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Розділ 3. Шлях студента від абітурієнта до випускника,  

і ностальгія 
 

3.1. Абітурієнти – наша основа 

Основою основ будь-якого університету 

є студенти, які в ньому навчаються і яких 

він випускає після навчання та захисту ди-

пломного проекту або дипломної роботи.  

Як кажуть, головні проблеми в універси-

тетах – це прийом та випуск. З тим, що між 

ними, університети справляються, хоча й з 

різною якістю. А ось прийом і випуск знач-

ною мірою залежать від зовнішнього, по 

відношенню до університетів, світу.  

Тому приділимо увагу і цьому дуже важ-

ливому питанню, про яке можна писати 

багато, але надамо лише окремі ілюстрації. 

Все починається з абітурієнтів, пере-

важно школярів. На зустрічі з нами викла-

дачі ходять до шкіл, а вони ходять до ка-

федр університету та на загально універси-

тетські дні відкритих дверей тощо. 

Але й технікумам та коледжам також 

треба приділяти увагу, і запрошувати ви-

пускників на навчання до себе, в НТУ 

«ХПІ», як на перший курс, так і на другий 

курс на прискорену форму навчання.  

Ілюстраціями того, що викладачами ка-

федри електричних машин проводиться 

велика профорієнтаційна робота, є наступ-

ні світлини.  

 

Зустріч завідувача кафедри Мілих Володимира Івановича (доповідає) та професора 

кафедри Шевченко Валентини Володимирівни (сидить у президії) зі школярами 

харківської загальноосвітньої школи №152. 2018 рік 
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Профорієнтаційна робота завідувача кафедри В.І. Мілих зі студентами  

Придніпровського енергобудівельного технікуму у Дніпрі. 22 січня 2016 року 

 

 
Старший викладач Шилкова Лариса Василівна та доцент Дунєв Олексій Олександрович  

з учнями Андріївської загальноосвітньої школи №1 (Харківська область).  

5 грудня 2019 року  

Багато заходів з нового набору абітурі-

єнтів проходить як Дні відкритих дверей 

НТУ «ХПІ». Останніми роками такі дні про-

ходять у просторому і світлому Спорткомп-

лексі університету.  

Абітурієнти! Читайте, дивиться нашу 

рекламу та приходьте до нас вчитися – не 

пожалкуєте! 
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Біля стенду кафедри на Дні відкритих дверей доц. Шайда В.П., доц. Юр’єва О.Ю., зав. 

каф. Мілих В.І., ст. викл. Шилкова Л.В., доц. Галайко Л.П., доц. Єгоров А.В., студент 

групи 2.Е106н.8 Бредун Руслан допомагає (зліва направо). 11 листопада 2018 року 

Ще один з пам’ятних моментів Дня від-

критих дверей у спорткомплексі універси-

тету зафіксовано на наступній світлині. Тут 

на допомогу старшому викладачеві 

Л.В. Шилковій прийшли ректор Євген Іва-

нович Сокол та завідувач кафедри елект-

ричних машин В.І. Мілих. Природно, що 

абітурієнт такої уваги явно не чекав, і те-

пер він зробить свідомий вибір (і він його 

зробив – вступив до нас на навчання!). 

 
На Дні відкритих дверей зав. каф. Мілих В.І., ректор Сокол Є.І., абітурієнт Звездін 

Назарій, ст. викладач Шилкова Л.В. (зліва направо). 17 листопада 2019 року 

Новим підходом в профорієнтаційній 

роботі став її значно більш ранній початок 

– вона пішла углиб шкіл. Одна з форм такої 

роботи проходить під девізом «Канікули з 

Політехом». Про це свідчать дві наступні 

світлини. 

Спочатку показана зустріч зі школяра-

ми початкових класів на майданчику перед 

електрокорпусом. Тут серед представництв 

різних кафедр доцент кафедри електрич-

них машин Олексій Олександрович Дунєв 

намагається зацікавити дітей нашими ма-

шинами і довести до них їхню сутність.  

Потім бачимо школярів старших класів 

в комп’ютерному класі кафедри електрич-

них машин. Вони проводять дослідження 

трансформатора та електричних машин в 

віртуальній лабораторії під керівництвом 

викладачів і досвідчених студентів. 
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Ранній початок профорієнтаційної роботи: доцент Дунєв Олексій Олександрович 

спілкується із зовсім юними школярами. 16 травня 2019 року 

 

 
Заняття школярів середнього віку в комп’ютерній віртуальній електромашинній 

лабораторії кафедри електричних машин. 28 березня 2018 року 

 

Початком студентського життя можна 

вважати збори колишніх абітурієнтів у пер-

шій аудиторії електрокорпусу, де вони зу-

стрічаються з ректором університету та 

керівництвом Е-інституту вже як першо-

курсники. Тут їм представляють завідува-

чів кафедр, кураторів їхніх академічних 

груп та інших відповідальних осіб. На світ-

лині далі показано саме такі збори студен-

тів першого курсу Е-інституту під час ви-

ступу ректора Євгена Івановича Сокола.   

А потім першокурсники разом з викла-

дачами йдуть колоною на свято посвячення 

у студенти. Це зображено на двох світлинах 

за часів електромашинобудівного факуль-

тету та Інституту енергетики, електроніки 

та електромеханіки. 
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Збори першокурсників Е-інституту у Першій аудиторії електрокорпусу.  

31 серпня 2019 року 

 
Колона електромашинобудівного факультету. 30 серпня 2008 року. 

Очолює колону декан електромашинобудівного факультету Воінов Володимир 

Володимирович.  

І ряд (зліва направо): доцент кафедри електричних машин Шайда Віктор Петрович, 

доцент кафедри електричних машин, заступник декана факультету з наукової роботи 

Мірошниченко Анатолій Георгійович, завідувач кафедри електричних машин Мілих 

Володимир Іванович, завідувач кафедри електричних апаратів Лупіков Валерій 

Сергійович, ст. викладач кафедри електричних апаратів Вировець Сергій Валерійович, 

доцент кафедри електричних машин, заступник декана факультету  

з виховної роботи Єгоров Борис Олексійович 
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Колона інституту енергетики, електроніки та електромеханіки. 31 серпня 2019 року. 

Очолює колону директор Е-інституту Томашевський Роман Сергійович  

 

Колони усіх факультетів та інститутів 

прямують до президії, де відбудеться обряд 

посвячення у студенти. Їх вже чекають ке-

рівники університету на чолі з ректором, 

почесні гості, священнослужителі. 

А студенти займають місця у «залі для 

глядачів» просто неба, і дивляться на уро-

чисту колону, що проходить поряд з ними, 

слухають виступи ректора, гостей, студен-

тів, спортсменів, артистів тощо. Хто там 

був, той знає – це видовище захоплює!   

Все, що написано, частково надано далі 

на світлинах.  

А після свята настають трудові студент-

ські будні – навчання. 

 

 

 
На сцені посвячення у студенти: ректор, проректори, священнослужителі, артисти і 

почесні гості, серед яких губернаторка Харківщини Юлія Світлична: 31 серпня 2019 року 
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Студенти і викладачі Е-інституту у залі для глядачів просто неба. 31 серпня 2019 року. 

У центрі – директор Е-інституту Томашевський Роман Сергійович 

 

 
На чолі урочистої колони. 31 серпня 2019 року.  

Святкові короваї для першокурсників – частина обряду посвячення у студенти 



65 

А ось і перший залік з дисципліни 

«Вступ до спеціальності», який проводить 

лектор Юр’єва Олена Юріївна. Студент Єв-

геній Морозов вже підготував залікову 

книжку. Сашко Першин підказує Іванкові 

Оніці, а той уважно слухає і робить вигляд, 

що щось розуміє. Влад Комісаров, на прі-

звисько «Борцуха», бо на фізвихованні об-

рав секцію боротьби, поставив великий 

палець правої руки догори – це він не пока-

зує, що все добре, це він користується пра-

вилом свердлика. Паша Вакулик користу-

ється довідником Стеля. Іванченко, Сабі-

рянов та Марченков щось пишуть, отже, 

щось знають! Літвінов і Шматько так нічого 

і не напишуть, і згодом будуть відраховані. 

Дехто з цієї групи досягне великих успіхів і 

стане переможцем студентських конкурсів 

і олімпіад. Але про це згодом. 

 

 
Залік з дисципліни «Вступ до спеціальності» у групі ЕМБ-15а. 30 грудня 2014 року. 

І ряд: Іванченко Станіслав, Морозов Євгеній, Комісаров Владислав; ІІ ряд: Сабірянов 

Кирило, Оніка Іван, Першин Олександр, ІІІ ряд: Вакулик Павло, Літвінов Олександр, 

Марченков Микита; IV ряд: Шматько Андрій 

 

3.2. Проба сил і перемоги в 

олімпіадах і наукових конкурсах 

Протягом навчання студенти кафедри 

електричних машин показують високий 

рівень підготовки, перемагаючи у других 

турах Всеукраїнської студентської олім-

піади та Всеукраїнських конкурсів сту-

дентських наукових робіт, які відбува-

ються у різних містах України. 

ІІ тур Всеукраїнської студентської олім-

піади з електричних машин і апаратів не-

змінно з 2008 року проходить в Кременчу-

цькому національному університеті імені 

М.О. Остроградського. Незмінним керівни-

ком студентів є доцент кафедри електрич-

них машин Олена Юріївна Юр’єва. 
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Відкриття ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з електричних машин і 

апаратів. 15 квітня 2010 року. 
На задньому плані стоять члени журі (зліва направо): доцент кафедри електричних 

машин Одеського національного політехнічного університету Чайковський Володимир 
Павлович, доцент кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» Юр’єва Олена Юріївна, доцент 

кафедри електричних машин та апаратів Донбаського національного технічного 
університету (Алчевськ) Цодік Ігор Абрамович, доцент Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» Чумак Вадим Володимирович;  
сидять переможці І туру олімпіади – студенти з різних університетів країни 

 
Нагородження переможців – команди студентів кафедри електричних машин НТУ «ХПІ».  

15 березня 2018 року. 
Зліва направо: студент Дзюба Микола – переможець олімпіади в особистому заліку,  
студент Скляренко Павло, проректор Кременчуцького національного університету 

Сергієнко Сергій Анатолійович, студенти Бредун Олександр та Бредун Руслан, доцент 
Прус В’ячеслав В’ячеславович і асистент Ромашихіна Жанна Іванівна кафедри 
електричних машин і апаратів Кременчуцького національного університету 

(усі студенти з групи ЕМБ 14а) 
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Наша команда переможців-олімпійців в Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського (він також є на світлині). 21 березня 2019 року. 

Зліва направо: доцент кафедри електричних машин Юр’єва Олена Юріївна,  

студенти групи Е15а (ЕМБ) Близнюк Євген, Хлібишин Данило, переможець олімпіади в 

особистому заліку Тимін Михайло, Вакулик Павло  

 

У 2020 році ІІ етап Всеукраїнської олім-

піади «Електричні машини та апарати» 

проходив у незвичному форматі. Загально-

національній карантин унеможливив очне 

проведення ІІ етапу олімпіади у межах 

України. Оргкомітетом було прийнято рі-

шення щодо проведення олімпіади у режи-

мі он-лайн.  

Після виконання конкурсних завдань 

студентами за результатами двох днів на-

пруженої роботи журі дійшло висновку, що 

І місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 

«Електричні машини та апарати» посіла 

Ірина Сороколіт (група Е-217са) (на скрін-

шоті друга згори, перша праворуч), ІІІ міс-

це виборов Артем Орлов (група Е-216а). 

Решта команди отримала грамоти: Олек-

сандр Корсаков (група Е-216а) – четверте 

місце, Олександр Вишняк (група Е-217са) – 

п’яте місце, Олександр Куксов (група Е-

216а) – шосте місце, Дмитро Мушенко (гру-

па Е-217са) – сьоме місце. А також команда 

НТУ «ХПІ» виборола І місце у командному 

заліку.  
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Час відповіді на запитання. Режим відео конференції. 14 квітня 2020 року 

 

У Всеукраїнських конкурсах сту-

дентських наукових робіт студенти ка-

федри електричних машин почали брати 

участь з 2008 року.  

Переможці першого туру, який відбува-

вся у своєму університеті, роз’їжджалися по 

інших університетах України, або, у деяких 

випадках, брали участь в режимі відео-

конференції.  

Другий тур для наших студентів відбу-

вався у таких базових вищих навчальних 

закладах і таких конкурсах: 

– Кременчуцький національний універ-

ситет імені Михайла Остроградського, спе-

ціальність «Електричні машини і апарати»;  

– Дніпровський державний технічний 

університет (Кам’янське), спеціальність 

«Електротехніка та електромеханіка»; 

– Криворізький національний універси-

тет,  галузь  «Гірництво»,  секція  «Гірнича 

електромеханіка»; 

– Одеський національний морський уні-

верситет, галузь «Суднобудування та вод-

ний транспорт», секція «Електротехніка та 

електромеханіка»; 

– Кременчуцький національний універ-

ситет імені Михайла Остроградського, Між-

народний конкурс студентських наукових 

робіт  за спеціальністю «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка»; 

– Одеська національна академія харчо-

вих технологій, Міжнародний конкурс сту-

дентських наукових робіт «Black Sea Sci-

ence» за напрямом «Відновлювані джерела 

енергії та охорона навколишнього середо-

вища»; 

– Національний університет кораблебу-

дування імені адмірала Макарова (Микола-

їв), галузь «Суднобудування та водний тра-

нспорт», секція «Електрообладнання та ав-

томатика суден».  

І завжди студенти кафедри електричних 

машин НТУ «ХПІ» поверталися до рідного 

університету переможцями – останніми 

роками доходило до 15 дипломів від 

першого до третього ступеня (перших 

завжди було більше). 

Зі студентами як керівники працювали 

майже всі викладачі кафедри, але найбіль-

шу кількість переможців підготували заві-

дувач кафедри Мілих Володимир Іванович 

та професор кафедри Шевченко Валентина 

Володимирівна. 

На наступних сторінках бачимо кращих 

студентів – переможців різних років. 



69 

 

 
Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2010 року. 

Зліва направо: студент групи ЕМБ-15б Малєєв Олексій, керівник команди – завідувач 
кафедри електричних машин Мілих Володимир Іванович, студент групи ЕМБ-15б 

Козорєзов Олександр, студент групи ЕМБ-14б Шпатенко Віктор 

 
Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2011 року. 

Зліва направо: студент групи ЕМБ-15б Мельниченко Михайло, керівник команди – 
завідувач кафедри електричних машин Мілих Володимир Іванович,  

студент групи ЕМБ-15б Малєєв Олексій, студент групи ЕМБ-15б Чалий Андрій 
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Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2012 року.  
Зліва направо: Барильник Олег (ЕМБ-16а), Ольховський Анатолій (ЕМБ-17б),  

Гаєвська Наталія (ЕМБ-16б), Піпіч Максим (ЕМБ-16б) 

 
Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014 року. 
Зліва направо: Сябрук Ярослав (ЕМБ-10а) – сюди потрапив як призер олімпіади, 

Дубяги Святослав і Ростислав (ЕМБ-19б), Цивкін Анатолій (ЕМБ-18б),  
Кольвах Дмитро (ЕМБ-18б), Матвеєнко Павло (ЕМБ-10б) 
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Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015 року.  

Зліва направо: Дубяга Ростислав (ЕМБ-19б), Кошовий Олег (ЕМБ-10Б),  
Єлагін Роман (ЕМБ-10Б), Матвєєнко Павло (ЕМБ-10Б), Дубяга Святослав (ЕМБ-19б) 

 
Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018 року.  

І ряд: Чорний Микола (ЕМБ-13БМ), Сергієнко Ілля (ЕМБ-14Б), Тимін Михайло (ЕМБ-15); 
ІІґряд: Мариноха Дмитро (ЕМБ-13БМ), Арефьєва Марія (ЕМБ-13БМ), старший викладач 
кафедри електричних машин Шилкова Лариса Василівна, Ревуженко Світлана (ЕМБ-

12БМ), Дзюба Микола (ЕМБ-14Б), Коврига Євген (ЕМБ-14Б); ІІІ ряд: Пушкарьов Владислав 
(ЕМБ-13БМ), Манукалов Іван (ЕМБ-13БМ), Семенютін Денис (ЕМБ-12БМ), Бредун Руслан 

(2.Е106н.8), Бредун Олександр (2.Е106п.8) 
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Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019 року.  

І ряд: Сергієнко Ілля (2.Е106п.8), Морозов Євгеній (Е-15а(ЕМБ)), професор кафедри 

В.В. Шевченко, завідувач кафедри В.І.  Мілих, Бредун Олександр (2.Е106п.8),  

Тимін Михайло – ще й переможець олімпіади (Е-15а(ЕМБ)); 

 ІІ ряд: Мушенко Дмитро (Е-17у(ЕМБ)), Корсаков Олександр (Е-16(ЕМБ)),  

Першин Олександр ( Е-15а(ЕМБ)), доцент кафедри Єгоров Андрій Володимирович, 

старший викладач Шилкова Лариса Василівна, Бредун Руслан (2.Е106н.8),  

Близнюк Євген (Е-15а(ЕМБ)), Вакулик Павло (Е-15а(ЕМБ)) 

 

З 2008 і до 2020 року у Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт 

наші студенти ставали переможцями із 83 

роботами, вони посіли 37 перших, 28 дру-

гих і 18 третіх місць.  

У Всеукраїнській студентській олім-

піаді студенти кафедри вибороли в особис-

тому заліку 14 призових місць (7 перших, 

3 других та 4 третіх), у командному заліку 

відповідно 11 (7, 2, 2).  

Це один з найкращих показників серед 

усіх кафедр НТУ «ХПІ» та інших закладів 

вищої освіти України. 

Слава переможцям, студентам-

науковцям кафедри електричних машин 

НТУ «ХПІ» ! 

Але ми пам’ятаємо, що все почалося з 

першої перемоги у 2008 році, коли студент-

ка Шилкова Лариса одразу посіла перше 

місце на конкурсі у Кременчуці. Ну а далі, 

як кажуть, «пішло – поїхало».  

А рекордсменкою за всі роки стала Світ-

лана Ревуженко, яка загалом у конкурсах 

студентських наукових робіт посіла чотири 

перших місця і по одному другому і тре-

тьому місцях, а ще стала переможницею в 

особистому заліку в олімпіаді.  



 

 

 
Магістерка Шилкова Лариса – 

зачинателька перемог в конкурсах 

студентських наукових робіт. 2007 рік 

 
Студентка Світлана Ревуженко – 

рекордсменка за перемогами у 
студентських наукових конкурсах та 

олімпіадах. 2018 рік 
 

3.3. Пропозиції місця в професії  

Щорічно на кафедрі відбуваються зу-

стрічі представників різних підприємств, 

яких умовно називають «роботодавцями», зі 

студентами – майбутніми випускниками. 

Один-два рази на рік кафедра збирає ко-

лишніх та майбутніх випускників – обгово-

рити перспективи розвитку підприємств, а 

представників підприємств при цьому мо-

жуть запросити на роботу студентів.  

Кафедра з гордістю наголошує, що ви-

пускники кафедри електричних машин 

мають великий попит на ринку праці. 

 
Зустріч студентів з роботодавцями. 6 квітня 2016 року 

 

Приємно відзначити, що з представле-

них на знімку гостей п'ятеро є недавніми 

випускниками кафедри, які закінчили нав-

чання від трьох до десяти років тому. Тому 

вони не змогли оминути бюст П.П. Копняє-

ва, і зробили світлину на згадку. 

73 
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Біля бюсту П.П. Копняєва. 6 квітня 2016 року. 

Зліва направо: провідний інженер відділу гідрогенераторів ДП "Завод «Електроважмаш» 

Хохлов Дмитро Сергійович, менеджер з персоналу ТОВ НВО «Вертикаль» Соловйова 

Євгенія Володимирівна, начальник конструкторського бюро ДП «Харківське агрегатне 

конструкторське бюро» Гізов Сергій Павлович, інженер-конструктор ТОВ НВО 

«Вертикаль» Гаєвська Наталія Олександрівна, заступник начальника відділу кадрів  

ТОВ «СКБ Укрелектромаш» Сколій Марина Олексіївна, начальник з персоналу ПАТ 

«Електромашина» Пастухова Ганна Олександрівна, начальник бюро відділу головного 

технолога ПАТ «Електромашина» Гриднєва Інна Вікторівна, начальник 

конструкторського відділу ТОВ «СКБ Укрелектромаш» Воронін Юрій Володимирович 

 

Багато роботодавців прийшло на зустріч 

зі студентами і наступного 2017 року. Це 

зображено на наступній світлині. У прези-

дії: співробітники ДП «Завод «Електроваж-

маш» менеджер по роботі з персоналом Си-

нявська Олена Володимирівна, завідувач 

сектором проєктування турбогенераторів 

Затолокін Олександр Вікторович, заступ-

ник головного технолога по виробництву 

турбогенераторів Богаєнко Федір Геннаді-

йович, інженер-технолог відділу головного 

технолога з електричних приладів Кіктенко 

Дмитро Юрійович; представники ДП «Хар-

ківське агрегатно конструкторське бюро» 

начальник конструкторського бюро з роз-

робки генераторів Гізов Сергій Павлович, 

інженер-технолог Михайлова Олеся Олек-

сандрівна; від ТОВ «СКБ Укрелектромаш» 

прийшли начальник відділу кадрів Сколій 

Марина Олексіївна та начальник конструк-

торського відділу Биков Микола Іванович; з 

гостями у президії знаходиться завідувач 

кафедри електричних машин Мілих Воло-

димир Іванович; далі розташувалися нача-

льник управління з персоналу ПАТ «Елект-

ромашина» Болотов Сергій В'ячеславович; 

за ним – співробітники ТОВ Науково-

виробниче об’єднання «Вертикаль» керів-

ник групи підбору персоналу Соловйова 

Євгенія Володимирівна та керівник групи 

розробки занурювального устаткування 

Гаєвська Наталія Олександрівна; началь-

ник конструкторського бюро Нестеренко 

Олег Миколайович і менеджер з персоналу 

ТОВ «НПФ Ротормаш» Сокаловська Наталія 

Вікторівна. 

Доповідає завідувач сектором механіч-

них розрахунків ДП «Завод «Електроваж-

маш» Третяк Олексій Володимирович, який 

знаходиться на трибуні праворуч. 
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Зустріч студентів з представниками підприємств. 4 квітня 2017 року. 

 

3.4. Атестація випускників – захисти 

дипломів 

Відповідальним етапом, що завершує 

навчання в університеті, є написання дип-

ломного проекту або роботи. Кульмінацією 

цього процесу є захист, який відбувається 

перед Державною екзаменаційною комісі-

єю (тепер – екзаменаційною комісією). 

Праворуч показано державний знак Украї-

ни, який свідчить, що все пройшло добре і 

вищу освіту здобуто! 

Державна екзамена-

ційна комісія складаєть-

ся, як правило, з співро-

бітників кафедр НТУ 

«ХПІ» та її Голови, який 

звичайно є представни-

ком керівничого складу 

якого-небудь профільно-

го підприємства.  

На світлині далі 

зображено одну з таких 

комісій, до якої входять 

(зліва направо): секретар комісії Черняєва 

Ірина Анатоліївна, завідувач кафедри 

електричних машин Мілих Володимир 

Іванович, головний конструктор ПАТ 

«Електромашина» – Голова комісії Ковальов 

Павло Павлович, доцент кафедри 

електричних машин Юр’єва Олена 

Юріївна, ст. викладач кафедри охорони 

праці та навколишнього середовища 

Любченко Ірина Миколаївна, доценти 

кафедри електричних машин Шайда 

Віктор Петрович та Петренко Микола 

Якович. 

Видатним був випуск магістрів очного 

навчання (група ЕМБ-13Б) та спеціалістів 

заочного навчання (група ЕМБЗ-13) 

2009 року (дивиться на світлині далі).  

Серед випускників цього року згодом 

троє – Андрій Єгоров, Олексій Дунєв, Дмит-

ро Потоцький – стали викладачами кафед-

ри електричних машин.  

А також захистився майбутній Генераль-

ний директор ПАТ «Електромашина» Василь 

Григорович Бондаренко. 

Свою добру підготовку наші випускни-

ки демонстрували багато разів. Як прик-

лад, на ХХ міжнародній науково-технічній 

конференції «Проблеми автоматизованого 

електропривода. Теорія та практика» вели-

ку зацікавленість в учасників викликав 

конкурс доповідей молодих учених, віком 

до 30 років, в якому брало участь 27 людей. 

Переможцям конкурсу вручені дипломи та 

цінні призи, і перше місце одноголосно було 

присуджене асистентам кафедри електрич-

них машин О.О. Дунєву і А.В. Єгорову. Пе-

реможців нагородив Голова конкурсної ко-

місії д-р Франк Паліс з Магдебурзького уні-

верситету Отто фон Геріке (Німеччина). 
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Члени державної екзаменаційної комісії. 14 червня 2013 року.  

 

 
Після захисту магістрів очного навчання та спеціалістів заочного навчання. 

12 червня 2009 року 

І ряд: доцент кафедри електричних машин Шайда Віктор Петрович, Павленко Антон 

(ЕМБЗ-13), Бондаренко Василь Григорович (ЕМБЗ-13), головний конструктор ПАТ 

«Електромашина» – голова державної екзаменаційної комісії Ковальов Павло Павлович, 

завідувач кафедри електричних машин Мілих Володимир Іванович, доцент кафедри 

охорони праці та навколишнього середовища Васьковець Людмила Антонівна,  

доцент кафедри електричних машин Наній Віталій Вікторович;  

ІІ ряд: доцент кафедри електричних машин Юр’єва Олена Юріївна, Єгоров Андрій  

(ЕМБ-13Б), Дунєв Олексій (ЕМБ-13Б), Азаров Вадим (ЕМБЗ-13), Потоцький Дмитро  

(ЕМБ-13Б), Щербина Ірина (ЕМБЗ-13), Отраднов Віталій (ЕМБЗ-13), Пилипенко Ольга 

(ЕМБЗ-13), Харсійов Руслан (ЕМБЗ-13), Мартьянов Костянтин (ЕМБЗ-13)
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Голова конкурсної комісії професор 

Магдебурзького університету Отто фон 
Геріке д-р Франк Паліс і переможці 

наукового конкурсу асистенти кафедри 
електричних машин НТУ «ХПІ» Єгоров 
Андрій Володимирович і Дунєв Олексій 

Олександрович (зліва направо).  
18 вересня 2013 року 

З 2003 року по 2018 рік кафедра елект-

ричних машин займалась підготовкою фа-

хівців у навчально-консультаційному 

Центрі дистанційної та доуніверситетської 

підготовки, яка проходила на базі Полтав-

ського політехнічного коледжу. Замовни-

ками на бакалаврів та спеціалістів були 

завод «Електромотор», Полтавський турбо-

механічний завод, Полтавський тепловозо-

ремонтний завод, Полтаваелектроавто-

транс та інші підприємства міста. Викла-

дачі кафедри виїжджали до Полтави на 

сесію для проведення занять та атестації 

студентів. Захист дипломів також відбував-

ся в Полтаві.  

На першій світлині зображений завіду-

вач кафедри електричних машин В.І. Мілих 

під час інспекційної поїздки у 2007 році до 

Полтави зі співробітниками Центру диста-

нційної та доуніверситетської підготовки.  

Наступні світлини зроблені в Полтаві в 

2011 році під час виїзду екзаменаційної 

комісії на захист дипломів спеціалістів в 

Полтавському політехнічному коледжі. 

На першому знімку завідувач кафедри 

електричних машин В.І. Мілих і Голова ек-

заменаційної комісії П.П. Ковальов сфотог-

рафувалися у дворі коледжу.  

На другому виїзна комісія сфотографо-

вана разом зі студентами коледжу після 

успішних захистів дипломних проєктів 

спеціаліста. 

 
Перед будівлею Полтавського навчально-

консультаційного центру.  
 24 квітня 2007 року. 

Зліва направо: доц. Наній В.В., зав. каф. 
Мілих В.І., завідувач навчально-

консультаційного Центру дистанційної та 
доуніверситетської підготовки в Полтаві 

Рискіна Надія Валеріївна, завідувач 
електротехнічного відділення 

Полтавського політехнічного коледжу 
Москаленко Володимир 

Костянтинович

 
Завідувач кафедри електричних машин 

Мілих В.І. та Голова екзаменаційної комісії 
Ковальов П.П. в Полтаві.  

9 червня 2011 року 
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Виїзна екзаменаційна комісія кафедри електричних машин 9 червня 2011 року. 

І ряд (сидять): доцент кафедри електричних машин Павленко Тетяна Павлівна, 

завідувач кафедри електричних машин Мілих Володимир Іванович, головний 

конструктор ПАТ «Електромашина» – голова державної екзаменаційної комісії Ковальов 

Павло Павлович, доценти кафедри електричних машин Юр’єва Олена Юріївна та Наній 

Віталій Вікторович; ІІ ряд (стоять): перший праворуч доцент кафедри електричних 

машин Шайда Віктор Петрович, інші – студенти групи ЕМБЗП-15 

 

З 2014 року державну екзаменаційну 

комісію на кафедрі електричних машин 

очолив Головний конструктор ПАТ «Елект-

ромашина» Дзеніс Сергій Євгенович.  

 

 
Оголошення результатів захисту слухають студенти груп ЕМБ-19АБ. 5 січня 2015 року. 

В президії: секретар комісії Черняєва Ірина Анатоліївна, завідувач кафедри електричних 

машин Мілих Володимир Іванович, головний конструктор ПАТ «Електромашина» – голова 

державної екзаменаційної комісії Дзеніс Сергій Євгенович, доценти кафедри електричних 

машин Мірошниченко Анатолій Георійович, Шайда Віктор Петрович, Петренко Микола 

Якович, доцент кафедри менеджменту Кобелєв Валерій Миколайович 
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З грудня 2019 року екзаменаційна комі-

сія була переформована: з її складу вивели 

консультантів з економіки та охорони пра-

ці, змінився й її Голова. За традицією ним 

став Головний конструктор заводу «Елект-

ромашина». Цього разу це був Воронін 

Юрій Володимирович, який нещодавно був 

призначений на цю посаду після виходу 

П.П. Ковальова на пенсію. До речі – Юрій 

Володимирович, як і його попередник на 

посаді головного конструктора, є випуск-

ником кафедри електричних машин.  

 

 
Результати дипломного проекту представляє  

студентка групи 2.Ез106п.8 Шепель Юлія. 25 грудня 2019 року. 

У президії: секретар комісії Черняєва І.А., зав. каф. електричних машин Мілих В.І, 

головний конструктор ПАТ «Електромашина» – голова державної екзаменаційної комісії 

Воронін Юрій Володимирович, доценти Мірошниченко А.Г., Шайда В.П. та Єгоров А.В. 

Лета минають, одні студенти приходять, 

інші уходять. А про те, що їхнє життя стає 

іншим, свідчать дві наступні світлини – 

якщо, як кажуть, зустрічати по одежці. Тут 

«зустрілися» магістри промислового спря-

мування (5 років і 4 місяці) і спеціалісти 

(5 років і 6 місяців) різних років. Дивиться 

самі, думайте самі – у чому різниця? 

 
Молоді інженери після захисту дипломів магістра 17 грудня 2019 року (ліворуч) і 

спеціаліста 16 лютого 2010 року (праворуч) 
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Молоді інженери після захисту дипломів магістра 18 грудня 2019 року (ліворуч) 

і спеціаліста 14 лютого 2012 року (праворуч) 

 

І ще можна подивитися ці три наступні 

світлини і, порівнюючи їх з двома 

попередніми світлинами, вирішити – хто є 

на них і коли? 
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Далі на «парадних» фотографіях для ви-

пускного альбому представлено студентів – 

випускників кафедри 1955 року. Поміж 

ними знаходиться, беззаперечно, багато 

видатних випускників, але точно це ми 

знаємо про Грінченка Миколу Григоровича 

– директора Науково-дослідного інституту 

«Електроважмаш», Беднарчука Юрія Воло-

димировича – Головного конструктора цьо-

го НДІ, Калініченка Сергія Петровича – 

д.т.н., директора Спеціального конструк-

торського бюро «Електробур». Їхні особисті 

світлини надано далі окремо.  

Цікаво ж порівняти випускників 1955 

року («серйозні» всі хлопці) і випускників 

2010–2019 років, які вже представлені ви-

ще? Цікавим є і вигляд лабораторій кафед-

ри, тодішніх і сучасних, які теж надано у 

цьому виданні. 
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3.5. Урочистий випуск – хай щастить!!! 

В НТУ «ХПІ» встановилася традиція – 

урочисте святкування отримання дипломів 

магістрами. Випускники кафедри електри-

чних машин беруть участь та іноді ще віді-

грають помітну роль у цьому заході. 

У 2007 році на святі отримання дипло-

мів склад гостей університету був дуже 

вражаючим. Разом з ректоратом універси-

тету молодих магістрів вітали губернатор 

Харківщини Арсен Борисович Аваков (до 

речі – випускник ХПІ), народний депутат 

України Валерій Григорович Камчатний, 

Голова управління освіти і науки облдерж-

адміністрації Людмила Олександрівна Бє-

лова, а також представники посольства 

В’єтнаму. Зі словами вдячності виступила 

випускниця – магістерка кафедри елект-

ричних машин Вікторія Черевко – голова 

провідної студентської організації універ-

ситету «Студентський альянс».  

 
Виступ випускниці кафедри електричних машин Вікторії Черевко. 9 липня 2007 року 
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Наступного 2008 року на випуску ма-

гістрів випускнику кафедри Андрію Мас-

лєннікову було довірено нести прапор НТУ 

«ХПІ» на чолі величезної колони політехні-

ків, яка після урочистих заходів на терито-

рії університету прямує до Палацу студен-

тів на продовження свята.  

 

 
Вихід колони політехніків до Палацу студентів. 8 липня 2008 року 

З прапором йде Андрій Маслєнніков, за прапором йдуть (зліва направо) проректор з 

навчальної роботи та міжнародних зв’язків Кравець Валерій Олексійович, проректор з 

наукової роботи Марченко Андрій Петрович, ректор Товажнянський Леонід Леонідович, 

проректор з навчальної роботи Сокол Євген Іванович 

 
Колона політехніків з оркестром і прапороносцем Андрієм Маслєнніковим.  

8 липня 2008 року  
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Андрій Михайлович Маслєнніков ви-

правдав довіру: захистив кандидатську 

дисертацію, отримав вчене звання доцен-

та, працює на посаді доцента кафедри еле-

ктричних машин і одночасно є заступни-

ком директора з наукової роботи Е-

інституту.  

Почесний обряд вручення дипломів 

кращим магістрам університету відбуваєть-

ся щорічно в Палаці студентів університе-

ту. У цьому урочистому дійстві багаторазо-

во брали участь магістри – випускники ка-

федри електричних машин. 

 

На сцені Палацу студентів директор «СКБ Укрелектромаш» Браславець Володимир 

Олександрович вручає диплом магістра з відзнакою та подарунок випускнику кафедри 

електричних машин Малєєву Олексію. У глибині сцени сидить ще один наш магістр-

відмінник Мельниченко Михайло. 27 червня 2011 року 

 

3.6. Знов в Альма-матер – зустрічі  

однокурсників 

Роз’їжджаються випускники по різних 

куточках світу, але не забувають свій рід-

ний університет і рідну кафедру. Вони ша-

нують традиції і звичайно раз на п’ять ро-

ків після випуску, а можливо і частіше, зу-

стрічаються в ХПІ, який їм дав освіту, спе-

ціальність і путівку в життя. Однокурсники 

прибувають  на  день  зустрічі  не  тільки  з 

Харкова, але і з інших міст і селищ України 

та з-за її меж. 

Такі зустрічі покажемо на прикладі двох 

паралельних груп електромашинобудівного 

факультету ЕМБ-16а та ЕМБ-16б випуску 

лютого 1972 року. Чому саме їх? А тому, що 

з цих груп сім колишніх студентів стали 

співробітниками ХПІ. І тому, що саме про 

ці групи була достатньо повна інформація. 

А ще в групі ЕМБ-16б вчився чинний заві-

дувач кафедри електричних машин.  

З цього випуску Олександр Гаврись і 

Володимир Мілих – це майбутні професори. 

Окрім того, Анатолій Мірошниченко та Іри-

на Гаєвська захистили кандидатські дисер-

тації та стали доцентами кафедри елект-

ричних машин, Сергій Мілих і Ольга Ільча-

кова працювали на інженерних посадах 

нашої кафедри. А ось Леонід Кузьменко 

захистив кандидатську дисертацію на ка-

федрі електричних машин, потім працював 

викладачем кафедри теоретичних основ 

електротехніки, а ще потім – навіть на ка-

федрі «Економічний аналіз і облік».  

Зустрічі на п’ятиріччя і десятиріччя ілю-

струють наступні дві світлини. Після їхньо-

го огляду радимо ще раз передивитися 

пункт 2.2.5 цього видання, де також є ко-

лишні студенти групи ЕМБ-16б, і порівняти 

їх із подорослішалими випускниками. 
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Зустріч електромашинників груп ЕМБ-16 а,б на п’ятиріччя випуску. Червень 1977 року. 

Попереду Віктор Атамасьа, за ним зліва направо Павло Северіна, Віталій Заборнийа, 
Володимир Мілихб, стоять – Сергій Мілихб, Михайло Фоміна, Анатолій Юдічева,  

Володимир Савельєва, Тетяна Горобецьа, Ірина Гаєвськаа, Леонід Кузьменкоа 
 

 
Зустріч одногрупників на десятиріччя випуску. Червень 1982 року. 

Група ЕМБ-16б (зліва направо): Володимир Мілих, Володимир Сороковіков,  
Анатолій Мірошниченко, Сергій Мілих, Галина Пластиніна, Марк Бухман,  
Володимир Гофман, Юрій Замалєєв, Раїса Хлудєєва, Олександр Гаврись,  

Ольга Ільчакова, Юрій Сластін, Тетяна Кудоярова 

На наступній світлині можна побачити, 

що на п’ятнадцятиріччя до групи ЕМБ–16б 

приєд-налися випускники групи ЕМБ–16а: 

Лідія Білецька, Євгенія Храмова, Олек-

сандр Гаєвський, Леонід Кузьменко, Ірина 

Гаєвська, Любов Арбітман і Тетяна Горо-

бець, а ще з групи ЕМБ–16б з’явився Мико-

ла Власенко (праворуч у другому ряду). 
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Зустріч одногрупників на п’ятнадцятиріччя випуску. Червень 1987 року. 

Група ЕМБ -16б (зліва направо – шукайте вже знайомих): Юрій Сластін, Анатолій 

Мірошниченко, Володимир Мілих, Ольга Ільчакова, Юрій Замалєєв, Раїса Хлудєєва, Марк 

Бухман, Микола Власенко; група ЕМБ-16 а: Лідія Білецька, Євгенія Храмова, Олександр 

Гаєвський, Леонід Кузьменко, Ірина Гаєвська, Любов Арбітман і Тетяна Горобець 

 

Час минає, якість світлин покращується, 

а люди соліднішають, хтось приходить, а 

хтось пропускає зустріч. З  роками  до 

«електромашинників» приєдналися випуск-

ники інших груп потоку: «електропривод-

чики» та «електроапаратчики». Їх майже 

«повне зібрання» 2007 року зафіксоване на 

наступному знімку у приміщенні кафедри 

електричних машин (додано фотографа). А 

на наступному «парадному» знімку на схо-

динках електрокорпусу зібралися вже не 

всі.  

 
Спільнота «електромашинників», «електроприводчиків» та «електроапаратчиків»  

1972 року випуску зібралася 2 червня 2007 року на кафедрі електричних машин 
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Зустріч однокурсників на тридцятип’ятиріччя випуску. 2 червня 2007 року. 

Студенти груп ЕМБ-16аб та ЕМБ-56аб  

 

 
Зустріч однокурсників на сорокаріччя випуску. 2 червня 2012 року. 

Студенти груп ЕМБ-16аб, ЕМБ-26аб та ЕМБ-56аб. 

Тут є нові обличчя електромашинників: Микола Коврига і Лідія Скомороха  

з гр. ЕМБ-16аб – у першому ряду перед Анатолієм Мірошниченко 

 

А взагалі, роки ідуть – «одних нема, а ті 

не з нами». Це життя… І невідомо, що буде 

у 2022 році – хто прийде на 

п’ятдесятиріччя, а хто вже й ні? Побачимо. 


