бюсту Павла Петровича 

Копняєва  

mailto:kem113@gmail.com
http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/
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Отже, якщо вам на кафедру електрич-

них машин, то потрібно увійти в електро-

технічний корпус з його головного входу, 

який подано на світлині. 

 
План розташування корпусів НТУ «ХПІ» та прилеглі вулиці 

 
Обитель кафедри електричних машин – електрокорпус (з боку головного входу) 
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Далі крізь вестибуль – на перший по-

верх, і трохи праворуч по сходах до входу 

на кафедру.  

 

 
Вестибуль електрокорпусу та сходи на 

його перший поверх 

 

Двері на кафедру ведуть до її Великого 

лабораторного залу.   

 

 
Вхід на територію кафедри електричних 

машин 

 

1.3. Хазяйство кафедри електричних 

машин і її внутрішня структура 

Якщо порівнювати кафедри нашого 

університету, то наша кафедра має віднос-

но велике хазяйство, яке було закладено ще 

за часів П.П. Копняєва. 

Доволі великим є і перелік основних 

приміщень кафедри: Великий лабораторній 

зал, лабораторія мікромашин, науково-

дослідна лабораторія з випробувальним 

стендом, генераторна станція, майстерня із 

електрообладнанням для ремонту електрич-

них машин та іншого обладнання, кабінет 

завідувача кафедри, дві кімнати виклада-

чів, три навчальні аудиторії, кімната учбо-

во-допоміжного персоналу (канцелярія), 

комірна для зберігання приладів, облад-

нання та матеріалів, інші допоміжні при-

міщення. 

У межах Великого лабораторного залу, 

або поєднано з ним, розташовано ще низку 

інших навчальних, адміністративних і до-

поміжних територій. Окрім того, площі ка-

федри знаходяться і на другому поверсі: 

кабінет завідувача кафедри, дві виклада-

цькі кімнати та навчальна аудиторія. На 

другий  поверх  ведуть  доволі  унікальні 

гвинтові сходи.  

 

 
Сходи нагору – символічно для студентів, 

які тільки що захистили дипломні проєкти 

спеціаліста. 16 лютого 2010 року 
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Загальна площа приміщень кафедри 

становить 941 кв.м., у тому числі – 

605 кв.м. безпосередньо учбової площі. 

В лабораторіях кафедри розташовані 

робочі студентські місця: 

1) Великий лабораторній зал – 22 лабо-

раторних стенда з електричними машина-

ми та електрообладнанням; 

2) лабораторія мікромашин – 8 лабора-

торних стендів з електричними машинами 

малої потужності та електрообладнанням; 

3) лабораторія комп’ютерної техніки – 

14 комп’ютерних місць. 

Окрім цього, комп’ютерами та прин-

терами оснащено кабінет завідувача, кім-

нати викладачів, кімнату допоміжного уч-

бового персоналу, науково-дослідну лабора-

торію. 

А тепер пройдемо по найбільш важли-

вих місцях кафедри. 

Великий лабораторний зал кафедри має 

дві пари рядів лабораторних стендів уз-

довж двох його прогонів. На світлинах по-

казано Великий лабораторний зал (обидва 

прогони), з якого видно приміщення друго-

го поверху. Під балконом другого поверху 

знаходиться лабораторія мікромашин, яка 

відокремлена стінкою зі скляних трубок. У 

протилежному кутку другого проходу від-

городжено місце для проведення лекційних 

та практичних занять. 

 

 

 

 

 

 

 
Великий лабораторний зал кафедри (перший прогін) 
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Великий лабораторний зал кафедри (другий прогін) 

 

 
Аудиторія у межах Великого лабораторного залу (за шафами) 
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Із Великого лабораторного залу через 

невеликий коридорчик можна потрапити 

до комп’ютерного класу кафедри (право-

руч) та її канцелярії (ліворуч). 

 

 
Комп’ютерний клас кафедри 

 

 
Канцелярія кафедри та її інженери (зліва направо) Лохвицька Надія Іванівна,  

Єрохіна Ірина Володимирівна, Самарчанц Лора Василівна. 2012 рік 
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Піднявшись гвинтовими сходами на 

другий поверх, потрапляємо на площадку, з 

якої дві двері ведуть до приміщень для ви-

кладачів, одна – до аудиторії і ще одна – до 

кабінету завідувача кафедри. 

 

 
Площадка на другому поверсі: ліворуч – двері кабінету завідувача кафедри,  

праворуч – однієї з викладацьких 

 

 
Аудиторія на другому поверсі кафедри 
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Якщо зупинитися перед вхідними две-

рима кафедри, і повернути одразу право-

руч, то крізь інші двері можна потрапити 

до приміщень кафедри у напівпідвальній 

частині електрокорпусу.  

Одразу тут розташовується науково-

дослідна лабораторія кафедри з випробу-

вальним стендом для дослідження елект-

ричних машин, а потім – ще одна аудито-

рія.  

Ця аудиторія відбудована силами ка-

федри за підтримки споріднених підпри-

ємств на місці давно залишеної непрацюю-

чої дослідницької лабораторії з випробу-

вання машин постійного струму, і  вона ві-

дкрилася у 2014 році, як  зовсім  нова ау-

диторія.  

Нова аудиторія площею 83 кв.м. вважа-

ється «представницькою»: тут проходять 

конференції, захисти дисертацій та дипло-

мних проєктів і робіт, а також навчальні 

заняття.  

На знімку показана нова аудиторій зсе-

редини з видом від вхідних дверей. 

 

 
Нова представницька аудиторія кафедри на напівпідвальному рівні електрокорпусу 

 

1.4. Про головне – для чого створені 

кафедра електричних машин та інші  

споріднені кафедри? 

Головне призначення кафедри електри-

чних машин, як і інших кафедр універси-

тету, – це навчати студентів і підготовлю-

вати фахівців, які можуть працювати в різ-

них сферах економіки і науки України та 

зарубіжжя.  

Раніше випускники усіх кафедр техніч-

ного профілю називалися інженерами, по-

тім – спеціалістами, тепер – бакалаврами та 

магістрами.  

У цьому призначенні нашим головним 

профілем є спеціалізація – електричні маши-

ни (генератори та двигуни), які мають над-

звичайно широке розповсюдження. До нашої 

уваги належать також трансформатори, які 

мають допоміжну роль, але у кількісному ви-

раженні мають ще більше застосування. 
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Дипломи спеціаліста і магістра НТУ 

«ХПІ» зразка 2015–16 років, коли вони йшли 
паралельно, а згодом залишився  

лише диплом магістра 
 

За часів СРСР і потім у незалежній 

Україні кафедри електричних машин і спо-

ріднені до них кафедри випускали інжене-

рів за спеціальністю «Електричні машини і 

апарати». Але через те, що в Харкові пра-

цювали потужні відокремлені підприємства 

з виробництва електричних машин та апа-

ратів, і взагалі – наше місто вважалося еле-

ктротехнічною столицею України, в ХПІ 

працювали і збереглися донині відокремле-

ні кафедри «Електричні машини» та «Елект-

ричні апарати». В межах зазначеної спеці-

альності вони профілювали спеціалізації з 

електричних машин та апаратів окремо. 

Зараз кафедра електричних машин вхо-

дить до структури, яку окреслюють галузь 

знань – 14 «Електрична інженерія» і, більш 

вузько, – спеціальність 141 «Електроенерге-

тика, електротехніка та електромеханіка». 

В межах цієї спеціальності кафедра профі-

лює спеціалізацію «Електричні машини», що 

іменується тепер освітньою програмою.  

 
Так виглядають магістри кафедри 

електричних машин НТУ “ХПІ» 2011 року 
випуску: сидять разом із завідувачем 
кафедри Малєєв Олексій та Козорєзов 

Олександр, стоять Мельниченко Михайло 
та Чалий Андрій біля дошки студентських 

нагород, у яких є і їх внесок.  
27 червня 2011 року 

 

За підсумками навчання студенти мо-

жуть отримувати освітньо-кваліфікаційні 

рівні:  

I рівень: бакалавр – 4 роки; а також за 

скороченою програмою на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціа-

ліст – 3 роки; 

II рівень: магістр – 1 рік і 4 місяці (про-

фесійного спрямування), або 1 рік і 9 місяців 

(наукового спрямування). 

III рівень:  Ph.D.  (доктор  філософії  з 

електроенергетики,   електротехніки   та 

електромеханіки) – 4 роки. 

Останній рівень замінив науковий сту-

пінь кандидата технічних наук, що існував 

раніше, і цей рівень досягається через ас-

пірантуру, але забезпечується кафедрою.  
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Навчання на кафедрі електричних ма-

шин здійснюється за денною та заочною 

формами. 

Кафедр, які готують фахівців з елект-

ричних машин, вивчають та досліджують 

саме електричні машини, в Україні зали-

шилось небагато.  

В Національному технічному універси-

теті України «Київський політехнічний інс-

титут» профілюється спеціалізація «Елект-

ричні машини і апарати», так само як і у 

Кременчуцькому національному універси-

теті. В Одеському національному політех-

нічному  університеті є  спеціалізація «Еле-

ктричні машини в мехатронних системах». 

В Національному університеті «Запорізька 

політехніка» (НУ ЗП), як в НТУ «ХПІ», є 

окремі кафедри «Електричні машини» і 

«Електричні та електронні апарати», тому є 

й однойменні бакалаврські освітні програ-

ми, але на другому рівні продовжується 

навчання за програмою «Електромеханічні 

(електротехнічні) системи та комплекси». 

Раніше була близька до нас кафедра у 

Національному університеті «Львівська по-

літехніка», але у 2017 року кафедри «Елект-

ричні машини та апарати» і «Електропри-

вод і комп’ютеризовані електромеханічні 

системи» об’єднали в одну кафедру «Елект-

ромехатроніка та комп’ютеризовані елект-

ромеханічні системи». 

Випускали спеціалістів за спеціальністю 

«Електричні машини та апарати» Донбась-

кий гірничо-металургійний інститут (Ал-

чевськ), Новокаховський політехнічний інс-

титут, Східноукраїнський національний 

університет (Луганськ). Але «часи зміню-

ються, і ми змінюємося разом з ними». 

Були або ще є кафедри, в назві  яких 

повністю або частково згадуються електри-

чні машини, приміром, в Національному 

гірничому університеті (тепер «Дніпровська 

політехніка»), в Одеській національній мор-

ській академії, в Національному аграрному 

університеті (Харків), в Національному уні-

верситеті кораблебудування (Миколаїв), в 

Українській державній академії залізнич-

ного транспорту (Харків), але тут кафедри 

не випускали відповідних спеціалістів, а 

лише забезпечували навчальні програми 

інших кафедр.  

У багатьох навчальних закладах вищої 

освіти студентів технічних спеціальностей 

знайомлять з електричними машинами у 

межах дисциплін під умовною назвою «За-

гальна електротехніка». 

Щоб зрозуміти важливість кафедр, які 

виховують фахівців з електричних машин і 

трансформаторів, або просто знайомлять 

студентів з ними, виявимо роль цих 

об’єктів для суспільства взагалі.  

Практично вся електроенергія, без якої 

важко навіть уявити сучасне життя, вироб-

ляється на електростанціях синхронними 

електричними машинами – потужними 

турбо- та гідрогенераторами.  

 

Вона передається по лініях електропере-

дачі різноманітним споживачам, і на цьому 

шляху напруга та струм 4–6 разів перетво-

рюються трансформаторами. 

 
Малопотужні генератори стоять в авто-

номних електроустановках – це вітряні ге-

нератори, автомобільні та тракторні гене-

ратори, дизель-генератори тощо. 

Електродвигуни різних типів є основ-

ним електромеханічним приводом різнома-

нітних механізмів, транспортних засобів, 

побутової та офісної техніки, іграшок, ме-

талообробних верстатів, підйомних кранів, 

ліфтів, насосів, вентиляторів, кораблів, 

електровозів, тролейбусів і трамваїв, холо-

дильників, пральних машин, комп’ютерів, 

аудіо- та відеотехніки, електроінструменту. 
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Схематично розташування генератора, 

трансформаторів і електродвигунів подано 

на рисунку (різноманітні двигуни напов-

нюють міста, села, підприємства тощо). 

 

 
Умовна електроенергетична система  
з об’єктами турботи фахівців, яких  
готує кафедра електричних машин  

(ЛЕП – лінія електропередачі, 
Тр-р – трансформатор) 

 

Немає жодної галузі промисловості, де б 

не застосовувались електричні машини і 

трансформатори самих різних розмірів та 

потужності, а саме: в енергетиці, в сільсь-

кому господарстві, в нафтогазовому ком-

плексі, на транспорті, в авіації і космосі, в 

морському та річковому флоті, в медицині, 

в побутовій техніці у наших будинках. 

Для створення та забезпечення роботи 

усієї цієї техносфери й призначені фахівці з 

електричних машин, тобто випускники од-

нойменних кафедр.  

Але випускники кафедри електричних 

машин отримують глибокі професійні 

знання і практичні навички не тільки з 

електричних машин і електричних апара-

тів, а також з електроніки і мікросхемотех-

ніки, електроприводу, електричних вимі-

рювань, обчислювальної техніки, сучасних 

інформаційних технологій, систем автома-

тизованого проєктування, електроенерге-

тики і електропостачання та ін. 

Таблиця, що подана далі, лаконічно та 

структуровано окреслює інформацію, яка 

допомагає зрозуміти, що таке спеціалізація 

«Електричні машини», яку забезпечує ка-

федра електричних машин НТУ «ХПІ». Саме 

ця спеціалізація надає випускникам фун-

даментальну освіту стосовно найважливі-

ших і поширеніших об'єктів техносфери – 

електричних машин і трансформаторів.  

Наші випускники мають пріоритет при 

працевлаштуванні та в подальшій профе-

сійній кар'єрі як фахівці з об'єктів, що ви-

значають ефективність і функціонування 

найрізноманітніших сфер діяльності люди-

ни, на відміну від цілої низки спеціальнос-

тей, які покликані забезпечити роботу сис-

тем для обслуговування роботи електрич-

них машин і трансформаторів.  

До того ж, рівень підготовки бакалаврів 

і магістрів електромеханіки, які спеціалізу-

ються з електричних машин і трансформа-

торів, дозволяє, при необхідності, без особ-

ливих проблем засвоїти ці  обслуговуючі си-

стеми.  

Електричні машини і трансформатори 

створені і працюють вже давно, та будуть з 

нами завжди! Тому фахівці, які уміють 

працювати з ними і створювати їх, теж бу-

дуть потрібні завжди та скрізь! Потрібність 

в цих спеціалістах, як і електричних маши-

нах, останнім часом значно посилюється, 

коли разом з наявним звичним великим 

поширенням машин йде бум використання 

електрики ще й в автомобілях, мотоциклах 

та інших засобах пересування, де замість 

звичайних двигунів внутрішнього згоряння 

встановлюються електродвигуни.  

Усе, вище зазначене, відповідає девізу 

кафедри електричних машин :  

«Електричні машини –  

генератори і двигуни –  

це серця і мускули 

техносфери!» 
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Що це таке – спеціалізація «Електричні машини»? 

 

Розділи Змістовне наповнення розділів 

Об'єкти нашого 

інтересу 

Електричні машини (генератори і двигуни) і трансформатори 

Місце цих об'єктів 

у сфері життєді-

яльності людини 

 Електричні генератори різних типів виробляють прак-

тично усю електроенергію у світі. 

 Трансформатори – це передавальна ланка між генерато-

рами та безліччю споживачів електроенергії, без яких не може 

обходитися сучасне суспільство. 

 Електродвигуни відіграють особливу роль серед спожива-

чів електроенергії. Вони перетворюють її на механічну енергію 

і приводять до руху переважну кількість пристроїв і механіз-

мів в промисловості, сільському господарстві, на транспорті, в 

енергетиці, при видобутку природних ресурсів, в повітряному 

і морському флотах, в медицині, в побутовій техніці, у війсь-

ковій сфері і мають безліч інших застосувань. 

Що пізнають сту-

денти спеціаліза-

ції «Електричні 

машини» 

Студенти кафедри «Електричні машини» отримують глибокі 

професійні знання та практичні навички з електричних машин і 

трансформаторів, а також з інших пристроїв та технологій, що 

забезпечують їхню роботу, таких як електричні апарати, елект-

ронні пристрої, системи електроприводу, вимірювальні прилади, 

мікросхемотехніка, комп'ютерна техніка, інформаційні техноло-

гії та ін.  

Уміння, що набу-

ваються 

Розрахунок, проєктування, дослідження, виробництво, нала-

годження, діагностика, технічне обслуговування та менеджмент 

електричних машин і трансформаторів, а також забезпечення їх 

взаємодії з супутньою технікою.  

Можливості пра-

цевлаштування 

Отримувані кваліфікації бакалавра-електромеханіка, а потім 

магістра-електромеханіка дають можливість обіймати посади: 

інженер-конструктор, інженер-технолог, начальник сектору, 

відділу та цеху, головний інженер, головний конструктор, голов-

ний технолог, головний енергетик, директор підприємства, кері-

вник фірми і вище – залежно від знань, амбіцій і харизми.  

 Випускники кафедри мають гарантоване працевлашту-

вання у постійних замовників наших фахівців: це підпри-

ємства ДП завод «Електроважмаш», «Укрелектромаш», «Харків-

ський електромеханічний завод», «Електромашина», «Укрелект-

роремонт», «Завод імені В. О. Малишева», «Харківенергоре-

монт», «Харківське агрегатне конструкторське бюро», «Харків-

ський тракторний завод»; теплові, гідро- та атомні електро-

станції, теплоелектроцентралі; «Харківобленерго», метрополі-

тен, підприємства нафтогазової і енергетичної промисловості 

та багато  інших підприємств України та зарубіжжя. 

 Пропозиції підприємств значно перевищують  щорічну 

кількість випускників. 
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1.5. Що дає нашим студентам 

університет і кафедра електричних 

машин, зокрема 

 

З 2007 року в НТУ «ХПІ» ведеться нав-

чання за навчальними планами, адаптова-

ними до вимог Болонського процесу. Нелег-

кий шлях до диплома бакалавра або магіст-

ра полягає у вивченні дисциплін загальної 

та професійної підготовки, проходженні 

переддипломної практики, дипломному 

проєктуванні та атестації. Завершується 

навчання захистом дипломного проєкту.  

 

Станом на 2020 рік для отримання дип-

лома бакалавра за освітньо-професійною 

програмою «Електромеханіка» за блоком 

дисциплін «Електричні машини» студенти 

мають скласти іспити або заліки з дисцип-

лін загальної та професійної підготовки, се-

ред яких: 

дисципліни загальної підготовки: 

Іноземна мова, Вища математика, Фізи-

ка, Хімія, Історія та культура України, 

Українська мова, Правознавство, Філосо-

фія, Екологія, Фізичне виховання; 

дисципліни професійної підготовки: 

Вступ до спеціальності, Інформаційні 

технології в електричних машинах, Нарис-

на геометрія, інженерна та комп'ютерна 

графіка, Електротехнічні матеріали, Осно-

ви метрології та електричних вимірювань, 

Теоретичні основи електротехніки, Основи 

електроніки, Технічна механіка, Теоретич-

на механіка, Історія науки і техніки, Еко-

номіка підприємства, Основи професійної 

безпеки та здоров’я людини, Основи теорії 

та технічні засоби електромеханічних сис-

тем  автоматичного  керування,  Теорія 

електромагнітних полів та процесів в елект-

ротехніці, Електричні машини, Загальна 

теорія електричних машин, Електричні 

машини автоматики та побутової техніки, 

Комп'ютерна графіка електричних машин, 

Електричні апарати, Основи електроприво-

да, Електромагнітні комп'ютерні розрахун-

ки електричних машин, Конструювання 

електричних машин, Проєктування асинх-

ронних машин,  Теплові,  гідравлічні  та 

аеродинамічні процеси в електричних ма-

шинах, Моделювання електромеханічних 

систем, Технологія електромашинобудуван-

ня, Експлуатація та ремонт електричних 

машин, Виробництво електричних машин, 

Випробування та діагностика електричних 

машин, Надійність електричних машин, 

Електропостачання промислових підпри-

ємств, Проєктування електричних машин в 

САПР. 

 

Станом на 2020 рік для отримання дип-

лома магістра за освітньо-професійною 

програмою «Електромеханіка» за блоком 

дисциплін «Електричні машини» студенти 

мають скласти іспити або заліки з дисцип-

лін загальної та професійної підготовки, се-

ред яких: 

дисципліни загальної підготовки: 

Організація виробництва та маркетинг, 

Безпека праці та професійної діяльності, 

Інтелектуальна власність, Філософські проб-

леми наукового пізнання (тільки для магіст-

рів наукового спрямування), Іноземна мова 

за професійним спрямуванням (тільки для 

магістрів наукового спрямування); 

дисципліни професійної підготовки: 

Основи наукових досліджень, Проєкту-

вання та технологія виготовлення синхрон-

них машин великої потужності, Технології, 

проблеми та перспективи розвитку галузі, 

Надійність та діагностика (в частині мон-

тажу, налагодження та сервісного обслуго-

вування електричних машин), Проєктуван-

ня та технологія виготовлення машин пос-

тійного струму, Шуми і вібрації електрич-

них машин, Спеціальні конструкції та ре-

жими електричних машин, Технологія ви-

робництва електричних машин, Проєкту-

вання і технологія виробництва електрич-

них мікромашин, Електричні машини з по-

стійними магнітами, Дослідження теплових 

і вентиляційних процесів в електричних 

машинах. 

Для магістрів наукового спрямування 

додається Науково-дослідна робота, в ме-

жах якої виділяється час на наукові дослі-

дження та написання наукових статей. 

Кафедра надає можливість вільного ви-

бору дисциплін студентом, серед яких: 

Чисельні методи розрахунку електромаг-

нітних параметрів і характеристик елект-

ричних машин; Нанотехнології в електро-
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машинобудуванні; Перспективи застосу-

вання надпровідності в електромеханіці; 

Автоматизація створення розрахункових 

моделей і чисельнопольових розрахунків 

електричних машин; Сертифікація елект-

ричних машин; Шляхи удосконалення та 

створення нових енергоефективних елект-

ричних машин; Шляхи підвищення міцнос-

ті конструкцій електричних  машин; Не-

стандартні випробування електричних ма-

шин; Прогресивні технології в електрома-

шинобудуванні; Новітні напрямки елект-

ромашинобудування. 

Хоча треба додати, що наведений пере-

лік дисциплін рік від року змінюється, але 

загальна структура дисциплін зберігається, 

враховуючи потреби сучасного розвитку 

виробництва та науки.  

Забезпечити організацію навчального 

процесу студентів, які навчаються за нав-

чальними програмами кафедри «Елект-

ричні машини», призваний її колектив.  

 

1.6. Команда кафедри електричних  

машин на її 100-му році життя 

Команда, або колектив кафедри – вели-

чина не постійна, час від часу змінюється, і 

той його стан, який прийшовся на початок 

ювілейного року, представлено на світлині. 

До складу кафедри електричних машин 

входять такі категорії: 

- Науково-педагогічні працівники: 

завідувач кафедри д.т.н., проф. Мілих 

Володимир Іванович; 

доцент к.т.н., доц. Єгоров Андрій Воло-

димирович, заступник завідувача кафедри; 

професор к.т.н., доц. Шевченко Вален-

тина Володимирівна; 

професор к.т.н., доц. Юхимчук Володи-

мир Данилович; 

доцент к.т.н., доц. Галайко Лідія Пет-

рівна; 

доцент к.т.н., доц. Дунєв Олексій Олек-

сандрович; 

доцент к.т.н., доц. Маслєнніков Андрій 

Михайлович; 

доцент к.т.н., доц. Петренко Микола 

Якович; 

доцент к.т.н., доц. Шайда Віктор Петро-

вич; 

доцент к.т.н., доц. Щукін Ігор Сергійо-

вич; 

доцент к.т.н., доц. Юр’єва Олена Юріїв-

на. 

- Учбово-допоміжний персонал: 

завідувач лабораторії Дьяченко Володи-

мир Васильович; 

майстер виробничого навчання Шку-

ратько Микола Якович; 

інженер І категорії Єрохіна Ірина Воло-

димирівна; 

інженер І категорії Змієвський Марк 

Михайлович; 

інженер І категорії Черняєва Ірина Ана-

толіївна; 

лаборант Федорова Лідія Іванівна. 

- Аспіранти: 

Шилкова Лариса Василівна (за суміс-

ництвом – старший викладач); 

Потоцький Дмитро Васильович (за су-

місництвом – старший викладач); 

Ревуженко Світлана Афанасіївна. 

Як вже зазначено, кафедра електричних 

машин веде підготовку бакалаврів, магіст-

рів,  докторів  філософії  з  галузі  знань 

«Електрична інженерія» за спеціальністю 

«Електроенергетика,  електротехніка  та 

електромеханіка» за спеціалізацією «Елект-

ричні машини» за денною та заочною фор-

мами навчання. 

З навчальної програми, яку засвоюють 

студенти кафедра, вона веде дисципліни:  

1 курс – Вступ до спеціальності, Інфор-

маційні технології в електричних машинах,  

2 курс – Основи теорії та технічні засоби 

електромеханічних систем автоматичного 

керування,  

3 курс – Електричні машини, Теорія 

електромагнітних полів та процесів в елект-

ротехніці, Комп’ютерна графіка електрич-

них машин, Технологія електромашинобу-

дування, Загальна теорія електричних ма-

шин, Електромагнітні комп'ютерні розра-

хунки електричних машин, Конструювання 

електричних машин,  

4 курс – Проєктування асинхронних 

машин, Електричні машини автоматики та 

побутової техніки, Надійність електричних 

машин, Теплові гідравлічні та аеродинаміч-

ні процеси в електричних машинах, Моде-

лювання електромеханічних систем, Експ-

луатація  та  ремонт  електричних  машин, 
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Виробництво електричних машин, Випро-

бування та діагностика електричних ма-

шин, Електропостачання промислових під-

приємств, Проєктування електричних ма-

шин в САПР; 

5 курс – Основи наукових досліджень, 

Проєктування та технологія виготовлення 

синхронних  машин  великої  потужності, 

Технології, проблеми та перспективи роз-

витку галузі, Надійність та діагностика (в 

частині монтажу, налагодження та сервіс-

ного обслуговування електричних машин), 

Проєктування та технологія виготовлення 

машин постійного струму, Шуми і вібрації 

електричних машин, Спеціальні конструк-

ції та режими електричних машин, Техно-

 

 
Колектив кафедри електричних машин, 2020 рік. 

І ряд: доцент Галайко Лідія Петрівна, професор Юхимчук Володимир Данилович, 
завідувач кафедри Мілих Володимир Іванович,  

професор Шевченко Валентина Володимирівна, доцент Петренко Микола Якович, 
інженер Єрохіна Ірина Володимирівна;  

ІІ ряд: доцент Юр’єва Олена Юріївна, доцент Маслєнніков Андрій Михайлович, 
завідувач лабораторією Дьяченко Володимир Васильович, доцент Щукін Ігор Сергійович, 

доцент Єгоров Андрій Володимирович, інженер Черняєва Ірина Анатоліївна,  
ІІІ ряд: інженер Змієвський Марк Михайлович, доцент Шайда Віктор Петрович, 

старший викладач Потоцький Дмитро Васильович,  
старший викладач Шилкова Лариса Василівна,  

майстер виробничого навчання Шкуратько Микола Якович, 
 доцент Дунєв Олексій Олександрович 
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логія виробництва електричних машин, 

Проєктування і технологія виробництва 

електричних мікромашин, Електричні ма-

шини з постійними магнітами, Досліджен-

ня теплових і вентиляційних процесів в 

електричних машинах;  

6 курс – Використання сучасних методів 

розрахунку електромагнітних параметрів 

електричних машин, Сертифікація елект-

ричних машин, Перспективи застосування 

надпровідності в електротехніці. 

Ще у студентів є дисципліни вільного 

вибору: Організація технологічної підготов-

ки виробництва, Електричні машини для 

електромобільної техніки, Електричні гене-

ратори для вітроелектростанцій та мінігід-

роелектростанцій.  

Окрім цього кафедра викладає дисцип-

ліну «Електричні машини» для студентів 

усіх інших кафедр, які входять до спеці-

альності 141 Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка.  

 

Основні напрямки наукової діяльності 

кафедри: 

розвиток теорії, науково-методичних 

основ та створення практичних рекомен-

дацій щодо удосконалення високовикорис-

товуваних електричних машин різних типів 

для підвищення їхнього технічного рівня, 

енергоефективності та надійної роботи в 

різноманітних електроприводах та електро-

енергетичних системах. Увага зосереджена 

на дослідженні турбогенераторів, асинх-

ронних  двигунів,  індукторів  обертового 

магнітного поля для технологічної обробки 

різних речовин, високообертових синхрон-

них двигунів, двигунів постійного струму 

та вентильно-індукторних двигунів; ліній-

них двигунів ударної імпульсної дії, різних 

конструктивних варіантів магнітних сис-

тем електричних машин з поперечним маг-

нітним полем для поліпшення їхніх харак-

теристик; розширенні області застосування 

двигунів з ротором, що котиться, тощо. 

Однією з особливостей технології науко-

вих досліджень електричних машин на ка-

федрі є широке застосування комп’ю-

терних чисельних методів розрахунку їхніх 

магнітних полів, електромагнітних і сило-

вих параметрів та процесів в них. 

 

Висновок за розділом 

Зважаючи на розглянуте у першому роз-

ділі, можна зробити висновок, що кафедра 

електричних машин НТУ «ХПІ» є достатньо 

значущою в сфері вищої освіти України, 

пройшла значний шлях розвитку та роботи, 

і тому заслуговує, щоби її 100-річна історія 

була подана на розгляд і суд освітнього та 

виробничого суспільства. 

До усього, що написано, треба додати 

дуже важливе – головних персонажів нашої 

історії – це електричні машини і трансфор-

матори. Їх типів та конструкцій – безліч. 

Для початкового уявлення невелика частка 

електричних машин і трансформаторів 

презентована на сторінках та обкладиці 

цього видання.  

 
Панорама Великого лабораторного залу (від дверей до дверей) 

кафедри електричних машин. 2019 рік 


