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Розділ 5. Галерея відомих випускників 

 
5.1. Вони були першими і стали 

легендою.  

Початок сторічного шляху:  

1921-1945 роки 

Борисенко Микола Іванович (закінчив 

ХТІ в 1924 р.) – к.т.н., головний інженер 

Харківського електромеханічного заводу, 

заступник голови науково-технічної ради 

Міністерства електротехнічної промисло-

вості СРСР, голова Комітету з енергетики та 

електроніки СРСР.  

Поступив на механічний факультет Хар-

ківського технологічного інституту в 

1919 році. Закінчив електротехнічний фа-

культет Харківського технологічного інсти-

туту в 1924 році. Працював на суднобудів-

них і металургійних заводах. Микола Івано-

вич був заарештований і розстріляний в 

1938 р. за звинуваченням в причетності до 

правотроцкистського терористичного 

центру.  

 

Штурман Григорій Ісайович (1924 р. 

ХТІ) – д.т.н., проф., завідувач  кафедри 

електричних машин, заступник директора 

з наукової роботи ХЕТІ, завідувач кафедри 

електрообладнання промислових підпри-

ємств та заступник директора з наукової 

роботи Куйбишевського індустріального 

інституту, начальник кафедри Ризького 

інституту інженерів цивільної авіації.  

Трудова діяльність Г.І. Штурмана поча-

лася в тому ж році в Центральній лаборато-

рії Харківського електромеханічного заво-

ду, яку він згодом очолював протягом деся-

ти років. 

З 1925 року Г.І. Штурман поєднує робо-

ту в електропромисловості з педагогічною 

діяльністю в Харківському технологічному 

інституті, працюючи асистентом, керівни-

ком практичних занять з електротехніки. З 

1930 року Г.І. Штурман – доцент Харківсь-

кого електротехнічного інституту. Надалі 

Григорій Ісайович продовжив справу про-

фесора П.П. Копняєва на кафедрі елект-

ричних машин, будучи її завідувачем 

(1930–1933 і 1945–1950 роках). 

У 1937 році Г.І. Штурман повністю пе-

реходить на роботу в вищу школу. Протя-

гом 10 років він обіймає посади заступника 

директора з наукової роботи спочатку в 

Харківському електротехнічному, а потім в 

Куйбишевському індустріальному інституті 

(тепер Самарський державний технічний 

університет). Штурман очолює кафедру 

«Електрообладнання промислових підпри-

ємств», яка бере свої витоки з кафедри 

«Електрообладнання фабрик і заводів» з 

1942 по 1945 роки. З 1950 року Григорій 

Ісайович працює в авіаційних вузах Риги. 

В цей же період він бере активну участь в 

організації досліджень в області електрич-

них машин в Інституті енергетики АН Лат-

війської РСР. 
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Перші роботи Г.І. Штурмана були опуб-

ліковані у пресі в 1927 року. Вони були 

присвячені електромагнітним процесам в 

асинхронних двигунах. Подальші дослід-

ження в цій галузі призвели до дуже важ-

ливих результатів по асинхронним режи-

мам пуску синхронних двигунів. Опубліко-

вана в 1933 році в журналі «Електрика», 

робота Г.І. Штурмана «Асинхронний запуск 

синхронних машин» зіграла велику роль в 

освоєнні електропромисловістю виробницт-

ва синхронних двигунів. 

У 1936–1937 роках Г.І. Штурман провів 

дослідження з аналізу процесів і за визна-

ченням вихідних положень раціонального 

проєктування індукційних систем син-

хронного зв'язку. На підставі цих робіт ним 

успішно захищена в 1938 році докторська 

дисертація. У 1940 році Г.І. Штурман за-

тверджений у вченому званні професора. 

У повоєнні роки Г.І. Штурман завершив 

комплексну роботу по індукційним маши-

нам з розімкненим магнітопроводом. 

За останні роки Г.І. Штурманом створе-

но новий напрямок в електромашинобуду-

ванні. Їм розроблена теорія і конструкція 

електродвигунів індукторного типу, які 

можуть застосовуватися як асинхронні, 

моментні або крокові двигуни. З ініціативи 

Г.І. Штурмана, в співдружності з Ризьким 

електромашинобудівним заводом, створена 

нова система електропостачання залізнич-

них вагонів. За цю роботу групі працівни-

ків АН Латвійської РСР і Ризького електро-

машинобудування заводу була присуджена 

в 1958 році Державна премія. 

Григорій Ісайович був автором 77 дру-

кованих праць і винаходів в області елект-

ричних машин. Під його керівництвом під-

готовлено та успішно захищено понад 30 

кандидатських дисертацій. 

 

Бендіков Леонід Якович (1926 р. ХТІ) – 

директор Харківського електротехнічного 

інституту, головний інженер, директор за-

воду «Уралелектротяжмашина» (Сверд-

ловськ, СРСР).  

Ще студентом Леонід Якович працював 

в Редакційно-видавничій комісії ХТІ за су-

місництвом, був секретарем факультетської 

комісії,  проводив  практичні  заняття  в 

електромашинній лабораторії, читав курс 

лекцій на робітничому факультеті ХТІ з по-

літичної економіки (1925 рік).  

Леонід Якович працював на Харківсь-

ких електромеханічному і електротехнічно-

му заводах, а також на заводі «Уралтяж-

маш» (Челябинськ, CРCР). Був заступником 

редактора журнала Харківського електро-

механічного заводу «Генератор». У 1934–

1938 роках – директор Харківського елект-

ротехнічного інституту, в 1940 – директор, 

в 1938–1939 і 1941–1943 роках – головний 

інженер заводу «Уралелектротяжмашина» 

(Свердловськ, СРСР). 

 

Бертінов Альберт Йосифович (1930 р. 

ХЕТІ) – д.т.н., професор, завідувач кафедри 

електричних машин Московського авіацій-

ного інституту, Заслужений діяч науки і 

техніки РРФСР. 
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У 1930–1940 роках працював на Хар-

ківському електромеханічному заводі на 

посадах від інженера-конструктора до го-

ловного інженера і директора. Одночасно 

працював викладачем в ХЕТІ. У 1936 році 

отримав вчене звання доцента. Під його 

керівництвом було створено у 1938 році 

перший у Європі турбогенератор з водне-

вим охолодженням, а також розроблено 

технічний проєкт турбогенератора високої 

напруги з масляним охолодженням обмотки 

статора і водяним охолодженням ротора. У 

1940 році став докторантом Академії наук 

СРСР. 

З 1941 по 1945 рік був головним інже-

нером, начальником «Головелектромаш-

прома», начальником Технічного управлін-

ня,  головою  Технічної ради  Наркомату 

електротехнічної промисловості СРСР. У 

1943 році був заступником Уповноважено-

го Державного Комітету Оборони зі спец-

техніки. Керував створенням нових видів 

електротехнічних і радіотехнічних виробів і 

спецпродукції для народного господарства. 

З 1948 року працював у Московському аві-

аційному інституті.  

Заснував кафедру електричних машин у 

цьому інституті і завідував нею в 1952–

1977 роках. У 1963 році захистив док-

торську дисертацію і наступного року 

отримав вчене звання професора. 

 

Гуров  Петро  Андрійович  (1930  р. 

ХЕТІ) – головний інженер спеціального 

конструкторського бюро, заступник Голов-

ного конструктора Харківського турбогене-

раторного заводу ім. С.М. Кірова (тепер ДП 

«Завод «Електроважмаш».  

Після закінчення ХЕТІ був направлений 

на новостворений Харківський турбогене-

раторний завод, де працював інженером-

конструктором. З жовтня 1941 року був 

евакуйований разом із заводом до Сверд-

ловська. Після Другої світової війни керу-

вав відновленням виробництва на Харків-

ському турбогенераторному заводі. Розра-

ховував технічні проєкти та розробляв 

конструкції нових типів турбогенераторів 

ТГВ-200, ТГВ-300 та ТГВ-500. Є співавто-

ром конструкції ротора, складеного з трьох 

частин, для турбогенератора ТГ-100. 

Є співавтором низки патентів на конст-

рукції турбогенераторів.  

 

Синельников Єфим Маркович (1930 р. 

ХЕТІ) – д.т.н., проф., начальник лабораторії 

джерел живлення Науково-дослідного інс-

титуту Міністерства оборони СРСР (1945), 

старший науковий співробітник Всесоюз-

ного електротехнічного інституту (1946), 

начальник сектора Науково-дослідного інс-

титуту Міністерства електротехнічної про-

мисловості СРСР (1948), начальник науко-

во-дослідної лабораторії тресту «Сталінград-

гідрострой»  (1951).   

Єфим Маркович завідував кафедрою 

електричних машин і апаратів Новочер-

каського політехнічного інституту. Є за-

сновником і головним редактором журналу 
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«Известия вузов СССР. Электромеханика» 

(1958–1993), був головою Головної ради з 

електромашинобудування при Міністерстві 

вищої освіти РРФСР, нагороджений орде-

ном Трудового Червоного Прапора (СРСР), 

медалями, знаком «Отличник высшего об-

разования СССР». 

Після закінчення ХТІ працював інжене-

ром бюро досліджень, начальником техніч-

ного відділу з електропривода Харківського 

електромеханічного заводу, одночасно ви-

кладав в ХЕТІ. Під його керівництвом ви-

конано роботи з автоматизації реверсивних 

прокатних станів (блюмінгів), з автомати-

зації буріння нафтових свердловин, з роз-

робки автоматизованого електропривода 

папероробних машин.  

З 1934 по 1937 рік стажувався на заводі 

«Віккерс» (Манчестер, Велика Британія). 

Після повернення в СРСР працював інже-

нером-дослідником на заводі «Вольта» (Ба-

ранча Свердловської області, СРСР). Розро-

бляв оригінальну медичну апаратуру у Все-

союзному інституті експериментальної ме-

дицини ім. О.М. Горького (Москва, СРСР). 

Фундаторськими є наукові роботи Єфи-

ма Марковича з випрямлення та інверту-

вання електричного струму за допомогою 

електронної та іонної техніки, які виконані 

в 30-х роках. За результатами цих дослід-

жень він захистив кандидатську дисерта-

цію в 1943 році в Московському енергетич-

ному інституті. Докторська дисертація, що 

захищена Єфимом Марковичем у 1948 ро-

ці, завершувала його багаторічні дослід-

ження впливу вищих гармонік магнітного 

поля на роботу асинхронних двигунів з ко-

роткозамкненим ротором. Також цікавими 

є його дослідження в галузі комутації ма-

шин постійного струму. 

Роботу в науково-дослідній лабораторії 

тресту «Сталінградгідрострой» Єфим Мар-

кович поєднував з викладанням у Сталін-

градському сільськогосподарському інсти-

туті. У 1962 році ініціював та керував 

створенням на електромеханічному фа-

культеті Новочеркаського політехнічного 

інституту кафедри «Математичні рахуваль-

норозв’язувальні прилади та пристрої». Під 

його керівництвом, вперше в СРСР, розпо-

чато дослідження зі застосування ЕОМ для 

оперативного управління виробництвом. 

Автор близько 100 наукових робіт, ке-

рівник та консультант багатьох здобувачів 

наукових ступенів кандидатів та докторів 

наук. 

 

Рогачов Іван Сергійович (1931 р. ХЕТІ) 

– д.т.н., проф., завідувач кафедри елект-

ричних машин ХПІ, нагороджений орденом 

«Знак пошани» та медалями. 

 
Після закінчення профшколи працював 

слюсарем і помічником машиніста на заліз-

ничній колії. З 1927 року навчався у Хар-

ківському технологічному інституті. У 

1931 році закінчив Харківський електро-

технічний інститут (ХЕТІ). Працював стар-

шим інженером з розрахунку електричних 

машин Харківського електромеханічного 

заводу (ХЕМЗ) і навчався в  аспірантурі 

ХЕТІ, яку закінчив у 1934 році. В 1939 році 

захистив кандидатську дисертацію та 

отримав звання доцента. З 1941 року пра-

цював заступником начальника цеху вибу-

хобезпечних машин ХЕМЗу в евакуації.  

У 1950–1970 роках Іван Сергійович за-

відував кафедрою електричних машин ХПІ. 

У 1963 році захистив докторську дисерта-

цію та отримав наукове звання професора. 

Є засновником і керівником наукової шко-

ли з розробки і створення електромашин-

них генераторів для електроімпульсної об-

робки металів. Автор чотирьох монографій, 

має понад 80 статей, 3 патенти і більше 40 

авторських свідоцтв.  
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Яковенко Василь Олександрович 

(1933 р. ХЕТІ) – д.т.н., проф., завідувач ка-

федри електричних машин, декан факуль-

тету вечірнього навчання ХПІ, ветеран 

Другої світової війни, нагороджений двома 

бойовими орденами і п'ятьма медалями. 

 
Після закінчення Харківського електро-

технічного інституту Василь Олександрович 

був направлений на Харківський електро-

механічний завод, де працював інженером, 

старшим інженером, керівником групи у 

відділі головного конструктора. Під час 

Другої світової війни у 1941–1945 роках 

служив в лавах Військово-морського флоту, 

брав участь в бойових діях.  

Після демобілізації у 1947 році прийшов 

на роботу в ХПІ асистентом. З 1948 по 

1954 рік був на посаді старшого викладача 

і працював над кандидатською дисертаці-

єю. З 1954 року працював доцентом ка-

федри електричних машин. Одночасно з 

цим у 1954–1960 роках обіймав посаду де-

кана факультету вечірнього навчання. 

У 1969 році успішно захистив докторсь-

ку дисертацію «Дослідження основних ко-

мутаційних параметрів машин постійного 

струму в перехідних і сталих режимах», а 

наступного року отримав вчене звання 

професора.  

У 1970–1989 роках завідував кафедрою 

електричних машин. Керівник наукової 

школи з дослідження комутації в машинах 

постійного струму. Під його керівництвом 

виконано і захищено п'ять докторських і 27 

кандидатських дисертацій. Серед його уч-

нів – професори кафедри електричних ма-

шин Ю.Д. Новиков, В.Я. Елксніс, М.О. Ос-

ташевський, В.Д. Юхимчук, доценти ка-

федри електричних машин В.С. Бондарен-

ко, Б.О. Єгоров, І.Г. Гаєвська, І.С. Щукін, 

директор НДІ «Електроважмаш» М.Ф. Озер-

ной, головний конструктор НВО «Електро-

важмаш» Ю.В. Зозулін, начальник, голов-

ний конструктор СКБ «Електромашина» 

Ю.П.  Сердюков,  начальник,  головний 

конструктор СКБ «Електромашина» 

П.П. Ковальов.  

Підготував і опублікував 117 наукових 

робіт, в тому числі чотири монографії. Має 

37 авторських свідоцтв на винаходи.  

Багато уваги приділяв вдосконаленню 

навчального процесу вечірнього навчання 

студентів, створенню необхідних умов для 

отримання ними вищої освіти за спеціаль-

ностями ХПІ. 

 

Красношапка Максим Митрофанович 

(1936 р. ХЕТІ) – д.т.н., проф., полковник-

інженер, начальник кафедри вищого авіа-

ційного училища, Лауреат Державної премії 

СРСР, Заслужений діяч науки і техніки 

УРСР, ветеран Другої світової війни, наго-

роджений орденом Червоної Зірки, орде-

ном Трудового Червоного Прапора, багать-

ма медалями. 
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Після закінчення аспірантури при ХЕТІ 

у 1941 році Максим Митрофанович з 1941 

по 1972 рік служив у лавах Збройних Сил 

СРСР. З липня 1941 року він на Західному 

фронті займає посади командира взводів 

зв'язку та електротехнічної служби.  

У 1943 році був направлений у Військо-

во-повітряну інженерну академію ім. проф. 

М.Є. Жуковського. Протягом 10 років пра-

цював на викладацьких посадах на кафед-

рах факультету електроспецобладнання 

(згодом – факультет авіаційного обладнан-

ня). У 1953 році очолив одну з перших нау-

ково-дослідних лабораторій академії при 

кафедрі електрифікації літальних апаратів. 

У 1954 році захистив докторську дисерта-

цію, у 1957 році отримав вчене звання 

професора. 

М.М. Красношапка зробив помітний 

внесок у теорію та методи проєктування 

авіаційних електричних машин. Він брав 

безпосередню участь в створенні електро-

машинних перетворювачів електричної 

енергії індукторного типу серії МА, за що 

йому була присуджена Державна премія 

СРСР у 1949 році. Надалі основна увага 

М.М. Красношапки була звернена до сис-

тем генерування змінного струму з елект-

ромеханічними приводами постійної швид-

кості. Їм розроблені теоретичні основи і 

принципи побудови приводів такого типу.  

У 1956 році Максим Митрофанович 

призначається   начальником   кафедри 

електроспецустаткування Ризького, а зго-

дом Київського Вищого військового авіа-

ційного інженерного училища.  

Після звільнення із Збройних Сил пра-

цював професором на кафедрі електроус-

таткування Київського Вищого військового 

авіаційного інженерного училища.  

М.М. Красношапка є автором понад 100 

наукових і навчально-методичних праць, у 

тому числі 5 монографій і 2 під-ручників. 

На його рахунку більше 20 винаходів.  

 

Явлинський Натан Аронович (1936 р. 

ХЕТІ) –д.ф.-м.н., підполковник артилерій-

ських військ, начальник конструкторського 

бюро Харківського електромеханічного за-

воду, начальник лабораторії Всесоюзного 

електротехнічного інституту (Москва, 

СРСР), завідувач лабораторії та начальник 

сектору Інституту атомної енергії 

ім. І.В. Курчатова (Москва, СРСР), лауреат 

державних премій СРСР 1949 та 1958 ро-

ків, нагороджений орденами Червоного 

Прапора та Червоної Зірки; медалями «За 

оборону Сталинграда», «За Победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

 
Трудову діяльність Натан Аронович роз-

почав на Харківському електромеханічному 

заводі (ХЕМЗ) робочим обмотувальником 

електричних машин. Одночасно навчався у 

фабрично-заводському училищі, а згодом 

на вечірньому відділенні ХЕТІ. У 1939 році 

очолив Конструкторське бюро ХЕМЗу. 

Під час Другої світової війни брав 

участь в боях під Харковом та на Волзі. 

При обороні Сталінграда був завідувачем 

майстернями з ремонту артилерійської тех-

ніки. Повернувся з війни у званні майора, а 

згодом отримав звання підполковника. 

З 1944 року працював у Всесоюзному 

електротехнічному інституті. Як головний 

конструктор декількох типів електричних 

машин отримав Державну премію у 

1948 році. Натаном Ароновичем створена 

теорія дії реакції якоря в двигунах постій-

ного струму в повторно-короткочасному 

режимі. 

З 1948 року перейшов на роботу в Ін-

ститут атомної енергії ім. І.В. Курчатова 

(ІАЕ). Брав участь у розробці перших тер-

моядерних установок типу ТОКАМАК. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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Створив обчислювальні машин високої 

якості та надійності.  

Протягом багатьох років Натан Ароно-

вич  викладав у Всесоюзному  заочному 

енергетичному  інституті   дисципліни 

«Електричні машини для систем автома-

тичного регулювання» та «Електричні ма-

шини для спеціальних електроприводів». Ці 

курси лекцій було видано в 1956–57 роках. 

У 1956 році з ініціативи Натана Ароно-

вича Всесоюзному заочному енергетичному 

інституті було введено спеціальність «Мате-

матичні та рахувальнорозв’язувальні при-

лади», де він читав лекції. 

В ІАЕ займався розробкою систем жив-

лення та керування установками електро-

магнітного розділення ізотопів. В 1958 році 

йому з групою фізиків було присуджено 

Державну премію за дослідження можли-

вості  отримання  високотемпературної 

плазми в потужних імпульсних розрядах в 

газі. У подальшому в розробці цієї проблеми 

Натан Аронович очолює групу експеримен-

таторів з вивчення квазістаціонарних сис-

тем, в яких плазма створюється та нагріва-

ється кільцевим струмом, який стабілізова-

ний сильним магнітним полем. Для жив-

лення системи ТОКАМАК використовува-

лись спеціальні електричні машини ім-

пульсної дії.  

Наукова діяльність Явлинського Н.А. 

охопила три галузі сучасної науки. Йому 

належить низка робіт з теорії та проєкту-

вання електричних машин та систем елек-

троавтоматики. Під його керівництвом ро-

зроблено та побудовано одну з перших в 

СРСР цифрових обчислювальних машин. 

Міжнародне визнання отримала його ді-

яльність з дослідження плазми в керованій 

термоядерній реакції. 

 

5.2. Продовження слави кафедри:  

1945-1965 роки 

Жуков Олексій Васильович (1947 р. 

ХПІ)  – к.т.н., заступник начальника цеху 

складання тягових двигунів, начальник 

відділу  технічного  контролю,  заступник 

секретаря партійного комітету, заступник 

головного конструктора, головний технолог 

заводу «Електроважмаш», доцент кафедри 

електричних машин і апаратів Українсько-

го заочного політехнічного інституту (тепер 

– Українська інженерно-педагогічна акаде-

мія, Харків), ветеран Другої світової війни. 

Олексій Васильович створив цех скла-

дання тягових двигунів. Виконував роботи 

з узгодження питань з Міністерством заліз-

ничного транспорту щодо розробки їх но-

вих конструкцій. Вдосконалив структуру 

технологічної служби заводу, організував 

лабораторію різання, бюро налагодження, 

дільницю пристосувань. 

Викладав в ХПІ та Українському заоч-

ному політехнічному інституті. Автор книги 

«Неисправности тепловозных электричес-

ких машин и их устранение». 

Світлина Олексія Васильовича, на жаль,  

на збереглася. За спогадами його колег з 

академії він був дуже вродливим чолові-

ком. Його світлину з Дошок пошани та ве-

теранів війни завжди цупили на згадку.  

 

Толкунов Володимир Петрович 

(1948 р. ХЕТІ) — д.т.н., проф., завідувач 

кафедри загальної електротехніки ХПІ, за-

відувач кафедри електричних машини та 

апаратів Українського заочного політехніч-

ного інституту (тепер – Українська інженер-

но-педагогічна академія, Харків). 

 
Після закінчення Харківського політех-

нічного інституту працював на викладаць-

кій роботі в ХПІ, Українському заочному 

політехнічному інституті, Харківському ін-

ституті інженерів комунального будівницт-

ва (тепер – Харківський національний уні-
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верситет міського господарства імені 

О.М. Бекетова).  

Після захисту докторської дисертації та 

отримання вченого звання професора у 

1968 році очолив кафедру загальної елект-

ротехніки ХПІ. У 1978 році перейшов на 

роботу в Український заочний політехніч-

ний інститут на кафедру електричних ма-

шин та апаратів.  

Коло наукових інтересів Володимира 

Петровича пов'язано із такими проблема-

ми, як вплив параметрів машин постійного 

струму на комутацію, а удосконалення об-

моток машин постійного струму. Він є ке-

рівником наукової школи з комутації ма-

шин постійного струму. В рамках школи 

розроблена теорія комутації, практика на-

лагодження комутації на великих двигунах 

підйомників і прокатних станів.  

Підготував і опублікував десятки науко-

вих праць, в тому числі монографію «Теорія 

і практика комутації машин постійного 

струму» (1979), що отримала високу оцінку 

фахівців. В роботі виклав теорію взаємного 

демпфірування, а також сформулював уза-

гальнену теорію диференціальних рівнянь 

комутації. 

Толкунов В.П. багато уваги приділяв 

вдосконаленню навчального процесу, впро-

вадження нових технологій навчання. Роз-

робив і читав лекційний курс з мікрома-

шин постійного струму і спецкурс «Елект-

ричні машини» і забезпечив їх необхідною 

методичною та навчальною літературою. 

 

Елксніс Віктор Янович (1949 р. ХЕТІ) – 

д.т.н., проф., професор кафедри електрич-

них машин НТУ «ХПІ», двічі нагороджений 

нагрудним знаком Міносвіти СРСР «За від-

мінні успіхи в роботі». 

У 1944–1956 роках працював інжене-

ром-конструктором на Харківському елект-

ромеханічному заводі. З жовтня 1956 року 

перейшов на викладацьку роботу в ХПІ. 

Працюючи на Харківському електромеха-

нічному заводі, брав участь в розробці ге-

нераторів для атомного криголама «Ленін», 

в розробці та монтажі перетворювального 

агрегату першого в СРСР крокуючого екс-

каватора (драглайна), проєктував гребні 

електродвигуни підвищеної потужності для 

китобійних суден. 

Докторська дисертація «Широкорегульо-

вані двигуни постійного струму великої по-

тужності» отримала високу оцінку фахівців. 

Активно займається підготовкою наукових 

кадрів. Підготував доктора і 10 кандидатів 

технічних наук.  

Віктор Янович багато уваги приділяв 

вдосконаленню навчального процесу, ство-

ренню сучасної навчально-матеріальної і 

наукової бази, розробці навчальних і мето-

дичних посібників для студентів. Під його 

керівництвом на кафедрі електричних ма-

шин споруджений унікальний спеціальний 

стенд для дослідження електродвигунів по-

тужністю 300-400 кВт для тепловозів.  

Елксніс В.Я. має понад 100 наукових 

праць, опублікованих у центральних науко-

вих журналах провідних видавництв, і мо-

нографію, яка дістала визнання у науково-

му світі. Отримав 10 авторських свідоцтв 

на винаходи в області електричних машин. 

 

Курочкін Михайло Миколайович 

(1949 р. ХЕТІ) – головний конструктор Хар-

ківського електромеханічного заводу 

(ХЕМЗ), співавтор відомої монографії з 

проєктування електричних машин постій-

ного струму.  

На Харківському електромеханічному 

заводі під керівництвом М.Н. Курочкіна 

розроблені реверсивні двигуни постійного 

струму 21–25-го габаритів серії П2 номі-

нальною потужністю до 12500 кВт, а також 
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двигуни постійного струму 21-25-го габа-

ритів для електроприводів шахтопідйомних 

машин потужністю 1600-5000 кВт. Крім 

звичайної конструкції двигунів шахтного 

підйому з двома стояковими підшипника-

ми розроблені і зараз знаходяться в експлу-

атації двигуни консольного виконання. 

 

Борушко Василь Семенович (1951 р. 

ХПІ) – к.т.н., доц., працював на Харківсь-

кому електромеханічному заводі, головний 

інженер заводу «Електроважмаш», заступ-

ник Міністра електротехнічної промислово-

сті СРСР.  

У роки Другої світової війни спочатку 

працював начальником відділу технічного 

контролю Свердловського заводу «Уралэле-

ктромашина» (тепер це акціонерне товари-

ство «Уралэлектротяжмаш» (Єкатеринбург, 

РФ), який виконував важливі оборонні за-

мовлення, у тому числі було налагоджено 

виробництво спеціальних ракетних устано-

вок, які потім були названі гвардійськими 

мінометами «Катюша».  

Борушко В.С. працював на кафедрі 

електричних машин ХПІ і пройшов шлях 

від інженера до доцента. Він був дуже хо-

рошим організатором, а його професійні та 

людські якості допомогли йому досягнути 

таких високих посад, як головний інженер 

заводу «Електроважмаш» та, навіть, заступ-

ник Міністра електротехнічної промисло-

вості СРСР. 

За весь час роботи на заводі «Електро-

важмаш» Василь Семенович вніс багато 

вдосконалень в роботу цехів, які займалися 

виготовленням та  складанням  тягових 

електричних двигунів. Зокрема, йому вда-

лося домогтися встановлення на підпри-

ємстві автоматичних ліній для виготовлен-

ня, складання і контролю якості деталей і 

вузлів тягових машин постійного струму.  

 

Борзяк Юрій Гордійович (1952 р. ХПІ) 

— к.т.н., головний інженер Харківського 

електромеханічного заводу, головний інже-

нер Спеціального конструкторського бюро 

виробничого об’єднання «Укрелектромаш». 

 
 

Ткаченко Анатолій Миколайович 

(1952 р. ХПІ) – к.т.н., доц., заступник дека-

на факультету автоматики та приладобуду-

вання ХПІ, декан електромашинобудівного 
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факультету ХПІ, нагороджений орденом 

Трудового Червоного Прапора (1985), меда-

лями «За победу над Германией» (1975), «За 

доблесный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1970). Має відзнаки 

Міністерства освіти – чисельні грамоти та 

Почесний знак «Відмінник вищої школи». 

 
Після закінчення військового артиле-

рійського училища у 1946 році служив ко-

мандиром взводу артилерійського полку 

Групи радянських військ в Німеччині. Піс-

ля демобілізації у 1947 році поступив на 

навчання до ХЕТІ, який закінчує з відзна-

кою в 1952 році. Анатолія Миколайовича 

залишають для педагогічної роботи на ка-

федрі електричних машин. Кандидатська 

дисертація «Індукторні генератори симет-

ричних імпульсів» отримала високу оцінку 

фахівців у 1963 році. Через два роки Ана-

толій Миколайович отримав вчене звання 

доцента. 

У 1963 році Анатолію Миколайовичу за-

пропонували посаду заступника декана 

факультету автоматики та приладобуду-

вання, де він пропрацював за сумісницт-

вом до 1971 року.  

У 1973 році Ткаченко А.М. став деканом 

електромашинобудівного факультету ХПІ, 

який очолював до 1994 року. 

Наукова діяльність Анатолія Миколайо-

вича пов'язана з проблемами теорії і прак-

тики спеціальних електричних машин для 

електроерозійної обробки металів. Розроб-

лені під його керівництвом генератори ім-

пульсів впроваджені в серійне виробницт-

во. Має більше 60 наукових робіт та 10 ав-

торських свідоцтв на винаходи. 

Анатолій Миколайович викладав низку 

загальних і спеціальних курсів в області 

електромашинобудування, був незмінним 

викладачем дисципліни «Електричні маши-

ни автоматики». Вперше в Україні поста-

вив спецкурс «Електричні машини з пос-

тійними магнітами». За його ініціативи та 

безпосередній участі створено спеціальну 

лабораторію з електричних машин автома-

тики, розроблено і видав методичне забез-

печення лабораторних робіт. 

 

Беднарчук Юрій Володимирович 

(1955 р. ХПІ) – заступник головного конст-

руктора заводу «Електроважмаш», ветеран 

Другої світової війни. 

 
Брав участь у розробці та впровадженні 

у серійне виробництво турбогенераторів 

типів ТВС-30, ТГВ-200, ТГВ-300, турбомо-

торів СТВ-12, крупних двигунів постійного 

струму для прокатних станів та іншого 

призначення.  

Юрій Володимирович Беднарчук є спів-

автор більше ніж 10 винаходів з конструк-

тивних розробок турбогенераторів. 

 

Грінченко Микола Григорович 

(1955 р. ХПІ) – начальник відділу електрич-

них розрахунків, заступник головного ін-

женера заводу «Електроважмаш», директор 
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Науково-дослідного інституту «Електрова-

жмаш».  

Микола Григорович брав участь у роз-

робці конструкторської документації та 

впровадженні у виробництво турбогенера-

торів ТВО-30, ТВО-60, ТГВ-200, ТГВ-

300,ТГВ-500.  

Розпочав розробку та дослідне впровад-

ження системи кріогенного охолодження 

турбогенераторів. 

 

Калініченко Сергій Петрович (1955 р. 

ХПІ) — д.т.н., проф., начальник випробу-

вальної лабораторії Науково-дослідного ін-

ституту заводу «Електроважмаш» (Харків), 

директор Спеціального конструкторського 

бюро «Електробур» (Харків), професор ка-

федри «Системи електричної тяги» Україн-

ської  державної  академії  залізничного 

транспорту (Харків).  

На харківському заводі «Електроваж-

маш» розробляв нові тягові електродвигуни, 

був конструктором з електричних машин 

постійного струму (під його керівництвом 

створено низку унікальних надпотужних 

прокатних двигунів серій ПБК, П, П2 то-

що). Очолював науково-дослідний відділ та 

лабораторію, створив потужний колектив 

дослідників та наладчиків електричних 

машин. 

Сергій Петрович дослідив проблему де-

мпфування комутуючого магнітного потоку 

при поштовхах навантаження прокат-них 

станів, вплив пульсуючого живлення дви-

гунів на стан їхньої комутації; винайшов 

самофорсувальні додаткові полюси маши-

ни постійного струму, які дозволяють сут-

тєво поліпшувати перебіг перехідних про-

цесів; розробив спеціальні типи якірних 

обмоток машин постійного струму, що ма-

ють поліпшені комутаційні якості. 

 

Ільницький Анатолій Васильович 

(1956 р. ХПІ) − заступник завідувача відді-

лом конструювання гідрогенераторів, про-

відний спеціаліст у галузі гідрогенераторо-

будування заводу «Електроважмаш», за-

служений енергетик Польщі.  

Анатолій Васильович брав участь у роз-

робці першого гідрогенератора виробницт-

ва заводу «Електроважмаш» для Езмінської 
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ГЕС на Кавказі. Розробляв конструкторську 

документацію гідрогенераторів для Кахов-

ської та Кременчуцької ГЕС, Новосибірсь-

кої ГЕС. Розробив конструкцію та брав 

участь в монтажі чотирьох гідрогенераторів 

для ГАЕС в місті Жарновець (Польща). Брав 

участь в розробці капсульних гідрогенера-

торів для Київської ГЕС.  

Ільницький А.В. має авторські свідоцтва 

на 2 винаходи СРСР, подав більш ніж 

40 раціоналізаторських пропозицій. 

 

Барський Віктор Олексійович (1957 р. 

ХПІ) – д.т.н., проф., головний конструктор – 

голова Правління Міжнародного консорці-

уму «Енергозбереження» (Харків). 

Зробив значний внесок в дослідження, 

створення та виробництво нових  видів 

електроустаткування протягом чотирьох 

епох розвитку електромеханічних систем: з 

контактними, електромашинними, тирис-

торними та транзисторними перетворюва-

чами. 

 
 

Брав участь у створенні електрооблад-

нання  прокатних  станів,  екскаваторів, 

шахтних підйомних машин, систем елект-

роживлення дослідних установок ТОКА-

МАК, електрообладнання для рухомого 

складу залізничного транспорту та ін.  

Під керівництвом Віктора Олексійовича 

була створена перша в світі система тирис-

торного електроприводу постійного струму 

тільки з роздільним керуванням, в тому 

числі для механізмів з граничною швидко-

дією. 

Натепер під керівництвом В.О. Барсь-

кого розробляються нові електромеханічні 

системи на основі електричних машин з 

пасивними роторами, нові електроприводи 

з вбудованими накопичувачами енергії для 

транспорту та інших галузей, а також різ-

номанітне сучасне електрообладнання. 

Барський Віктор Олексійович є автором 

понад 300 наукових праць, творцем вина-

ходів та патентів. 

 

Максименко Василь Іванович (1957 р. 

ХПІ) – завідувач відділом надійності, якості 

та економічності, заступник головного 

конструктора – головний конструктор про-

єкту по крупним машинам постійного 

струму заводу «Електроважмаш». 

 
Василь Іванович брав участь у впровад-

женні у виробництво електродвигунів серії 

ПБК, у розробці та впровадженні у вироб-

ництво двигунів постійного струму серій П 

та П2. За розробку двигуна постійного 

струму П23/165-5 нагороджений бронзо-

вою медаллю Виставки досягнень народно-

го господарства. За монтаж двигуна 

П23/165-4,6 нагороджений Срібним орде-

ном праці Народної республіки Болгарія. 

 

Гордієнко Юрій Васильович (1958 р. 

ХПІ) – заступник головного конструктора – 

головний конструктор проєкту по гідроге-

нераторам, перший секретар партійного 

комітету заводу «Електроважмаш», наго-

роджений Знаком «Відмінник винахідницт-

ва та раціоналізації». 
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Брав участь в проєктуванні головного 

зразка турбогенератора ТГВ-200, розробці 

головного зразка турбогенератора ТГВ-300. 

За його безпосередньою участю виконува-

лись роботи з доведення та дослідження 

турбогенератора ТГВ-300 на Придніпров-

ській ГРЕС.  

Як головний конструктор проєкту Юрій 

Васильович очолював роботи зі створення 

гідрогенераторів для ГЕС Чиан (В’єтнам), 

зворотних гідрогенераторів-двигунів для 

Ташликської та Дністровської ГАЕС, очо-

лював розробку проєктів з реконструкції 

гідрогенераторів Київської ГЕС, Дніпро-

ГЕС-1, Каховської ГЕС. 

Гордієнко Ю.В. є автором та співавто-

ром більше ніж 50 наукових робіт та вина-

ходів.  

 

Євзікова Емануелла Гіршевна (1958 р. 

ХПІ) – завідувач сектором розрахунку тяго-

вих електричних машин в науково-

дослідному і проєктно-конструкторському 

відділі тягових електричних машин ДП «За-

вод «Електроважмаш». 

В процесі своєї трудової діяльності Евзі-

кова Емануелла Гіршевна займалася елект-

ромагнітними розрахунками тягових синх-

ронних генераторів і агрегатів, тягових 

електродвигунів змінного струму для теп-

ловозів з електропередачою змінно-

постійного струму і змінно-змінного струму 

різної потужності. За її участю були розроб-

лені конструкції тягових агрегатів тягових 

генераторів зі збуджувачами та двигунів 

для магістральних вантажних тепловозів, 

для маневрових тепловозів, для пасажир-

ських тепловозів, для дизель-поїздів. Роз-

робляла конструкції тягових електродвигу-

нів для магістрального шестивісного ван-

тажного тепловоза з передачею змінно-

змінного струму; тягові електродвигуни 

змінного струму для метрополітену. 

Також Емануелла Гіршевна брала ак-

тивну участь в розробці підвагонних гене-

раторів для енергопостачання пасажирсь-

ких вагонів; розробці конструкції генерато-

ра для пересувної дизельної електростанції 

для підприємства «Мотор-Січ»; розробці тя-

гових синхронних генераторів для велико-

вантажних кар'єрних самоскидів вироб-

ництва ВАТ «БелАЗ». 

Евзікова Е.Г. є співавтором колектив-

них і автором особистих авторських сві-

доцтв та наукових статей щодо електрич-

них машин. 

 

Лейбович Анатолій Романович 

(1958 р. ХПІ) – заступник завідувача відді-

лом проєктування тягових електричних 

машин ДП «Завод «Електроважмаш». 

Займався розробкою і вдосконаленням 

конструкції тягових синхронних генерато-

рів і агрегатів для тепловозів з електропе-

редачою змінно-постійного струму і змінно-

змінного струму різної потужності. Також 

брав активну участь в розробці тягового 

генератора для українського дизель-поїзда 

ДЕЛ-02, створенні тягового агрегату чоти-

ривісного тепловоза, розробці підвагонних 

генераторів для енергопостачання паса-

жирських вагонів, розробці конструкції 
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генератора для пересувної дизельної елект-

ростанції для підприємства «Мотор-Січ».  

Анатолій Романович брав активну 

участь в розробці тягових синхронних ге-

нераторів для великовантажних кар'єрних 

самоскидів виробництва ВАТ «БелАЗ». 

Крім розробки нових виробів, А.Р. Лей-

бович брав участь в проєктах модернізації 

тепловозів: розробка тягового генератора 

для проєкту модернізації маневрового теп-

ловоза ЧМЕ3 з дводизельною силовою уста-

новкою та ін. 

А.Р. Лейбович є автором і співавтором 

колективних і особистих авторських сві-

доцтв та розробок. 

 

Пустоветов Володимир Хомич 

(1958 р. ХПІ) − головний спеціаліст, заступ-

ник начальника відділу проєктування гід-

рогенераторів ДП «Завод «Електроважмаш». 

Володимир Хомич за життя став леген-

дою в галузі конструювання гідрогенерато-

рів. Він брав участь у створенні конструк-

торської документації всіх гідрогенерато-

рів, створених на заводі «Електроважмаш» 

за останні 55 років. Це гідрогенератори для 

електростанції Клостерфос (Норвегія), кап-

сульні гідрогенератори для Київської та Ка-

нівської ГЕС, гідрогенератори-двигуни для 

Київської ГАЕС, Ташлицької ГАЕС, ГАЕС 

Жарновець (Польща), Круонісській ГАЕС 

(Литва), гідрогенератори для Кременчуцької 

ГЕС, Дністровських ГЕС та ГЕС-2, каскад 

ГЕС Варцихи (Грузія), ГЕС Жинвалі (Грузія), 

Мінгечаурської ГЕС (Азербайджан), Міат-

линської ГЕС (РФ), Кропивинської ГЕС (РФ), 

Гергебельської ГЕС (РФ), ГЕС Пурнарі-2 

(Греція), ГЕС Бахо де Міна (Панама). Керу-

вав монтажем гідрогенератора СВКр 

1340/150-96 Кременчуцької ГЕС. Брав 

участь в реконструкції гідрогенераторів 

ДніпроГЕС.  

Пустоветов В.Х. є автором конструкції 

найпотужнішого в Європі гідрогенератора-

двигуна 360/460 МВт для Дністровської 

ГАЕС. Має авторські свідоцтва на винахо-

ди, раціоналізаторські пропозиції, наукові 

праці. 

 

Черемісов Іван Якович (1958 р. ХПІ) – 

к.т.н., завідувач відділу розрахунково-

теоретичних досліджень та  розрахунків 

турбо-, гідрогенераторів та крупних машин 

постійного струму, головний науковий 

співробітник ДП “Завод «Електроважмаш», 

член секції потужних електричних машин 

Галузевої Науково-технічної Ради Мініс-

терства електротехнічної промисловості 

СРСР, член секції Об’єднаної Науково-

технічної Ради Міністерства електротехніч-

ної промисловості та Міністерства енерге-

тики СРСР, член Радянського національно-

го підкомітету з розробки стандартів Між-

народної Електротехнічної Комісії. Іван 

Якович є Лауреатм Державної премії в га-

лузі науки і техніки. Нагороджений медал-

лю СРСР «За доблестный труд», Знаком  

«Відмінник винахідництва та раціоналіза-
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ції», бронзовою медаллю Виставки досяг-

нень народного господарства.  

Іван Якович є одним з основних ідеоло-

гів та розробників турбо- та гідрогенерато-

рів, які випускав та випускає завод «Елект-

роважмаш». Протягом роботи на заводі 

«Електроважмаш» брав творчу участь у 

комплексних дослідженнях електричних та 

теплових процесів у новостворюваних тур-

богенераторах типів ТГВ-200, ТГВ-200-2М, 

ТГВ-300,  ТГВ-320-2П,  ТГВ-500-2 та ТГВ-

500-4, асинхронізованого турбогенератора 

АСТГ-200, синхронного неявнополюсного 

компенсатора з поздовжньо-поперечним 

збудженням КСП-320, гідрогенераторів по-

тужністю від 5 МВт до 400 МВт, зворотних 

гідрогенераторів-двигунів, крупних машин 

постійного струму потужністю від 1 МВт до 

12,5 МВт для привода металургійних про-

катних станів та шахтних підйомних ма-

шин.  

Великий творчий внесок зроблено Іва-

ном Яковичем в удосконалення конст-

рукції торцевих зон турбогенераторів серії 

ТГВ. При його безпосередній участі розроб-

лено концепцію конструкції схем охолод-

ження активних частин ротора та статора 

турбогенераторів типу ТГВ-550-2МУ3 для 

Екібазтузької ГРЕС-1 (Казахстан). 

Черемісов І.Я. є автором більше ніж 150 

наукових робіт та 120 винаходів, співавто-

ром двох монографій. Є автором Держав-

них стандартів України на екскаваторні та 

кранові електричні машини − ДСТУ 2645-

94 та ДСТУ 2664-94.  

Боєв Вячеслав Михайлович (1959 р. 

ХПІ) — д.т.н., проф., професор кафедри 

теоретичних основ електротехніки НТУ 

«ХПІ».  

 
Після закінчення ХПІ працював на за-

воді «Електроважмаш» у відділі з проєкту-

вання прокатних двигунів. Потім на кафе-

дрі електричних машин ХПІ поступив до 

аспірантури та захисти кандидатську ди-

сертацію. Після отримання вченого ступеня 

працював у Харківському відділенні Все-

союзного науково-дослідного  інституту 

електромеханіки . Потім перейшов на ка-

федру теоретичних основ електротехніки 

ХПІ, де захистив докторську дисертацію і 

став професором. 

Відзначимо, що Вячеслав Михайлович 

тривалий час викладав дисципліну «Теоре-

тичні основи електротехніки» студентам 

кафедри електричних машин. 

 

Мандрика Олег Ростиславович 

(1959 р. ХПІ) – к.т.н., головний конструктор 

по електротязі Науково-дослідного інститу-

ту заводу «Електроважмаш».  

Займався теоретичними та практични-

ми дослідженнями роботи тягових елект-

ричних машин, очолюючи науково-

дослідну лабораторію тягових електричних 

машин.  Розробив  методику  розрахунку 

межламельних напружень в електровозних 

тягових двигунах постійного струму з ком-

пенсаційною обмоткою. 

З 1986 по 2001 рік очолював Науково-

дослідний і проєктно-конструкторський 

комплекс тягових електричних машин і 

апаратів заводу «Електроважмаш». 

Мандрика Олег Ростиславович є авто-
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ром статей і патентів по тяговим машинам 

постійного струму, автором колективних і 

особистих авторських свідоцтв, патентів і 

статей, серед яких авторські свідоцтва на 

тему «Спосіб випробування двох електрич-

них машин постійного струму за методом 

взаємного навантаження»; «Спосіб зняття 

кривої розподілу межламельних напруг по 

колу колектора»; «Магнітний клин в маши-

нах постійного струму з відкритими паза-

ми»; «Безпазовий якір електричної машини 

постійного струму». 

 

Вареник Антон Федорович (1960 р. 

ХПІ) – головний інженер, директор Хар-

ківського заводу «Електромашина», дирек-

тор інституту «Укрндіпроелектромаш». 

 

Кузьмін Віктор Володимирович 

(1960 р. ХПІ) – д.т.н., проф., заступник ди-

ректора з наукової роботи Науково-

дослідного  інституту  «Електроважмаш» 

(Харків), головний конструктор, генераль-

ний конструктор, головний інженер Науко-

во-виробничого об’єднання «Електроваж-

маш» (Харків), головний спеціаліст  АТ  

«Міжрегіональна електротехнічна асоціація 

«ЕЛТА» (Харків), лауреат Державної премії 

України, нагороджений Орденом Дружби 

народів.  

 
Основні напрямки наукової діяльності: 

контроль та діагностика великих генерато-

рів, розробка та впровадження нових зраз-

ків турбо- та гідрогенераторів (зокрема із 

поздовжньо-поперечним збудженням), по-

глиблення знань з теоретичних основ елект-

ротехніки та електроенергетики.  

Віктор Володимирович є автором вели-

кої кількості наукових статей та винаходів, 

декількох наукових монографій. За суміс-

ництвом викладав на посаді професора в 

Українській інженерно-педагогічній акаде-

мії (Харків) та ХПІ. 

 

Флоринський Едуард Анатолійович 

(1960 р. ХПІ) – заступник завідувача відді-

лом крупних машин постійного струму ДП 

«Завод «Електроважмаш». 

Едуард Анатолійович брав особисту 

участь в розробках серій машин постійного 

струму П12, П15 і П17; електродвигунів для 

нафтової і газової промисловості з глиби-

ною проходки від 2500 до 7000 м; електро-
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двигунів П2-400, П2-450, 4П280, 4П400; 

кранових двигунів постійного струму; ре-

зервних збуджувачів для турбо- і гідрогене-

раторів. Розробляв унікальні електродвигу-

ни серій ПЕ162-6К, ПЕВ143-7КЕ і генера-

тори ПЕ174-7к, що входять до складу пере-

творювального агрегату для живлення дви-

гунів приводу тяги, підйому і повороту для 

крокуючих екскаваторів ЕШ15/90А; заліз-

ничних снігоочисників; генераторів морсь-

ких поромів; зварювальних генераторів і 

перетворювальних агрегатів АП-710 і АП-

800. 

Флоринський Е.А. є автором 6 винахо-

дів, має 2 зарубіжних патентів, більше 200 

впроваджених раціоналізаторських пропо-

зицій, його статті надруковано в багатьох 

журналах і збірниках праць НТУ «ХПІ». 

Едуард Анатолійович  викладав  курс 

«Розрахунок і проєктування електричних 

машин» в заводській філії електромеханіч-

ного технікуму і співпрацював з багатьма 

навчальними закладами, серед яких Хар-

ківський політехнічний інститут, Українсь-

кий заочний політехнічний інститут (Хар-

ків), Київський політехнічний інститут, 

Азербайджанський інститут нафти і хімії, 

Єреванський політехнічний інститут. 

 

Черкасов Анатолій Кузьмич (1960 р. 

ХПІ) – к.т.н., доц., головний конструктор 

заводу «Електромашина», доцент кафедри 

загальної електротехніки НТУ «ХПІ». 

За направленням після закінчення ХПІ 

Анатолій Кузьмич потрапив  на  завод 

«Електромашина» інженером-конструкто-

ром. За чотири роки виріс до керівника 

групи, а потім і дослідницького відділу, 

Спеціального конструкторського бюро при 

заводі «Електромашина». З 1970 року пра-

цював на посаді завідуючого конструктор-

ським відділом СКБ заводу «Електромаши-

на». Займався розробкою та дослідженням 

машин постійного струму загально промис-

лового та спеціального виконання. З 1973 

року обіймав посаду головного конструкто-

ра заводу «Електромашина».  

З 1978 року Анатолій Кузьмич перейшов 

до викладацької діяльності старшим викла-

дачем кафедри загальної електротехніки 

НТУ «ХПІ». Із 1979 року до пенсії працював 

доцентом цієї кафедри. Він зарекоменду-

вав себе як успішний викладач із великим 

конструкторським досвідом. 

Черкасов А.К. є автором багатьох нав-

чально-методичних розробок, наукових 

статей та винаходів. 

 

Лухін Юрій Віталійович (1960 р. ХПІ) 

– ведучий конструктор Спеціального Конс-

трукторського Бюро заводу «Електрома-

шина», нагороджений медалями «За тру-

дову відзнаку», «50-річчя атомного підвод-

ного флоту Росії», «За доблесну працю в 

ознаменування 100-річчя заводу » «Елект-

ромашина», має звання «Заслужений пра-

цівник ПАТ «Електромашина». 

Працюючи електрослюсарем в енерго-

цеху заводу «Електромашина», поступив на 

вечірнє відділення ХПІ на кафедру елект-
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ричних машин. Після отримання диплома 

Юрія Віталійовича переводять до відділу 

головного конструктора заводу техніком-

конструктором, де він освоював перші ма-

шини постійного струму 8-го габариту серії 

П. Брав участь в проєктуванні стартер-

генератор з принципово новою системою 

зачеплення.  

 
Як начальник сектора, потім - началь-

ник відділу СКБ проєктував машини пос-

тійного струму серій 2П, ПМ, 4П, серія ма-

шин для краново-металургійної промисло-

вості, а також привод колони для бурової 

установки на 150 кВт і двигуни для гусе-

ничного ходу верстата. Тоді ж почав за-

йматися виключно спеціальними машина-

ми декількох типів: для кораблів і суден, 

підводних човнів.  

Юрій Віталійович займався розробкою 

машин серії Д: від Д12 до Д812. Потім були 

серії 5ПСГ, 5ПСГМП, 4ПНЖ200 і 

4ПНЖ200S1. 

Одними з його останніх розробок стали 

електричні машини для бурового верстата 

(робота в відкритих кар'єрах), і вентилятор 

охолоджування для тепловозів.  

Досвід Лухіна Ю.В. знають, цінують і 

поважають всі, хто коли-небудь мав справу 

з СКБ «Електромашина». 

 

Ракогон Володимир Григорович 

(1961 р. ХПІ) – завідувач відділу проєкту-

вання турбогенераторів ДП «Завод «Елект-

роважмаш», головний інженер АТ «Міжрегі-

ональна електротехнічна асоціація «ЕЛТА» 

(Харків), лауреат Державної премії України 

в галузі науки і техніки, нагороджений ме-

даллю «За трудовую доблесть». 

 
Конструкторські рішення Володимира 

Григоровича втілені в турбогенераторах 

ТГВ-200М, ТГВ-300, ТГВ-500, ТГН-1000, 

ТГВ-500-4, ТГВ-1000-4, СТВ-125, СТВ-300. 

Має більше 25 авторських свідоцтв, серед 

яких 15 втілені в конструкціях турбогене-

раторів. 

За роботу «Створення нових типів та 

модернізація діючих турбогенераторів для 

теплових електричних станцій» отримав 

Державну премію. За вагомий внесок у ро-

зробку та виробництво енергогенеруючої 

продукції і високий професіоналізм отри-

мав Почесну грамоту Харківської обласної 

державної адміністрації у 2001 році.  

 

Зозулін Юрій Васильович (1962 р. ХПІ) 

– д.т.н., головний конструктор ДП «Завод 

«Електроважмаш», головний спеціаліст АТ 

«Міжрегіональна електротехнічна асоціація 

«ЕЛТА» (Харків), лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки.  

Наукові дослідження здійснював в ца-

рині електромагнітних і теплових розраху-

нків турбогенераторів і електрозбуджува-

чів. 

Юрій Васильович зробив великий вне-

сок в розробку теорії  асинхронізованих 

турбогенераторів з поздовжньо-поперечною 

обмоткою збудження, що втілився в турбо-

генераторі АСТГ-200 для Бурштинської 

ТЕС. Брав участь в розробці та керував 
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проєктами зі створення турбогенераторів 

ТГВ-200М, ТГВ-300, ТГВ-500, ТГН-1000, 

ТГВ-500-4, ТГВ-1000-4, СТВ-125, СТВ-300. 

За роботу «Створення нових типів та мо-

дернізація діючих турбогенераторів для 

теплових електричних станцій» отримав 

Державну премію. 

 

Альтшулер Ігор Борисович (1963 р. 

ХПІ) – головний спеціаліст з проєктування 

крупних машин постійного струму, завіду-

вач відділом – головний конструктор проєк-

ту, провідний фахівець з крупних машин 

постійного струму ДП «Завод «Електроваж-

маш». 

 
Ігор Борисович зробив значний внесок у 

проєктування та впровадження у вироб-

ництво крупних прокатних та інших елект-

родвигунів постійного струму. Має наукові 

публікації та велику кількість свідоцтв на 

винаходи.  

Світлина Ігоря Борисовича зроблена на 

заводі у день його 85-річчя. 

 

Ващенко Володимир Омелянович 

(1963 р. ХПІ) – головний технолог заводу 

«Електроважмаш».  

 
Після закінчення Харківського електро-

механічного технікуму у 1956 році був на-

правлений на завод «Електроважмаш». У 

1957 році поступив на вечірнє відділення 

НТУ «ХПІ», яке закінчив після служби в ар-

мії з 1957 по 1960 рік. Після демобілізації 

повернувся до навчання та роботи в Нау-

ково-дослідному інституті заводу «Електро-

важмаш». Згодом працював начальником 

турбогенераторного бюро відділу головного 

технолога заводу «Електроважмаш». З 1986 

по 2010 рік працював Головним технологом 

заводу «Електроважмаш».  

Під керівництвом Володимира Омеля-

новича випускалась уся номенклатура під-

приємства: турбо-, гідрогенератори, крупні 

машини постійного струму, збуджувані, 

тягові генератори та двигуни, товари ши-

рокого споживання: побутові пральні ма-

шини, соковижималки, деревообробні вер-

стати. 

 

Карпенко Федір Тимофійович (1965 р. 

ХПІ) – к.т.н., доц., завідувач кафедри за-

гальної електротехніки ХПІ.  

Керуючи кафедрою, організував ство-

рення учбової лабораторії, яка оснащена 

сучасною  технікою  і  новим  поколінням 
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навчально-методичної літератури для сту-

дентів неелектричних спеціальностей. 

Установлення та налагодження низки ком-

плектів універсальних лабораторних стен-

дів дозволило почати проведення лабора-

торного практикуму фронтальним методом 

за усіма розділами курсу «Електротехніка». 

 
Федір Тимофійович більше шести років 

працював викладачем у закладах вищої 

освіти Республіки Малі та Алжиру. 

Опублікував значну кількість наукових 

робіт і методичних посібників, присвяче-

них дослідженню та проєктуванню елект-

ричних машин, а також проблемам вдос-

коналення учбового процесу.  

 

5.3. Закріплення позицій кафедри: 

1966-1985 роки 

Омельяненко Віктор Іванович 

(1966 р. ХПІ) – д.т.н., проф., завідувач ка-

федри локомотивобудування, яка пізніше 

стала кафедрою електричного транспорту 

та тепловозобудування НТУ «ХПІ». 

Коло наукових інтересів: нетрадиційні 

види електромеханічного перетворення 

енергії, лінійні електродвигуни, левітаційні 

системи високошвидкісного магнітного 

транспорту, надпровідні магнітні системи, 

інерційні  електрохімічні  накопичувачі 

енергії. 

Під керівництвом Віктора Івановича 

вперше в СРСР створено низку надпровід-

них магнітів для магнітолевітуючого транс-

порту, а також електромагнітна катапульта 

для стартового розгону літаків корабельно-

го базування. 

 

 
Омельяненко В.І. підготував і опубліку-

вав близько 100 наукових робіт, частина з 

яких опублікована в авторитетних видав-

ництвах Німеччини, Англії, США, Японії. 

Більшість робіт високо оцінені фахівцями, 

мають велике практичне значення. Отри-

мав 21 авторське свідоцтво на винаходи.  

 

Бєлоус Микола Петрович (1968 р. ХПІ) 

– д.ек.н., начальник відділу, перший секре-

тар партійного комітету, директор заводу 

«Електромотор» (Полтава), начальник облас-

ного управління промисловості, транспорту 

і зв’язку Харківської обласної адміністрації, 

Генеральний директор науково-

виробничого об’єднання «Укрелектромаш» 

(Харків).  
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Ініціатор, організатор та творець Хар-

ківської обласної асоціації керівників дер-

жавних підприємств (об’єднань) та органі-

зації промисловості, будівництва, транс-

порту, зв’язку та галузевої науки. Безпе-

рервний керівник Харківської обласної ор-

ганізації роботодавців з дня її заснування – 

з 5 квітня 1990 року і до 23 вересня 

2001 року. 

 

Юхимчук Володимир Данилович 

(1968 р. ХПІ) – к.т.н., доц., проф. НТУ «ХПІ», 

член-кореспондент Академії технологічних 

наук України, професор кафедри електрич-

них машин НТУ «ХПІ».  

 
Висококваліфікований науково-

педагогічний спеціаліст, більше 50 років 

працював на посадах лаборанта, інженера, 

завідуючого лабораторії, асистента, стар-

шого наукового співробітника, доцента, 

професора кафедри електричних машин. 

Основним напрямком його наукової діяль-

ності є розрахунок, конструювання, експо-

новані винаходи та технологія виробництва 

електричних машин загальнопромислового 

призначення, а також спеціальні електрич-

ні машини для верстатобудування, рудни-

кових, тягових та високомоментних і низь-

кообертових електродвигунів з ротором, що 

котиться.  

Володимир Данилович має більше 120 

публікацій, з яких 60 наукового призна-

чення, 35 науково-методичного характеру, 

21 авторське свідоцтво та 4 патенти на ви-

находи. Є автором трьох навчальних посіб-

ників та одного підручника з грифом Мініс-

терства освіти та науки України, а саме – 

широко відомого підручника «Технологія 

електричних машин». У своїй останній 

книжці «Воспоминания о работе на кафед-

ре электрических машин», написаній у 

2019 році та присвяченій 135-річчю НТУ 

"ХПІ" та 100-річчю кафедри електричних 

машин, викладені основні періоди юності, 

навчання, викладацької та наукової діяль-

ності, про колектив кафедри електричних 

машин та її випускників.  

 

Ткаченко Валерій Павлович (1970 р. 

ХПІ) – к.т.н., начальник обмотувально-

заготівельного цеху, заступник директора 

виробничого об’єднання «Укрелектроре-

монт» (Харків), генеральний директор ВАТ 

«Потенціал» (Харків), заступник директора 

Державної установи «Інститут технічних 

проблем магнетизму Національної академії 

наук України» (Харків).  

 
Під час роботи у виробничому 

об’єднанні «Укрелектроремонт» набув досві-

ду з намотування, формування, ізолюван-

ня, просочення секцій великих електрич-

них машин, виготовлення стрижнів турбо- і 

гідрогенераторів, стрижнів для електробу-

рів і заглибних електродвигунів. 

ВАТ «Потенціал» спеціалізувалося на роз-

робках конструкцій і технологій виробницт-

ва заглибних електродвигунів до насосів 

для видобутку нафти, електробурів для бу-

ріння нафтових і газових свердловин, дже-

рел сейсмічних коливань (Сейсмодін) на 

базі автомобілів і тракторів, телеметричних 

систем до електробурів, станцій керування 

для контролю процесу буріння свердловин і 

видобутку нафти (УЕЦН). 
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Ковальов Павло Павлович (1971 р. 

ХПІ) — к.т.н., начальник Спеціального 

конструкторського бюро ВАТ «Електрома-

шина», нагороджений бронзовою медаллю 

«За досягнуті успіхи в розвитку народного 

господарства СРСР». 

 
Під керівництвом Павла Павловича ви-

конувалися розробки машин постійного 

струму та іншого електрообладнання. Три-

валий час був Головою державної екзаме-

наційної комісії з захисту дипломних про-

єктів спеціалістів та дипломних робіт ма-

гістрів на кафедрі електричних машин НТУ 

«ХПІ». Він провів безліч захистів спеціаліс-

тів та магістрів, випустив у світ велику ко-

горту молодих фахівців. 

 

Грубой Олександр Петрович (1971 р. 

ХПІ) – головний конструктор ДП завод 

«Електроважмаш», начальник науково-

технічного управління ДП «Завод «Електро-

важмаш», лауреат Державної премії Украї-

ни в галузі науки і техніки, кавалер ордену 

«За заслуги» III ступеня, має почесне звання 

«Заслужений машинобудівник України». 

Під керівництвом і за особистою участю 

Олександра Петровича Грубого були роз-

роблені, і запущені в експлуатацію, уніка-

льні турбогенератори потужністю 250 МВт 

для атомних електростанцій в Індії, потуж-

ністю 325 МВт для теплових електростан-

цій з воднево-водяним охолодженням в 

Україні, Росії та Казахстані. 

Олександр Петрович брав особисту 

участь у монтажі та пуску в експлуатацію 

вертикальних гідрогенераторів ГЕС «Чиан» 

(В’єтнам), гідрогенераторів-двигунів ГАЕС 

«Жарновец» (Польща), капсульних горизон-

тальних гідрогенераторів ГЕС «Пурнарі -2» 

(Греція). 

 
Під його керівництвом були розроблені і 

запущені в експлуатацію гідрогенератори-

двигуни потужністю 211 МВт Ташлицької 

ГАЕС; найбільший в Європі гідрогенератор-

двигун потужністю 421 МВт Дністровської 

ГАЕС, які забезпечують енергетичну безпе-

ку України. Також були розроблені і виго-

товлені на заводі «Електроважмаш» гідро-

генератори потужністю 630 МВт для Рогун-

ської ГЕС в Таджикистані. 

Олександр Петрович Грубой зробив ва-

гомий внесок у розробку концепції модер-

нізації гідрогенераторів ГЕС Дніпровського 

каскаду.  

У 2009 році Грубой Олександр Петрович 

нагороджений Почесною грамотою Кабіне-

ту Міністрів України за значний особистий 

внесок у забезпечення розвитку гідроенер-

гетики та введення в дослідно-промислову 

експлуатацію першого гідроагрегату Дніст-

ровської ГАЕС. 

 

Гаврись Олександр Миколайович 

(1972 р. ХПІ) – к.ек.н., проф., декан фа-

культету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ», про-

фесор кафедри підприємництва, торгівлі та 

експертизи товарів НТУ «ХПІ». 

Після закінчення ХПІ працював на ін-

женерних посадах на заводі «Електроваж-

маш» (Харків). Потім перейшов в ХПІ і пра-

цював викладачем кафедри економіки під-

приємств. 

Гаврись О.М. досліджує науково-

практичні проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств. Зай-
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мається вивченням розвитку регіональних 

ринків теплоенергетики, енергозбереження 

та заходами з інтенсифікації виробництва. 

Вивчає фінансово-економічну безпеку під-

приємницької діяльності. 

 

Мілих Володимир Іванович (1972 р. 

ХПІ) – д.т.н., проф., завідувач кафедри еле-

ктричних машин НТУ «ХПІ», нагороджений 

відзнаками Міністерства освіти і науки 

України – нагрудними знаками «Відмінник 

освіти України» та «За наукові та освітні 

досягнення», а також Грамотою Департа-

менту освіти і науки Харківської обласної 

адміністрації  та  Подякою  Харківського 

міського голови. 

Розпочав науково-технічну діяльність в 

Особливому дослідно-конструкторському 

бюро Фізико-технічного інституту низьких 

температур Академії наук УРСР, де брав 

участь у розробці та дослідженнях надпро-

відникових електричних машин на посаді 

інженера. У 1975 році повернувся до ХПІ, 

де після закінчення аспірантури та захисту 

кандидатської дисертації працював на ка-

федрі загальної електротехніки асистентом, 

старшим викладачем, доцентом і професо-

ром. У 1996 році захистив докторську ди-

сертацію. 

З 2004 року Володимир Іванович пра-

цює завідувачем кафедри електричних 

машин Національного технічного універси-

тету «Харківський політехнічний інститут». 

Він веде активну наукову роботу як керів-

ник і виконавець держбюджетних та госп-

договірних НДР. До його наукових напрям-

ків входять прокатні і тягові машини пос-

тійного струму, лінійний електродвигун для 

стартового прискорення літаків, електричні 

машини з застосуванням надпровідності, 

потужні турбогенератори, електричні ма-

шини з напівпровідниковими перетворю-

вачами, лінійний імпульсний двигун для 

сейсморозвідки корисних копалин, індук-

тор обертового магнітного поля з «вихровим 

шаром» для технологічної обробки рідких та 

сипучих речовин, створення віртуальної 

електромашинної лабораторії. 

Одночасно присвятив себе активній на-

уково-громадській роботі як член Науково-

методичної комісії МОНУ з електротехніки 

та електромеханіки, редакційно-видав-

ничої ради Національного технічного уні-

верситету «Харківський політехнічний ін-

ститут», редколегії журналу «Електротехніка 

та електромеханіка», відповідальний редак-

тор журналу «Вісник НТУ  «ХПІ»  (серія 

«Електричні машини та електромеханічне 

перетворення енергії»).  

Опублікував понад 360 наукових праць, 

монографію, та велику кількість навчально-

методичних розробок, у тому числі три під-

ручники та 17 навчальні посібників, 

46 його наукових статей індексовані в між-

народних наукометричних базах Scopus та 

Web of Science.  

Мілих В.І. є членом спеціалізованих вче-

них рад в Національному технічному уні-

верситеті «Харківський політехнічний інс-
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титут» та Одеському національному політе-

хнічному університеті із захисту кандидат-

ських та докторських дисертацій, керує 

аспірантами та здобувачами наукового 

ступеню доктора технічних наук. 

 

Лапцевич Фелікс Феліксович (1973 р. 

ХПІ) – к.т.н., Генеральний директор заводу 

«Укрелектромаш» (Харків). 

 
 

Сотников Володимир Васильович 

(1973 р. ХПІ) – д.т.н., проф., професор і за-

відувач кафедри Марійського державного 

технічного університету (Йошкар-Ола), 

професор Курського державного технічного 

університету (нині Південно-західний дер-

жавний університет), а також Білгородсь-

кого державного технологічного універси-

тету ім. В.Г. Шухова.  

Після закінчення ХПІ отримав роботу в 

Харківському відділенні Всесоюзного нау-

ково-дослідного інституту електромеханіки. 

У 1976–1978 роках служив у лавах Радян-

ської Армії. Нагороджений медаллю «60 лет 

Вооруженных Сил СССР». 

З 1979 по 2005 рік працював на кафед-

рі електротехніки і теплотехніки Марійсь-

кого державного технічного університету 

(Йошкар-Ола, РФ) завідувачем лабораторі-

єю, асистентом, старшим викладачем, до-

центом, професором. За сумісництвом у 

1993–2003 роках завідував кафедрою елек-

тромеханіки і електроенергетики, у 2003–

2005 роках працював професором кафедри 

електромеханіки. 

З 2005 року Володимир Васильович пе-

рейшов на кафедру електропостачання 

Курського державного технічного універси-

тету (нині Південно-західний державний 

університет) професором. За сумісництвом 

працював професором кафедри автомати-

зованих і інформаційних систем управлін-

ня Старооскольского технологічного інсти-

туту (РФ). 

Згодом перейшов до Білгородського 

державного технологічного університету ім. 

В.Г. Шухова на посаду професора кафедри 

електроенергетики і автоматики.  

Сотников В.В. має понад 80 наукових, 

учбово-методичних робіт та винаходів, ви-

дав навчальний посібник «Электрические 

машины».  

 

Бочаров Валерій Георгійович (1974 р. 

ХПІ) – директор, Голова Наглядової ради 
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ВАТ «Електромашина», яке є відомим ви-

робником електричних машин постійного 

струму та іншого різноманітного електрооб-

ладнання. 

 

Іванов Валентин Петрович (1974 р. 

ХПІ) – директор, Голова правління Кримсь-

кого електроремонтного заводу (Севасто-

поль, Україна), що є підприємством з ре-

монту електродвигунів і суднового електро-

обладнання. 

 
 

Биков Микола Іванович (1979 р. ХПІ) – 

Головний конструктор ТОВ «СКБ «Укр-

електромаш» та у інші часі – начальник 

конструкторського  відділу  цього  самого 

підприємства. Микола Іванович часто від-

відує кафедру електричних машин і прово-

дить профорієнтаційну роботу з її студен-

тами. 

 

Канунніков Василь Миколайович 

(1979 р. ХПІ) – заступник начальника цеху 

тепловозних генераторів, заступник дирек-

тора заводу «Електроважмаш», голова 

профспілкового комітету ДП «Завод «Елект-

роважмаш», нагороджений Грамотою Вер-

ховної Ради України «За заслуги перед 

українським народом», Почесною грамотою 

Харківської міської ради, почесними зна-

ками Федерації профспілок України «Проф-

спілкова звитяга», «Профспілкова відзнака», 

«За активну профспілкову діяльність», має 

звання «Заслужений працівник профспілок 

України», «Почесний електроважмашівець». 

 
Після закінчення ХПІ отримав призна-

чення на завод «Електроважмаш», де пра-

цював до травня 2020 року.  

Василь Миколайович почав трудову ді-

яльність у цеху тепловозних генераторів від 

інженера, начальника зміни випробуваль-

ної станції до заступника начальника цеху. 

Потім працював заступником директора 

заводу «Електроважмаш». 

З 1993 до 2020 року Василь Миколайо-

вич очолював профспілковий комітет заво-

ду «Електроважмаш». 

 

Василенко Сергій Олексійович 

(1980 р. ХПІ) – начальник турбогенератор-

ного виробництва, начальник управління 

сервісного обслуговування, начальник нау-

ково-дослідного і проєктно-конструктор-

ського відділення турбогенераторів, гідро-
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генераторів і великих машин постійного 

струму ДП «Завод «Електроважмаш», наго-

роджений медаллю «За працю і звитягу». 

 
Після закінчення ХПІ отримав призна-

чення на завод «Електроважмаш», де обій-

мав посади технолога, майстра турбогене-

раторного цеху, начальника бюро технічно-

го контролю. Після служби в лавах Радян-

ської армії (1983–1985 роки) повернувся на 

роботу до Науково-дослідного інституту 

«Електроважмаш» на посаду провідного 

конструктора. З 1987 року працює в турбо-

генераторному виробництві начальником 

планово-диспетчерського бюро турбогене-

раторного цеху, заступником начальника 

цеху з виробництва, начальником турбоге-

нераторного цеху, а потім турбогенератор-

ного виробництва, головним конструкто-

ром, начальником управління сервісного 

забезпечення. 

З 2019 року Сергій Олексійович працює 

Генеральним директором ТОВ «Емтеко ін-

жинірінг груп», займається капітальним 

ремонтом, обстеженням та випробуванням 

електричних станцій. 

 

Наній Віталій Вікторович (1980 р. ХПІ) 

– д.т.н., доц., доцент кафедри електричних 

машин, декан електромашинобудівного 

факультету НТУ «ХПІ».  

У студентські роки В.В. Наній був ак-

тивним комсомольцем, як на рідному фа-

культеті, так і в інститутському масштабі, 

працюючи заступником секретаря комітету 

комсомолу ХПІ. Працював в студентських 

будівельних загонах, був Ленінським сти-

пендіатом. 

Після закінчення ХПІ працював асис-

тентом на кафедрі електричних машин, в 

1982–1984 роках служив офіцером-

танкістом в армії. Потім – аспірантура, за-

хист кандидатської дисертації в 1989 році, 

робота на посаді секретаря Вченої ради 

університету  (1990–1994  роки),  декана 

електромашинобудівного факультету (1994–

2001 роки). 

Пізніше Віталій Вікторович став доцен-

том кафедри електричних машин, очолю-

вав наукову групу з розробки та дослі-

дження високомоментних електродвигунів 

з ротором, що котиться. Успішна робота по 

цим спеціальним електричним машинам 

дозволила йому в 2014 році захистити док-

торську дисертацію. 

Науковою тематикою Віталія Вікторо-

вича цікавилися німецькі колеги. З метою 

спільних наукових розробок В.В. Наній ук-

лав договір з Магдебурзьким університетом 

Отто фон Геріке. Для його виконання він 

разом з аспірантами виїжджав в 2013 році 

до Німеччини. Цей договір подовжується, і 

наукова співпраця здійснюється учнями 

Віталія Вікторовича, які успішно захистили 

кандидатські дисертації і надалі досліджу-

ють на кафедрі електричних машин висо-

комоментні електродвигуни.  
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5.4. Зрілість кафедри – молоді та  

досвідчені: 1986-2005 роки 

Ракогон Олексій Володимирович 

(1993 р. ХПІ) – начальник відділу організа-

ції та контролю виробництва АТ «Міжрегіо-

нальна електротехнічна асоціація «ЕЛТА» 

(Харків). 

 
Серед реалізованих проєктів – виконан-

ня модернізацій турбогенераторів ТГВ-200, 

ТГВ-200М, ТГВ-300 зі збільшенням потуж-

ності і подовженням ресурсу експлуатації 

на електростанціях України, Росії, Казах-

стану, Узбекистану. Відділ під керівницт-

вом Олексія Володимировича здійснює 

сервісні, інжинірингові та консалтингові 

роботи в електроенергетиці, металургії, до-

бувній промисловості, надає послуги в роз-

робці конструкторської та технологічної 

документації, організації технічного обслу-

говування, постачання агрегатів і запасних 

частин, виконує шефмонтаж, ремонт, мо-

дернізацію та налагодження енергетичного 

і електротехнічного обладнання, здійснює 

комплексні випробування турбогенерато-

рів. 

Олексій Володимирович є спадковим 

політехніком та  спадковим  фахівцем  з 

електричних машин. 

 

Шахін Іссам (громадянин Лівану) 

(1994 р. ХПІ) – к.т.н., директор компаній 

«Зайнун» та «Огаріт».  

Приїхав в Україну вчитися в 1987 році. 

У 1994 році закінчив навчання на кафедрі 

«Електричні машини» і отримав диплом ма-

гістра з «відзнакою». Продовжував розви-

вати свої знання навчанням в аспірантурі 

НТУ «ХПІ», захистив дисертацію і отримав 

диплом кандидата технічних наук.  

Потім Шахін Іссам створив компанію 

«Зайнун» для запрошення абітурієнтів з різ-

них країн світу у заклади вищої освіти 

України, і, в першу чергу, – в НТУ «ХПІ». 

Завдяки компанії «Зайнун», яка працює під 

керівництвом Шахіна Іссама, тисячі студе-

нтів навчалися й навчаються в різних уні-

верситетах  багатьох  міст  України.  Роз-

виваючи міжнародні відносини між краї-

нами арабського світу та Україною, він ор-

ганізував ще нову туристичну компанію 

«Огаріт», за допомогою якої тисячі зарубіж-

них туристів познайомилися з Україною. 

 

Шуфані Саід Таніос (громадянин Ліва-

ну) (1995 р. ХДПУ) – засновник і директор 

компаній «Іташ», «Індастрі», «Варіант», має 

почесне звання «Заслужений працівник 

промисловості України». 

Одразу після закінчення ХПІ Саід Таніос 

стає одним із засновників комерційного 

ТОВ «Іташ». З 2000 року стає засновником і 

директором виробничої компанії ТОВ «Ін-

дастрі». Під його керівництвом виробнича 

компанія «Індастрі» стає однією з лідерів з 

виробництва металоконструкцій для циві-

льного будівництва. У 2003 році Саід Таніос 

очолив фабрику «Варіант» з виробництва 

світлових приладів, супутникових антен та 

металоконструкцій для будівництва. Разом 

зі спеціалістами вишукує і запроваджує 

нові форми господарювання.  

Натепер Шуфані Саід Таніос є заснов-
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ником Української виробничої групи ком-

паній «Варіант», яка складається з одинад-

цяти металообробних і комерційних під-

приємств, які знаходяться в Харкові, ма-

ють у своєму розпорядженні власні техно-

логічні виробництва та склади готової про-

дукції. Група компаній «Варіант» є одним з 

провідних виробників широкої лінійки об-

ладнання з 35 напрямків, серед яких торгі-

вельно-складське обладнання, електрозвар-

ні труби, обладнання для сільського госпо-

дарства, логістики, будівництва, комуніка-

цій. 

Частину коштів, що надходить від ефек-

тивного господарювання, Саід Таніос Шу-

фані спрямовує на благодійницьку допомо-

гу. Саід Таніос проявляє велику турботу про 

соціально-економічний розвиток села Се-

менівка Великобагачанського району Пол-

тавської області. За турботу і надання ве-

ликої допомоги Шуфані Саіду Таніос прис-

воєно звання «Почесний громадянин». 

За його підтримки, ініціативі та значно-

го особистого внеску біля Харківського се-

лища П’ятихатки було збудовано Меморіал 

Скорботи голодомору 1932-1933 років в 

Україні, до якого входять Пам’ятник голо-

домору 1932-1933 років в Україні, храм 

«Всіх святих землі Української», статуя «Ма-

тір Богородиця», музей Істрії голодомору 

1932-1933 років. Було встановлено шість 

інформаційних щитів про голодомор, від-

ремонтовано пам’ятник «Воїнам визволите-

лям», відремонтовано житлове приміщення 

церковної хати для священика, встановлені 

дві електроопори вечірнього освітлення 

Меморіалу Скорботи, встановлений флагш-

ток державного прапора.  

Великим досягненням Шуфані Саіда за 

межами України є відкриття католицького 

Храму в Лівані. 

 

Кобзар Костянтин Олександрович 

(1996 р. ХДПУ) – к.т.н., головний конст-

руктор з турбогенераторів  ДП  «Завод  

«Електроважмаш», лауреат Державної пре-

мії України в галузі науки і техніки. 

 
 

Під керівництвом та за безпосередній 

участі Костянтина Олександровича вико-

нані розрахунки турбогенераторів, розроб-

ка технічної документації та проведення 

авторського супроводу виробництва голов-

них зразків низки великих турбогенерато-

рів, а саме: турбогенератора з повним по-

вітряним охолодженням потужністю 120 

МВт ТА-120-2МУ3 для Миронівської ТЕС, 

турбогенератора з повним водневим охо-

лодженням потужністю 325 МВт ТГВ-325-

2У3 для Зміївської ТЕС і ТГВ-320-2ПУ3 з 

воднево-водяним охолодженням потужніс-

тю 320 МВт для Київської ТЕЦ-6, чотирьох 

турбогенераторів тропічного виконання 

потужністю 250 МВт ТГВ-250-2ПТ3 для 

атомних електростанцій Індії; турбогенера-

тора ТА-35-2У3 для ВАТ «Запоріжсталь»; 

ряду турбогенераторів ТГВ-325(330)-2АУ3 

для електростанцій України, Казахстану, 

Росії; ТГВ-320-2ПУ3 для Рязанської ДРЕС; 

турбогенератора малої потужності (6 МВт) 

ТА-6-2МУ3, ТГВ-215-2ПТ3 для ТЕС «Бан-
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дель» (Індія); ТГВ-235-2У3 для Старобешів-

ської ТЕС, ТГВ-235-2М3 для Гусиноозерсь-

кої ДРЕС та ін. 

Костянтин Олександрович забезпечив 

повний цикл шефмонтажу нового модерні-

зованого турбогенератора ТГВ-325-2У3 на 

Зміївській ТЕС: від приймання його вузлів 

до пуско-налагоджувальних (здавальних) 

випробувань турбогенератора, з’єднаного з 

турбіною. На станції у співпраці з німець-

кою компанією «Siemens» проводилася мас-

штабна модернізація енергоблоку в рамках 

заміщення потужностей закритої Чорно-

бильської АЕС.  

У 2009 році він виконував технічне ке-

рівництво роботами з повного перемоту-

вання статора турбогенератора ТГВ-500-2 

потужністю 500 МВт на Назаровській 

ДРЕС в Красноярському краї (РФ). 

Костянтин Олександрович неодноразово 

виїжджав на електростанції для проведен-

ня переговорів з питань поставки та моде-

рнізації заводського енергетичного облад-

нання в Білорусь, Литву, Сербію, Грузію, 

Францію, Німеччину, Казахстан, Узбекис-

тан, Туркменістан, Індію, Єгипет, Ефіопію, 

Іран, Російську Федерацію, Бангладеш. 

Костянтин Олександрович керував про-

єктними і дослідно-конструкторськими ро-

ботами зі створення найпотужнішого в іс-

торії заводу унікального турбогенератора 

потужністю 550 МВт для Екібастузської 

ДРЕС-1 в Казахстані. Під керівництвом 

Кобзаря К.О., як Головного конструктора, в 

липні 2015 року успішно виконані компле-

ксні стендові випробування головного зраз-

ка цієї нової серії машин. 

Кандидатську дисертацію підготував та 

захистив в Інституті електродинаміки НАН 

України в 2015 році. 

 

Петренко Олександр Миколайович 

(1996 р. ХДПУ) — д.т.н., проф., професор 

кафедри електричного транспорту Харків-

ського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова, Техніч-

ний директор ВАТ «Спеценергосервіс» (Хар-

ків).  

Петренко О.М. працював на інженерних 

посадах, потім став начальником відділу 

«СКБ «Укрелектромаш» (м. Харків). Пере-

йшов до НТУ «ХПІ» на посаду асистента 

кафедри електричних машин, де захистив 

кандидатську дисертацію. Потім перейшов 

до Харківського національного університе-

ту міського господарства імені 

О.М. Бекетові і працював на посаді доцен-

та кафедри електричного транспорту. На-

вчався в докторантурі НТУ «ХПІ», і після 

захисту докторської дисертації став профе-

сором тієї самої кафедри. Одночасно Олек-

сандр Миколайович працює Технічним ди-

ректором ОАО «Спеценергосервіс» (Харків). 

 

Любарський Борис Григорович 

(1996 р. ХДПУ) — д.т.н., професор, завіду-

вач кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування НТУ «ХПІ», відзначений 

грамотою «Найкращий молодий науковець 

Харківщини» (2006), Грамотою Департа-

менту науки і освіти Харківської обласної 
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державної адміністрації (2014), Почесною 

грамотою Харківського міського голови 

(2015). 

Займається системами електромеханіч-

ного перетворення енергії електрорухомого 

складу, розробленням тягових та допоміж-

них електромеханічних перетворювачів 

енергії для транспортних засобів. 

 

Вакуленко Олексій Миколайович 

(1998 р. ХДПУ) — головний конструктор з 

гідрогенераторів і великих машин постій-

ного струму ДП «Завод «Електроважмаш», 

лауреат Державної премії України в галузі 

науки та техніки (2017). 

 
Олексій Миколайович брав участь у роз-

робці окремих вузлів при модернізації гід-

рогенераторів ГЕС Дніпровського каскаду: 

Канівської ГЕС, Дніпровської ГЕС та у ви-

пробуваннях на станції, здійснював ав-

торський супровід виробництва цих гідро-

генераторів. Виконував технічне керів-

ництво розробкою документації для гідро-

генераторів-двигунів ст. №1–3 Ташлицької 

ГАЕС, їх шефмонтажем від приймання вуз-

лів до пусконалагоджувальних (здавальних) 

випробувань. Брав участь в розробці доку-

ментації для проєкту капсульного гідроге-

нератора для ГЕС «Мукеріан» в Індії, та у 

авторському нагляді при виробництві гід-

рогенератора ГЕС «Бі Хай» (Тайвань) на за-

воді фірми BHEL (Індія). Брав участь  у 

проєктуванні нових найпотужніших у Єв-

ропі гідрогенераторів-двигунів для Дніст-

ровської ГАЕС, у технічному нагляді під час 

виробництва і монтажу на будівельному 

майданчику ГАЕС.  

В останні роки О.М. Вакуленко викону-

вав технічне керівництва при проєктуван-

ні, виготовленні та монтажі гідрогенерато-

рів Кременчуцької ГЕС, Київської ГАЕС, 

Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської 

ГЕС-2, ГЕС «Бахо де Міна» (Панама), Зелен-

чуцької ГЕС-ГАЕС (РФ), Рогунської ГЕС в 

Таджикистані. 

Олексій Миколайович є переможецем 

Харківського міського конкурсу «Молода 

людина року 2006» в номінації «Промислова 

діяльність», відзначений Почесною грамо-

тою Міністерства палива та енергетики 

України «За вагомий особистий внесок в 

будівництво Ташлицької ГАЕС» (2006). 

 

Гордієнко Володимир Юрійович 

(1999 р. ХДПУ) – завідувач відділу проєкту-

вання турбогенераторів ДП «Завод «Елект-

роважмаш», директор з виробництва ПрАТ 

«Ремгідромаш» (Харків). 

 
Захистив магістерський диплом на ка-

федрі електричних машин НТУ «ХПІ» і став 

її першим магістром. 

Володимир Юрійович брав участь в роз-

робці вузлів ротора турбогенератора типу 

ТГВ-320-2ПУ3 для Київської ТЕЦ-6. Вико-

нував роботи з шеф-монтажу головних тур-

богенераторів потужністю 120 МВт повіт-

ряного охолодження на Міронівській ТЕС 

та потужністю 325 МВт водневого охолод-

ження на Зміївській ТЕС. 

За безпосередньою участю та під керів-

ництвом В.Ю. Гордієнко відділом проєкту-

вання було виконано роботи з розробки 
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документації для виготовлення чотирьох 

турбогенераторів типу ТГВ-250-2ПТ3 для 

АЕС «Кайга» та «Раджастан» (Індія). Керував 

розробкою конструкторської документації 

для модернізації турбогенераторів потуж-

ністю 215, 235, 320 та 330 МВт з водневим 

та водо-водневим охолодженням по замов-

ленням Кураховської ТЕС, Старобешевської 

ТЄС, Луганської ТЕС, Бурштинської ТЕС, 

Зуївської ТЕС, Гусиноозерської ДРЕС (РФ), 

Рязанської ДРЕС (РФ), Запорізької ТЕС, 

Криворізької ТЕС, Трипільської ТЄС, Ново-

черкаської ДРЕС (РФ), Череповецької ДРЕС 

(РФ), Рефтинської ДРЕС (РФ), ЕС «АКСУ» 

(Казахстан), ЕС «Бандель» (Індія). Керував 

розробкою конструкторської документації 

та виготовленням турбогенератора потуж-

ністю 550 МВт типу ТГВ-550-2МУ3 на за-

мовлення ЕС «Екібастузська ДРЕС-1» (Ка-

захстан). Керував розробкою та виготов-

ленням головних зразків турбогенераторів 

малої та середньої потужності повітряного 

охолодження типу ТА-6-2МУ3 та ТА-35-

2МУ3 по замовленням ПАТ «Запоріжсталь» 

(Запоріжжя) та ПАТ «Завод Фрунзе» (Суми). 

Натепер керує виконанням робіт з су-

проводу експлуатації та проведенням ре-

монтних компаній на основному енергетич-

ному обладнанні металургічних підпри-

ємств, ТЕС та АЕС України. 

В.Ю. Гордієнко є автором більше десят-

ка корисних моделей та патентів, які 

знайшли застосування при розробці новіт-

ніх конструкцій турбогенераторів. 

Володимир Юрійович є спадковим полі-

техніком та спадковим фахівцем з елект-

ричних машин. 

 

Шакір Ахмед (громадянин Мароко) 

(1999 р. ХДПУ) – інженер-аналітик, про-

граміст; PLC програміст (приводи, мотори, 

електроприлади); екологічний менеджер; 

інженер з ремонту та перевірки газових 

датчиків і електричних насосів. 

Після закінчення ХПІ  повернувся  на 

батьківщину, де працював інженером ви-

робництва текстильної фабрики COVEM і 

МAJORTEX з 1999 по 2001 роки. Надалі 

два роки у Франції працював консульта-

ційним інженером з банківських операцій в 

реальному часі (глобальні банківські супут-

никові операції) (TUTORLAND and CEGOS). 

З 2003 по 2007 рік працював у Канаді 

менеджером виробництва (Zinda Canada), 

відповідав за комп'ютеризоване вироб-

ництво в SIEMENS, технічне обслуговуван-

ня двигунів, насосів, регулювання, спожи-

вання електроенергії, коефіцієнта потуж-

ності, збільшення добової продуктивності 

та якості енергії. З 2007 року і дотепер 

працює у міжнародній корпорації (Канада-

Австралія-США) в галузі зберігання нафти 

та газу.  

Шакір Ахмед виконує роботи з екологіч-

ної безпеки: налаштування гідравлічного 

бар'єру для запобігання забруднення за до-

помогою  повітряних  насосів;  установка 

системи очищення води з активованим ву-

гіллям і глиною; установка і програмування 

систем для дистанційного керування насо-

сами; установка і обслуговування вакуум-

них насосів потужністю 380 к.с. для всмок-

тування забруднення із свердловин; уста-

новка XP електронасосів для перекачуван-

ня вуглеводневих газів; калібрування де-

тектора газів і летючих парів; проєктуван-

ня системи контролю витоків у 

9 резервуарах (по 22 мільйони літрів ко-

жен); проєктування систем контролю ви-

кидів газів в атмосферу; програмування 

сигналів тривоги та телефонних повідом-

лень для виявлення парів газу в режимі 

реального часу; система відстеження вика-

чування газу в режимі реального часу; про-

єктування та встановлення запобіжного та 

електричного клапанів для резервуарів. 
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Нагорний Андрій Іванович (2000 р. 

НТУ «ХПІ») – начальник енергоцеху, голов-

ний енергетик, заступник головного інже-

нера з енергетики та випробувань ДП «За-

вод «Електроважмаш», нагороджений По-

чесними грамотами Харківської міської 

ради за високий професіоналізм та ваго-

мий внесок у розвиток вітчизняного маши-

нобудування (2009), за вагомий внесок у 

розвиток енергетичної галузі (2010), медал-

лю «Кращий працівник року» ДП Завод 

«Електроважмаш» (2014). 

 
З вересня 1999 року під час проход-

ження переддипломної практики в універ-

ситеті студент Андрій Нагорний був прий-

нятий на роботу в ДП «Завод «Електроваж-

маш» старшим майстром дільниці капіталь-

ного ремонту енергоцеху. У 2004 році отри-

мав посаду заступника начальника енерго-

цеху, а вже за два роки очолив цей цех. У 

2011 році став головним енергетиком заво-

ду. З 2013 року дотепер працює заступни-

ком головного інженера з енергетики та 

випробувань ДП «Завод «Електроважмаш».  

 

Сергієнко Сергій Анатолійович 

(2002 р. НТУ «ХПІ») – директор ТОВ «Хар-

ківський електромашинобудівний завод». 

Після закінчення ПТУ №33 (Харків) та 

служби у лавах Збройних Сил України в 

1994 році почав працювати на Харківсь-

кому електротехнічному заводі «Укрелект-

ромаш» стругальником 4 розряду. 

З 2002 року після закінчення НТУ «ХПІ» 

працював інженером-конструктором ДП 

«Завод ім. Малишева», провідним інжене-

ром-конструктором ВАТ «Електромашина», 

начальником технологічного бюро  ВАТ 

«Харківський електротехнічний завод «Ук-

релектромаш». З 2007 по 2017 рік працю-

вав на ТОВ «Завод крупних електричних 

машин» (Каховка), де пройшов службові 

сходинки старшого майстра, помічника 

Генерального директора, директора з якос-

ті. 

20 лютого 2017 року Сергія Анатолійо-

вича призначено на посаду директора ТОВ 

«Харківський електромашинобудівний за-

вод» (ТОВ «ХЕМЗ»).  

Під керівництвом Сергія Анатолійовича 

завод продовжує працювати над вироб-

ництвом для промисловості нових та ре-

монтом крупних електричних двигунів 

змінного струму потужністю від 100 до 

12500 кВт для України та Європи.  

 

Кобзар Ігор Володимирович (2003 р. 

НТУ «ХПІ») – завідувач відділу проєктування 

турбогенераторів, завідувач науково-

дослідного та проєктно-конструкторського 

відділу турбогенераторів і гідрогенераторів 

«ДП «Завод «Електроважмаш» (Харків). 

Брав участь в розробці технічної доку-

ментації, випробуваннях та шефнагляді за 

монтажем турбогенератора ТГВ-250-2ПТ3 

для АЕС «Кайга» та АЕС «Раджастан» (Індія); 

в розробці технічної документації, випро-

буваннях та шефнагляді за монтажем тур-

богенераторів ТА-35-2МУ3 для ТЕЦ Запо-

різьського металургійного комбінату; ТГВ-

215-2ПТ3 для ТЕС «Бандел» (Індія); ТГВ-

320-2ПУ3 для Рязанської ТЕС (РФ); ТГВ-
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325-2АУ3 для ТЕС «Аксу» (Казахстан); ТГВ-

235-2МТ3 для ТЕС «Сідірганч» (Бангладеш).  

 
Ігор Володимирович також брав участь 

в розробці технічної документації і випро-

буваннях турбогенератора ТГВ-550-2МУ3 

для Екібазтузської ГРЕС-2 та ремонтах тур-

богенераторів ТГВ-200, ТГВ-200-2М, ТГВ-

300, ТВС-30, АСТГ-200, ТА-120-2МУ3, ТГВ-

500, ТВВ-1000-2У3, Т2-12-2, ТВ-50-2, ТВ-

100-2 ТЕЦ, ТЕС, ГРЕС та АЕС України, РФ і 

Казахстану. 

 

Варванський Артем Юрійович (2003 

р. НТУ «ХПІ») – начальник конструкторсько-

го бюро електричних машин АТ «Електро-

машина» (Харків). 

 
Від закінчення НТУ «ХПІ» і дотепер пра-

цює в АТ «Електромашина» на посадах ін-

женера-конструктора 3, 2, 1 категорій; з 

2007 року – провідного інженера-конст-

руктора конструкторського бюро електрич-

них машин; з 2012 року – начальника цього 

конструкторського бюро. 

Артем Юрійович брав участь в розробці 

серії крановометалургійних машин постій-

ного струму серії Д, екскаваторних серії 

ДПЕ, асинхронних електродвигунів серії 

4АЖ для залізничного транспорту. 

 

Кисенко Олександр Михайлович 

(2003 р. НТУ «ХПІ») – заступник головного 

конструктора-директора з електротехніки 

Харківського агрегатного конструкторсько-

го бюро (ХАКБ).  

 
З 24 лютого 2003 року пройшов кар’єрні 

сходинки інженера-конструктора 3, 2, 1 

категорій. З 2008 року став виконуючим 

обов’язки начальника конструкторського 

сектора, з 2010 року – начальника конст-

рукторського сектора, з 2017 року – заступ-

ника головного конструктора з електротех-

ніки. 

За час роботи займався розробкою низ-

ки електромеханізмів, індуктивних датчи-

ків лінійних і обертальних переміщень, 

асинхронних та вентильних електродвигу-

нів для низки зразків авіаційної техніки 

(Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-124, Ан-225, 

МСБ-2). 

 

Коврига Антон Євгенович (2003 р. 

НТУ «ХПІ») – завідувач відділу теоретичних 

розрахунків турбо- і гідрогенераторів та 

крупних машин постійного струму ДП «За-

вод «Електроважмаш» (Харків). 

Під керівництвом і за безпосередньою 

участю Антона Євгеновича розроблялась 

технічна документація, виконувалися роз-

рахунки та роботи з шеф-нагляду за мон-

тажем гідрогенераторів (для Дністровської 

ГАЕС, Ташлицької ГАЕС, з реконструкції 
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каскаду ГЕС на Дніпрі, Рогунської ГЕС в 

Таджикістані, ГЕС Варцихе в Грузії, Зелен-

чуцької ГЕС в Росії, ГЕС Дарданелос в Бра-

зилії, ГЕС Бахо де Міна в Панамі) та турбо-

генераторів (для Екібазтузської ГРЕС в Ка-

захстані).  

А.Ю. Коврига є автором патентів на ви-

нахід та корисну модель. 

 

Шикаленко Олександр Анатолійович 

(2003 р. НТУ «ХПІ») – заступник начальника 

відділу проєктування гідрогенераторів ДП 

«Завод «Електроважмаш»  (Харків). Раніше 

після закінчення НТУ «ХПІ»  працював  у 

Харківському агрегатно конструкторському 

бюро.  

 
В активі Олександра Анатолійовича роз-

робка технічної документації, виконання 

робіт з шеф-нагляду за монтажем гідроге-

нераторів (для Дністровської ГАЕС, Ташли-

цької ГАЕС, реконструкції каскаду ГЕС на 

Дніпрі, Рогунської ГЕС в Республіці Таджи-

кістан, ГЕС Варцихе в Грузії, Зеленчуцької 

ГЕС в Російській Федерації, ГЕС «Бахо де 

Міна» в Панамі). 

Шикаленко О.А. нагороджений Почес-

ною грамотою за розробку агрегатів для 

літака Ан-148, має 2 патенти на корисну 

модель. 

 

Шевченко Антон Петрович (2005 р. 

НТУ «ХПІ») – головний інженер ДП «Завод 

«Електроважмаш». Має звання «Кращий 

робітник року» (2011); нагороджений Гра-

мотою Харківської обласної ради (2013); 

йому оголошено Подяку харківського місь-

кого голови (2015); він також нагородже-

ний Грамотою Харківської обласної ради 

(2018). 

 
Під керівництвом Антона Петровича на 

підприємстві були впроваджені в процес 

проєктування та виробництва новітні ав-

томатизовані системи САD/САМ/САЕ, такі, 

як Компас-3D, Solid Works, Вертикаль, Ло-

цман-PLM, ANSYS, Cosmos Works. Впровад-

жена ERP система Microsoft Dynamics АХ. 

Кількість автоматизованих місць на під-

приємстві зросла з 30 до 1150. Вся конст-

рукторсько-технологічна документація пов-

ністю видається в електронному вигляді. 

Переведені на сучасні системи ЧПУ бі-

льше ніж 250 одиниць обладнання. Закуп-

лено і введено в експлуатацію більше 10-ти 

сучасних обробних  центрів, що дозволило 

виключити із технологічного ланцюга біль-

ше 200 одиниць обладнання та мінімізува-

ти ручну працю. 

Також закуплено та впроваджено мо-
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більну координатно-вимірювальну машину 

типу «рука» ROMER Absolute Arm 7325SI 

Hexagon MI та координатно-вимірювальну 

машину  Leica AT403 Hexagon MI, що доз-

волило зіставляти складну геометрію дета-

лей з 3D моделлю. Впроваджено сучасний 

інструмент світових виробників SANDVIK, 

SUMITOMO, KORLOY, ISCAR та інших. 

Шевченко А.П. особисто брав участь у 

виробництві, шеф-монтажі та випробуван-

нях турбогенераторів для Дністровської 

ГАЕС, Ташлицької ГАЕС, Рогунської ГЕС в 

Таджикістані, ГЕС Варцихе в Грузії, Зелен-

чуцької ГЕС в Росії, ГЕС Дарданелос в Бра-

зилії, ГЕС Бахо де Міна в Панамі та для 

Екібастузської ГРЕС в Казахстані. 

 

5.5. Нова хвиля – надія  

на перспективу: 2006 р. і далі 

Берченко Юрій Миколайович (2006 р. 

НТУ «ХПІ») – начальник відділу електромаг-

нітних, теплових і механічних експеримен-

тальних досліджень і випробувань турбо- та 

гідрогенераторів ДП «Завод «Електроваж-

маш», нагороджений подякою Харківського 

міського голови (2015). 

 
Під керівництвом Юрія Миколайовича 

проводиться розробка програм, методик, 

інструкцій випробувань турбогенераторів, 

гідрогенераторів, великих машин постійно-

го струму на стенді заводу та на електро-

станціях.  

Були виконані випробування під час 

монтажу гідрогенераторів для Дністровсь-

кої ГАЕС, реконструкції каскаду ГЕС на 

Дніпрі, Рогунської ГЕС (Таджикістан), ГЕС 

Бахо де Міна (Панама) та турбогенераторів 

для Екібастузської ГРЕС (Казахстан). 

Жуков Антон Юрійович (2006 р. НТУ 

«ХПІ») – завідувач сектором проєктування 

статорів турбогенераторів, завідувач відді-

лу проєктування турбогенераторів, викону-

вач обов’язків заступника головного конс-

труктора ДП «Завод «Електроважмаш», на-

чальник конструкторського бюро машин 

змінного та постійного струмів ТОВ 

«ХЕМЗ». 

 
Брав участь у розробці та проєктуванні 

гідрогенераторів СГК 440/130-48 ГЕС «Му-

керіан» (Індія), СВО1255/255-40 Дністров-

ської ГАЕС, ГЕС «Інфернільо» (Мексика), 

модернізації гідрогенераторів України та 

світу.  

Також брав участь у проєктуванні тур-

богенераторів ТГВ-325-2АУ3 (Казахстан), 

ТГВ-330-2АУ3 (Новочеркаськ, РФ), ТГВ-320-

2ПУ3 (Росія, Рязань), ТГВ-200-2М (Барнаул, 

РФ), ТГВ-215-2ПТ3 (Індія), ТГВ-210 (Лу-

ганськ), ТГВ-235-2У3 (Україна), ТГВ-320-

2ПТ3 (Іран), ТГВ-550-2МУ3 (Казахстан). 

Брав участь у монтажі та налагоджуванні 

турбогенераторів ТГВ-325-2АУ3 (Аксу, Ка-

захстан), ТГВ-330-2АУ3 (Новочеркаськ, РФ), 

ТГВ-200-2 (Заїнськ, РФ), ТГВ-330-2АУ3 

(Україна). Призначався керівником проєк-

тів з модернізації гідрогенератора 

СВКр1340/150-96 Кременчуцької ГЕС. 

На ТОВ «ХЕМЗ» Антон Юрійович проєк-

тує електродвигуни змінного струму потуж-

ністю від 50 до 5000 кВт серій АН, АНЗ, 

АКН, АКНЗ, СДС, СДСЗ., а також електро-

двигуни постійного струму серій П2Ш, П2, 

П2Е, П2ЕВ потужністю від 100 до 

12500 кВт. 

Є співавтором десятка патентів і автор-

ських свідоцтв.  
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Жукова Ганна Миколаївна (2006 р. 

НТУ «ХПІ») – завідувач сектора електромаг-

нітних, теплових та вентиляційних розра-

хунків тягових електричних машин ДП 

«Завод «Електроважмаш». 

 
За час своєї трудової діяльності брала 

активну участь в розробці конструкції і до-

кументації агрегатів тягових А728 У2, 

А728А У2 для тепловозів 2ТЕ116УР і 

2те25а, агрегату А723МБ У2 для тепловоза 

3ТЕ25К2М. 

Також брала безпосередню участь в роз-

робці конструкції тягового агрегату А735 

У2 для тепловоза ТЕМ28; електродвигунів 

тягових АД931 У2 для трамвайних вагонів і 

АД903 У1 і АД936 У1 для тролейбусів; гене-

раторів ГС566 У2 і ГС569 У2 випробуваль-

них стендів дизель-генераторних устано-

вок; модифікації тягового генератора 

ГС525А УХЛ2 для приводу кар'єрного само-

скида ВАТ «БелАЗ»; тягового агрегату 

А723Б У2 для модернізації тепловоза 

2ТЕ10; розробці агрегатів і генераторів для 

проєктів модернізації маневрових теплово-

зів та ін. 

 

Воронін Юрій Володимирович 

(2006 р. НТУ «ХПІ») – начальник конструк-

торського відділу, а згодом Головний конс-

труктор ТОВ СКБ «Укрелектромаш», Голов-

ний конструктор СКБ АТ «Електромашина». 

 
 

Ткаченко Сергій Валерійович (2006 р. 

НТУ «ХПІ») – генеральний директор ВАТ 

«Потенціал». 

 
Першу вищу освіту отримав в ХДТУБА 

за спеціальністю «Устаткування хімічних 

виробництв і підприємств будівельних ма-

теріалів».  

З вересня 2001 року працював інжене-

ром виробничого відділу на ВАТ завод «По-

тенціал» (Харків). Для підвищення кваліфі-

кації відповідно до виробництва поступив 

в НТУ «ХПІ» на спеціальність «Електричні 

машини і апарати» (кафедра електричних 

машин), і в 2006 р. отримав диплом спеціа-

ліста – інженера електромеханіка.  

Сергій Валерійович пройшов усі етапи 

виробництва заводу  та відповідні посадові 

сходинки, у липні 2009 року був призначе-

ний і по липень 2010 року працював ди-

ректором ВАТ завод «Потенціал». З липня 
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2010 року перейшов на посаду директора 

Керуючої Компанії того самого підприємст-

ва, і працював на цій посаді по жовтень 

2011 року. Надалі, через реорганізацію за-

воду, працює на інших підприємствах. 

Основна номенклатура підприємства: 

електробури, занурювальні електродвигуни, 

сейсмодини (ударні лінійні електродвигуни 

для сейсморозвідки), станції управління, 

телеметричні системи до електробурів, тор-

цеві релітові ущільнення.  

Споживачами цієї продукції були: об'єд-

нання «Башнафта», Уфімське управління 

бурових робіт (РФ), управління бурових ро-

біт в місті Небит-Даг (Туркменія), Апшерон-

ське управління бурових робіт (Баку, Азер-

байджан), Об'єднання Укрнафта (Долина). 

Торцеві ущільнення замовляли Альметьєв-

ський завод занурювальних установок, Ку-

таїський завод занурювальних двигунів та 

завод «Борець» (Москва, РФ). 

 

Маслєнніков Андрій Михайлович 

(2008 р. НТУ «ХПІ») – к.т.н, доцент, доцент 

кафедри електричних машин; заступник 

директора з наукової роботи Навчально-

наукового інституту енергетики, електроні-

ки та електромеханіки НТУ «ХПІ».  

 
Займається  науково-дослідницькою ро-

ботою за тематикою безредукторних елект-

родвигунів з ротором, що котиться. За без-

посередньою участю Андрія Михайловича 

були розроблені випробувальні стенди, на-

писані і отримані патенти України на ко-

рисну модель, опубліковано понад 10 нау-

кових статей.  

Завдяки активній міжнародній роботі 

Маслєннікова А.М. налагоджена взаємодія і 

наукове співробітництво з кафедрою «Сис-

теми електроприводу» Магдебурзького уні-

верситету Отто фон Геріке. Напрямок нау-

кових досліджень стосується розробки дис-

кових синхронних машин з постійними 

магнітами. Паралельно роботі їз зарубіж-

ними партнерами йде активний процес 

роботи з українськими підприємствами в 

консалтинговому та договірному форматах. 

Є керівником викладацько-студентської 

науково-практичної групи «Електромехані-

ка, автоматизація, роботизація і адитивні 

технології» наукового та науково-технічного 

напрямку. 

 

Бондаренко Василь Григорович 

(2009 р. НТУ «ХПІ») — генеральний дирек-

тор ПАТ «Електромашина». 

 
 

Прийшов на Харківський завод «Елект-

ромашина» в 1974 році., випробовував еле-

ктричні машини, апарати й інші прилади. 

Василь Григорович освоював професію з 

«нуля», отримав третій, а потім і четвертий 

робочі розряди. Далі, до 1980 року, до ро-

боти випробувача додався досвід інженера-

лаборанта.  

З 1980 по 1986 Василь Григорович 

обіймає посади начальника випробувальної 

станції, виконувача обов’язки начальника 

цеху, а потім і начальника виробничого 

комплексу «Електромашина». 

Саме в ті роки за допомогою Василя 

Григоровича завод перейшов до чіткої схе-

ми планування, обліку та координації всіх 
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виробничих процесів, що включає поетапні 

графіки для кожної ділянки та цеху. Впро-

вадження єдиного графіка виявилося на-

стільки вдалим, що ось уже 15 років завод 

працює саме за ним, синхронізуючи роботу 

всіх цехів, служб і підрозділів. 

З 1996 по 2014 роки Бондаренко В.Г. 

працює на посадах начальника з вироб-

ництва машин постійного струму, заступ-

ника керівника з виробництва, директора з 

виробництва, а з 2014 року стає Генераль-

ним директором ПАТ «Електромашина». 

З огляду на написане, Василь Григоро-

вич у цієї книзі мав би попасти до підрозді-

лу «5.3. Закріплення позицій кафедри», але, 

як бачимо, він пізно закінчив НТУ «ХПІ».  

 

Хохлов Дмитро Сергійович (2009 р. 

НТУ «ХПІ») – завідувач сектором ДП «Завод 

«Електроважмаш», фахівець із супроводу 

договорів та виготовлення обладнання 

Duglas Alliance Ltd (Велика Британія). 

 
Брав участь як розробник і фахівець у 

узгодженні документації, технагляді, шеф-

монтажі гідрогенераторів на Середньодніп-

ровській ГЕС, Дністровській ГАЕС, Дніп-

ровській ГЕС, Канівській ГЕС, Київських 

ГЕС і ГАЕС, Рогунській ГЕС (Таджикістан), 

Зеленчукській ГЕС (РФ), ГЕС Сендже (Еква-

торіальна Гвінея). 

 

Гаєвська Наталія Олександрівна 

(2012 р. НТУ «ХПІ») – провідний інженер-

конструктор відділу занурювального облад-

нання для нафтовидобутку ТОВ Науково-

виробниче об’єднання «Вертикаль». 

 
Створила конструкцію занурювального 

лінійного  електродвигуна  для  привода 

плунжерних насосів. Перша з розроблених 

Наталею Олександрівною установок елект-

роплунжерного насосу пропрацювала вже 

1000 діб, і працює далі на глибині 1800 м. 

Розробила клапанний пристрій для роботи 

в горизонтальному положенні. 

Досліджує та вдосконалює магнітні сис-

теми зворотно-поступального руху з проми-

словою частотою живлення при відносно 

малій швидкості переміщення повзуна. 

Співавтор шести патентів, а також двох 

заявок на проєктування в США. 

Натепер Гаєвська Н.О. є керівником 

власної фірми з розробки програмного за-

безпечення та надання послуг технічного 

консультування в сфері інжинірингу. 

Наталія Олександрівна є спадковою по-

літехницею та спадковою фахівчинею з 

електричних машин. 

 

Гізов Сергій Павлович (2012 р. НТУ 

«ХПІ») — начальник конструкторського бю-

ро з розробки генераторів Харківського аг-

регатного конструкторського бюро (ДП 

«ХАКБ»).  

Працює в ХАКБ від закінчення ХПІ і до-

тепер, де пройшов посади інженера-

конструктора 3 та 2 категорій, начальника 

бюро з розробки генераторів, начальника 

конструкторського сектора 13. 

Працював над створенням асинхронно-

го двошвидкісного двигуна для приводу 

лебідочної вантажної системи для літака 

Ан-178, електрочека для розфіксації транс-
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портно-пускового контейнера для запуску 

супутника, електромагнітного перепускного 

клапана в системі «присідання» літака Ан–

178, який працює під тиском до 63,7 МПа. 

 

Чергін Єгор Артурович (2013 р. НТУ 

«ХПІ») – інженер з якості вищої категорії 

ТОВ Науково-виробниче об’єднання «Вер-

тикаль». 

 
Працював та успішно реалізував проєк-

ти з розробки та реалізації концепції стен-

дового обладнання для перетворювачів ча-

стоти загальнопромислового призначення 

та нафтовидобування, створення методики 

випробувань для перевірки характеристик 

компенсатора напруги в діапазоні вхідної 

напруги 380 В –55% / + 25% з робочим 

струмом 1000 А. Брав участь у розробці 

стендового обладнання та проведенні ви-

пробувань для перевірки спеціальних алго-

ритмів при нестабільній мережі перетво-

рювачів частоти для нафтовидобування.  

Проводив кваліфікаційні випробування 

за створеною методикою спеціальних алго-

ритмів серії перетворювачів частоти АК06 

та АТ27. Брав участь у випробуваннях ба-

гаторівневих перетворювачів частоти з 

широким спектром алгоритмів керування. 

 

Юренков Олег Володимирович 

(2013 р. НТУ «ХПІ») – керівник проєктів 

продажу ТОВ НВО «Вертикаль». 

 
Спеціалізується на продажу низько-

вольтного обладнання, надає економічно 

вигідні рішення з проблем замовника. Ви-

вів на ринок ліфтового обладнання перет-

ворювач частоти АТ-24-Lift, просуває низь-

ковольтне обладнання для насосів і венти-

ляторів на світові ринки. 

 

Зубань Євгеній Станіславович 

(2017 р. НТУ «ХПІ») – начальник конструк-

торського сектора Державного підприємст-

ва «Харківське агрегатне конструкторське 

бюро». 

 
Пройшов трудовий шлях: червень – ве-

ресень 2014 року в СКБ «Укрелектромаш» 

на посаді інженера-конструктора; з верес-

ня 2015 року дотепер в ДП «ХАКБ» на поса-

дах інженера-конструктора; інженера-
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конструктора 3 категорії; начальника  

конструкторського  сектора  з  розробки 

зразків електротехніки для авіації. 

 

Голіков Віталій Васильович (2017 р. 

НТУ «ХПІ») — головний технолог АТ «Елект-

ромашина». 

 
Обіймаючи посаду головного технолога 

заводу «Електромашина», організував роз-

робку та впровадження прогресивних тех-

нологічних процесів виробництва продук-

ції, які забезпечують підвищення рівня тех-

нологічної підготовки і технічного пере-

озброєння виробництва. 

Віталій Васильович керував проведен-

ням експериментальних робіт з освоєння 

нових конструкцій машин, таких як асинх-

ронні двигуни типу 4АЖм225S6 для приво-

ду вентилятора холодильної камери тепло-

возів від мережі змінного струму, асинх-

ронні двигуни 4АЖм225М6 для приводу 

вентилятора охолодження тягових електро-

двигунів тепловозів від мережі змінного 

струму, асинхронні двигуни з короткозам-

кненим ротором ТДА-72У2 для тягового 

приводу низькопольних вагонів міських 

трамваїв. В стадії відпрацювання техноло-

гії дослідний зразок синхронного генерато-

ра типу ГСРВ, призначеного для електропо-

стачання пасажирського вагона. 

За безпосередній участі Віталія Васи-

льовича впроваджено технологію просо-

чення якорів машин постійного струму в 

просочувальному компаунді із застосуван-

ням вакуум-нагнітальної установки замість 

кремнійорганічного лаку; запроваджено в 

виробництво віброкомплекс для зняття 

внутрішніх напружень після зварювання 

станин. 

Мірошниченко Богдан (2018 р. НТУ 

«ХПІ») – науковий співробітник інституту 

електричного приводу і силової електроніки 

університету ім. Йоганна Кеплера, науко-

вий співробітник Дослідницького інституту 

розумних актуаторів Hoerbiger  (Лінц, Авст-

рія). 

 
Під час навчання на кафедрі електрич-

них машин Богдан проходив переддиплом-

ну практику і виконував дипломну магіс-

терську роботу в НТУ «ХПІ», в Харківському 

агрегатно-конструкторському бюро та в TU 

Graz (Технічний університет в австрійсько-

му місці Грац). Захистив дипломну роботу 

на відмінно, і отримав диплом магістра 

електромеханіки в 2018 році.  

Займається дослідницькою роботою з 

лінійно-ротаційного електромагнітного ак-

туатора, що стало темою його PhD дисер-

тації, захист якої ще попереду. 

У підсумку зазначимо, що кафедрою 

електричних машин за сторіччя підготов-

лено більше ніж 3000 інженерів для Украї-

ни та СРСР і понад 110 – для Європи, Азії, 

Африки і Північної та Південної Америк. 

Закінчуючи перелік шановних випуск-

ників кафедри електричних машин НТУ 

«ХПІ», упорядники цього історичного огляду 

просять вибачення перед іншими видат-

ними нашими випускниками, хто теж за-

слуговує, щоби бути відзначеним на цих 

сторінках. Річ у тому, що не про всіх збере-

глася інформація, а знайдено було лише те, 

що тут надано.  


