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Розділ 4. Наукова діяльність та ділові зв’язки кафедри 

 
4.1. Наукові школи кафедри 

Перша наукова школа кафедри елект-

ричних машин пов’язана з ім’ям засновни-

ка кафедри Павла Петровича Копняєва. 

Він підготував основи для діяльності інших 

– з нього багато розпочав і визначив пода-

льшу долю багатьох послідовників в галузі 

електротехніки, електроенергетики та елек-

тромеханіки.  

У 1904 році, узагальнюючи матеріали 

власних досліджень, П.П. Копняєв підготу-

вав до видання посібник з електричних 

машин постійного струму. У підручнику 

було систематизовано експериментальний 

матеріал, накопичений автором за роки 

роботи в Санкт-Петербурзькому практич-

ному технологічному інституті і під час 

стажування в закордонних електротехніч-

них вищих школах. Підручник П.П. Копня-

єва став основою для підготовки інженерів-

електриків України. Підручник був допов-

нений і перероблений у 1926 році. У новому 

виданні П.П. Копняєв надав матеріали на-

укових досліджень, які проводилися в ла-

бораторіях Харківського технологічного інс-

титуту і впроваджувались на Харківському 

електромеханічному заводі (ХЕМЗ). Ці ро-

боти стали першими вітчизняними підруч-

никами з теорії електромеханічних машин 

постійного струму. 

В 1912 році виходить у світ його книга 

«Электрические устройства», а в 1913 році – 

«Основы электричества и магнетизма». В 

1914–1915 роках вчений написав статті з 

методів розрахунку трамвайної тяги. 

П.П. Копняєв брав безпосередню участь в 

створенні харківського та маріупольського 

трамвайного парку. 

Професор П. П. Копняєв був авторитет-

ним консультантом з багатьох електротех-

нічних питань, які виникали у працівників 

промисловості. 

Павло Петрович був видатним педаго-

гом. Саме він запропонував проводити ла-

бораторні роботи паралельно з лекціями, а 

лекції супроводжувались практичним де-

монструванням. На окремому візку елект-

ричні машини підвозились в аудиторію та 

за допомогою спеціального крана розміща-

ли на лекційному столі. 

Павло Петрович написав велику роботу 

щодо магнітного поля в міжзалізному прос-

торі машини постійного струму. Практич-

ним результатом  цієї  роботи  стала  особ-

лива форма полюсного наконечника, яка 

забезпечує синусоїдну форму кривої ЕРС 

обмотки якоря. Така форма дотепер засто-

совується в машинах постійного струму в 

усьому світі. 

 
Обкладинка навчального посібника 

П.П. Копняєва 

 

Наукова школа кафедри електричних 

машин під керівництвом д.т.н. проф. Гри-

горія Ісайовича Штурмана проводила 

дослідження комутації машин постійного 

струму, перехідних процесів в машинах 

змінного та постійного струму, аномальних 

режимів машин змінного струму. Багато 

уваги приділялось дослідженню електро-

магнітних процесів в асинхронних двигу-

нах. Подальші дослідження в цій галузі 

привели до дуже важливих результатів з 

асинхронного способу пуску синхронних 

двигунів. Опублікована в 1933 році в жур-

налі «Електрика» робота Г.І. Штурмана 
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«Асинхронний запуск синхронних машин» 

спонукала електротехнічну промисловість 

до освоєння виробництва синхронних дви-

гунів. Під керівництвом Г.І. Штурмана на 

кафедрі захищено дві кандидатських ди-

сертації. 

Подальші наукові дослідження 

Г.І. Штурман виконував в Латвії. Саме там 

був створений новий напрямок в електро-

машинобудуванні. Він розробив теорію і 

конструкцію електродвигунів індукторного 

типу, які можуть застосовуватися як асин-

хронні, моментні або крокові двигуни. З 

ініціативи Г.І. Штурмана в співдружності з 

Ризьким електромашинобудівним заводом 

створена нова система електропостачання 

залізничних вагонів. За цю роботу групі 

працівників Академії  наук Латвійської РСР 

і Ризького електромашинобудування заводу 

була присуджена Державна премія в 1958 

році. 

Д.т.н. проф. Іван Сергійович Рогачов 

став засновником і керівником наукової 

школи з розробки та створення електрома-

шинних генераторів для електроімпульсної 

обробки металів. За результатами наукової 

діяльності він опублікував 4 монографії, 

більше 80 статей, отримав 3 патенти та 

більше 40 авторських свідоцтв. 

Розроблені на кафедрі електричних ма-

шин під керівництвом І.С. Рогачова елект-

ромашинні генератори для електроімпульс-

ної обробки металів експонувалися на чис-

ленних закордонних і вітчизняних вистав-

ках і були нагороджені «Гран-Прі» на Все-

світній виставці в Брюсселі та Золотою ме-

даллю Виставки досягнень народного гос-

подарства СРСР в 1957 році. За результа-

тами досліджень на кафедрі захищено одну 

докторську та 12 кандидатських дисерта-

цій. 

За викладацьку, наукову і виробничу 

діяльність І.С. Рогачов був нагороджений 

орденом «Знак пошани» та медалями. 

Наукову школу з дослідження машин 

постійного струму очолював д.т.н. проф. 

Василь Олександрович Яковенко. В рам-

ках наукової школи проводились дослід-

ження комутації машин постійного струму, 

удосконалювались двигуни магістральних 

тепловозів і рудничних електровозів. В цей 

час були розроблені серія вибухозахищених 

асинхронних двигунів та серія 2П машин 

постійного струму. Під керівництвом Васи-

ля Олександровича виконано і захищено 

п'ять докторських і 41 кандидатська дисер-

тація.  

Проф. д.т.н. Юрій Дмитрович Новіков 

був засновником цілої низки нових на-

прямків досліджень кафедри електричних 

машин. В рамках його наукової школи 

проводились розробки та випробування 

асинхронно-вентильних двигунів, розробка 

приладів діагностики асинхронних двигу-

нів, дослідження електромагнітних полів в 

асинхронних двигунах, розробка та дослід-

ження двигунів з постійними магнітами. З 

1977 по 2000 рік під його керівництвом 

було захищено 14 кандидатських дисерта-

цій, в тому числі аспірантами із Польщі, 

Алжиру, Сирії, Ємену.  

В рамках наукової школи д.т.н. проф. 

Володимира Петровича Толкунова роз-

роблена теорія комутації та проектування 

багатоходових обмоток машин постійного 

струму, розроблені прийоми практичного 

налагодження комутації двигунів постійно-

го струму максимальної потужності для 

шахтних підйомників і прокатних станів.  

В.П. Толкунов підготував і опублікував 

десятки наукових праць, в тому числі мо-

нографію «Теорія і практика комутації ма-

шин постійного струму» (1979 рік), в який 

викладена теорія комутаційних процесів в 

машинах постійного струму. Монографія 

була визнана, як найбільш сучасна та пов-

на щодо пояснення та налагодження про-

цесу комутації.  

Багато часу приділяв вдосконаленню 

навчального процесу, викладав курси лек-

цій з машин постійного струму, мікрома-

шин та різні спецкурси. Під його керів-

ництвом захистили кандидатські дисерта-

ції більш ніж 20 аспірантів та здобувачів, 

був науковим керівником з підготовки док-

торських дисертацій. В 1973 році Володи-

мир Петрович Толкунов разом з директо-

ром Всесоюзного фізико-технічного інсти-

туту низьких температур академіком 

Б.І. Вєркіним та заступником директора 

І.М. Дмитренком відкрив нову спеціаль-

ність – «Кріогенна техніка».  
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На науковій конференції у м. Грозний біля живильного джерела. 1982 рік  

Зліва направо: аспірант ХПІ Станкевич Анатолій Іванович, аспірантка УЗПІ Василець 

Тетяна Юхимівна, завідувач кафедри електричних машин УЗПІ Толкунов Володимир 

Петрович, с.н.с. кафедри електричних машин Ленінградського політехнічного інституту 

Рогачевська Галина Сергіївна, старший викладач кафедри загальної електротехніки ХПІ 

Володимир Іванович Мілих (Василець Т.Ю. і Мілих В.І. – випускники кафедри електричних 

машин ХПІ та учні Толкунова В.П.) 

 

Серед відомих учнів В.П. Толкунова – 

завідувач кафедри електричних машин 

Володимир Іванович Мілих і професор ка-

федри Валентина Володимирівна Шевчен-

ко, завідувач кафедри електричного транс-

порту Віктор Іванович Омельяненко. 

Під керівництвом д.т.н. проф. Віктора 

Яновича Елксніса з 1971 по 2004 рік за-

хищено 10 кандидатських дисертацій з до-

слідження високо-використовуваних ма-

шин постійного струму. За наукову та ви-

кладацьку роботу В.Я. Елксніс двічі наго-

роджувався нагрудним знаком «За відмінні 

успіхи в роботі». 

Напрямки наукової школи під керівни-

цтвом к.т.н. проф. Миколи Олександро-

вича Осташевського пов'язані з дослід-

женням та розробкою електричних машин 

загальнопромислового та спеціального ви-

конання. Наукові розробки пов’язані з до-

слідженням комутаційних і теплових про-

цесів, розробкою методів оптимального 

про-єктування спеціальних двигунів пос-

тійного струму, дослідженням і розробкою 

тягових частотно-керованих асинхронних 

двигунів, розробкою генераторів для вітро-

енергетики, створенням вдосконалених ма-

тематичних моделей для дослідження ди-

намічних режимів двигунів постійного 

струму  та вентильно-індукторних двигунів. 

М.О. Осташевський брав участь в розробці 

і до-слідженні машин постійного струму 

серії 2П, 4П, 5П (завод «Електромашина», 

Харків), розробці двигуна постійного стру-

му для електробуру (ВАТ «Потенціал», Хар-

ків). За участі Миколи Олександровича бу-

ло організовано проведення щорічного мі-

жнародного симпозіуму «Проблеми вдоско-

налення електричних машин і апаратів. 

Теорія і практика» (SIEMA). Під керівницт-

вом Осташевського М.О. захищено  три 

кандидатських дисертації.  
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Під керівництвом доц. к.т.н. Володи-

мира Андрійовича Макаренка проводи-

лись дослідження дискових двигунів, а та-

кож велись розробки асинхронних двигунів 

морського виконання зі зниженим рівнем 

шуму та вібрацій. За цим напрямком дос-

ліджень було захищено 4 кандидатські ди-

сертації. 

Доц. к.т.н. Вадим Георгійович Любар-

цев очолював наукову групу з розробки 

методів охолодження рудничних вибухоне-

безпечних двигунів. Під керівництвом 

В.Г. Любарцева було захищено 3 кандидат-

ські дисертації у тому числі аспірантом із 

Йорданії. 

Доц. к.т.н. Віталій Микитович Іванен-

ко очолював напрямок розробки та моде-

лювання різних режимів в тягових асинх-

ронних двигунах для магістральних тепло-

возів За цим напрямком було захищено 5 

кандидатських дисертацій, у тому числі 

трьома аспірантами з Сирії та Лівану.  

Доц. к.т.н. Борис Олексійович Єгоров 

очолював наукову групу, яка проводила 

дослідження з проектування та створення 

вентильно-індукторних машин постійного 

струму зі зниженими шумо-вібраційними 

характеристиками, з великими енергетич-

ними показниками та малими затратами 

ресурсу. Під керівництвом Єгорова Б.О. 

було захищено 6 кандидатських дисерта-

цій, у тому числі аспірантом із Сирії.  

 

Натепер на кафедрі електричних машин 

діє наукова школа під керівництвом Воло-

димира Івановича Мілих. Наукова діяль-

ність спрямована на дослідження та удос-

коналення електричних машин.  

Кафедра працює над багаторівневими 

математичними моделями електричних 

машин загального та спеціального призна-

чення, асинхронними частотно-

керованими двигунами шахтних акумуля-

торних електровозів, автотракторними ге-

нераторами, генераторами для вітроенерге-

тичних і дизель-генераторних установок 

автономного постачання, ведуться успішні 

дослідження високомоментних низькообо-

ротних двигунів для безредукторного елект-

роприводу (двигуни з ротором, що котить-

ся), спеціальних електричних машин з пос-

тійними магнітами. Також ведуться роботи 

над створенням науково-технічного та нав-

чально-методичного забезпечення для роз-

витку системи проектування електричних 

машин на основі чисельно-польових мето-

дів, створена віртуальна лабораторія з до-

слідження електричних машин і трансфор-

маторів. Зараз виконуються дослідження 

індукторів обертового магнітного поля з 

«вихровим шаром» для технологічної оброб-

ки різних речовин. 

У 2017 році вийшла друком монографія 

«Численно-полевые расчеты и анализ элек-

тромагнитных и силовых параметров и 

процессов в турбогенераторах», яка є уза-

гальненням багаторічної праці з розрахун-

ків електромагнітних полів із використан-

ням програми FEMM і розроблених програм 

Lua-script.  

Особливо відомий підручник В.І. Мілих 

«Електротехніка, електроніка та мікропро-

цесорна техніка», який вперше вийшов у 

2007 році, пережив 4 видання, розійшовся 

по Україні понад чотиритисячним тиражем 

і використовується в навчальному процесі 

багатьох закладів вищої освіти України. 

Новаторським є написаний ним у 

2020 році підручник «Електромагнітні поля, 

параметри та процеси в електротехнічних 

пристроях». 

Професор В.І. Мілих нагороджений ві-

домчими заохочувальними відзнаками Мі-

ністерства освіти і науки України – нагруд-

ними знаками «Відмінник освіти України» 

та «За наукові та освітні досягнення». 

Під керівництвом В.І. Мілих захищено 

дві кандидатські та одна докторська дисе-

ртації, підготовлено до захисту дисертації 

доктора наук і доктора філософії (PhD). 

Д.т.н. доц. Віталій Вікторович Наній 

очолював наукову групу з розробки та дос-

лідження високомоментних електродвигу-

нів з ротором, що котиться. Успішна робота 

по цим спеціальним електричним машинам 

дозволила йому в 2014 році захистити док-

торську дисертацію та бути керівником 

трьох кандидатських дисертацій, успішно 

захищених у 2013–2014 роках. Наукові до-

слідження наукової групи В.В. Нанія з 

А.М. Маслєнніковим, А.В. Єгоровим та 

О.О. Дунєвим здійснювались спільно з Маг-
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дебурзьким університетом Отто фон Геріке. 

Натепер співпраця продовжується, прово-

дяться дослідження високомоментних еле-

ктродвигунів та машин з поперечним маг-

нітним полем. 

З 2011 року під керівництвом проф. 

к.т.н. Валентини Володимирівни Шев-

ченко ведуться наукові роботи з удоскона-

лення конструкцій і підвищення експлуа-

таційної надійності потужних турбогенера-

торів ТЕС і АЕС. За результатами дослід-

жень видано 4 монографії, опубліковано 

більше 100 наукових статей. Під керівницт-

вом В.В. Шевченко у 2016 році захищена 

кандидатська дисертація і продовжують 

навчання ще двоє аспірантів. У 2011 році 

Валентині Володимирівні присвоєно звання 

International Engineering Educator «ING-

PAED IGIP» (Міжнародний Педагог в техні-

чній галузі знань).  

Авторитет кафедри електричних ма-

шин, як у навчальній, так і в науковій ро-

боті, протягом всієї 100-річної її історії був і 

залишається високим. Працюючи на ка-

федрі, або згодом, її науковці  написали 

низку монографій, підручників і навчаль-

них посібників, у тому числі: 

 заслужений професор П.П. Копняєв – 

«Курс электротехники» (1900 р.), «Динамо-

машины постоянного тока» (1904 р.), «Ди-

намомашины переменного тока» (1925 р.), 

«Электрические машины постоянного тока» 

(1926 р.), «Электрические машины пере-

менного тока» (1927 р.); 

 заслужений діяч науки і техніки УРСР, 

проф.  д.т.н.  О.О. Скоморохов  –  «Курс 

элек-тромашин постоянного тока» (1926 р.), 

«Асинхронные двигатели» (1928 р.), «Осно-

вы общей  электротехники»  (1929  р.), 

«Трансформаторы» (1930 р.), «Электричес-

кие  преобразователи  тока»  (1931 р.), 

«Трансформаторы. Теория и расчет» 

(1932 р.); 

 проф. д.т.н. О.І. Бертинов – «Авиаци-

онные электрические генераторы» (1959 р.), 

«Электрические машины авиационной ав-

томатики» (1961 р.), «Сверхпроводниковые 

авиационные синхронные генераторы» 

(1973 р.); 

 проф. д.т.н. І.С. Рогачов – «Генерато-

ры периодических импульсов сильного то-

ка» (1959 р.), «Электроимпульсовая обра-

ботка металлов» (1967 и 1970 рр.); 

 інженер М.Н. Курочкін – «Проектиро-

вание электрических машин постоянного 

тока» (1961 р.); 

 проф. д.т.н. В.О. Яковенко – «Взры-

возащищенные асинхронные двигатели» 

(1977 р.), «Оптимальное проектирование 

асинхронных взрывозащищенных двигате-

лей» (1980 р.); 

 проф. д.т.н. В.П. Толкунов – «Теория 

и практика коммутации машин постоянно-

го тока» (1979 р.); 

 проф. д.т.н. В.Я. Елксніс, доц. к.т.н. 

В.В. Єгоров, доц. к.т.н. Б.Г. Хануков – 

«Высокоиспользованные тяговые двигатели 

постоянного тока» (1985 р.); 

 проф. д.т.н. Ю.Д. Новіков, доц. к.т.н. 

М.Я . Петренко – «Специальные электри-

ческие машины» (1993 р.); 

 доц. к.т.н. М.О. Осташевський – «Те-

ория и расчет универсальных коллекторных 

двигателей» (1995 р.); 

 доц. к.т.н. В.М. Іваненко – «Электри-

ческие машины как элементы электроме-

ханотронных преобразователей»(1995 р.); 

 проф. к.т.н. В.Д. Юхимчук – «Техно-

логия ремонта машин постоянного тока» 

(2000 р.), «Технология производства элект-

рических машин» в 2-х книгах (2006 р.); 

«Умовні графічні позначення елементів на 

електротехнічних схемах» (2009 р.); «Техно-

логія виробництва електричних машин : 

підручник» (2014 р.); 

 доц. к.т.н. О.С. Рабешко – «Бесконта-

ктные двигатели постоянного тока» 

(2004 р.); «Взаємозамінність і розрахунок 

розмірних ланцюгів в електричних маши-

нах» (2006 р.); 

 доц. к.т.н. Л.П. Галайко – «Использо-

вание ЭВМ в электротехнических расчетах» 

(2008 р.); 

 проф. к.т.н. В.В. Шевченко – моно-

графія «Системы обработки информации и 

управления АСУ ТП на основе применения 

кодов модулярной арифметики» (співавто-

ри – В.І. Барсов, В.А. Краснобаєв, М.Л. Ма-

линовський) (2009 р.); монографія «Модели 

и методы параллельной реализации логи-

ческих операций в АСУ ТП» (співавтори – 

В.І. Барсов, В.А. Краснобаєв, І.А. Фурман) 
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(2009 р.); монографія «Оптимизация массо-

габаритных параметров неактивных частей 

турбогенераторов» (співавтори – О.М. Мін-

ко, В.В. Кузьмін) (2012 р.); монографія «Раз-

витие систем охлаждения и оптимизация 

конструкций турбогенераторов» (співавтор 

– О.М. Мінко) (2013 р.); монографія «Перс-

пективы создания конкурентоспособных 

турбогенераторов ТЭС и АЭС» (2016 р.); 

«Основы электроэнергетики» (2019 р.); 

 доц. к.т.н. О.Ю. Юр’єва, Л.В. Шилко-

ва, Д.В. Потоцький – «Проектування синх-

ронних явнополюсних машин» (2013 р.); 

 доц. к.т.н. І.С. Щукін – монографія 

«Линейные индукционно-динамические 

преобразователи» (співавтор – проф. д.т.н. 

В.Ф. Болюх) (2014 р.); 

 проф. к.т.н. М.О. Осташевський, 

доц. к.т.н. О.Ю. Юр’єва – «Електричні ма-

шини і трансформатори», за ред. проф. 

В.І. Мілих (2017 р.); 

 проф. д.т.н. В.І. Мілих – «Електротех-

ніка» (1990 р.); «Электрические цепи» (2002 

и 2003 рр.); «Магнитные цепи и электротех-

нические устройства» (2003 р.); «Електро-

техніка  та  електромеханіка»  (2005  р.); 

«Електротехніка, електроніка та мікропро-

цесорна техніка» (співавтор – доцент кафе-

дри електротехніки ДонНТУ, к.т.н. 

О.О. Шавьолкін) (друге видання – 2008 р., 

третє видання – 2012 р.); «Проектування 

трифазних асинхронних двигунів з корот-

козамкненою обмоткою ротора» (2009 р.); 

«Электроснабжение промышленных пред-

приятий: учебное пособие» (співавтор – 

проф. д.т.н. Т.П.  Павленко) (2014 р.); 

«Електропостачання промислових підпри-

ємств»: підручник, (співавтор – проф. д.т.н. 

Т.П. Павленко) (2016 р.); монографія «Чис-

ленно-полевые расчеты и анализ электро-

магнитных и силовых параметров и про-

цессов в турбогенераторах» (2017 р.); «Тео-

рия и практика электромагнитных полей и 

процессов в электротехнике: учебное посо-

бие» (2018 р.), «Електромагнітні поля, пара-

метри та процеси в електротехнічних при-

строях: підручник» (2020 р.). 

 

На базі виконаних науково-дослідних 

робіт на кафедрі підготовлено 136 канди-

датів технічних наук (у тому числі 12 іно-

земних громадян) та 10 докторів технічних 

наук. Продовжуючи славні традиції, закла-

дені П. П. Копняєвим, кафедра електрич-

них машин залишається одним з провідних 

центрів  з  розвитку  теорії  та  практики 

електромашинобудування України. 

 

Рівень кафедри підтримується наявніс-

тю на ній викладачів з науковими ступе-

нями. І це забезпечується підготовкою та 

захистом кандидатських та докторських 

дисертацій. Для цього в університеті є всі 

умови і, у першу чергу, наявність спеціалі-

зованої вченої ради з захисту кандидатсь-

ких і докторських дисертацій за спеціаль-

ностями 05.09.01 – «Електричні машини та 

апарати» та 05.09.13 – «Техніка сильних 

електричних та магнітних полів».  

Сплеск захисту докторських дисертацій 

на кафедрі відбувся у 2012–2016 роках. У 

2012 році Тетяна Павлівна Павленко захис-

тила дисертацію на тему «Розвиток теорії 

електричних контактів підвищеної дуго-

стійкості для комутаційних електричних 

апаратів». Владислав Євгенович Плюгін 

захистив докторську дисертацію на тему 

«Теоретичні основи об'єктно-орієнтованого 

проектування електромеханічних перетво-

рювачів енергії» у 2014 році. У тому ж році 

результатом багаторічної праці Віталія Вік-

торовича Нанія був захист докторської ди-

сертації на тему «Розвиток теорії та ство-

рення ефективних конструктивних вико-

нань електродвигунів з ротором, що ко-

титься». 

Відновилися захисти й кандидатських 

дисертацій аспірантів кафедри Маслєнні-

кова Андрія Михайловича, Петренка Олек-

сандра Миколайовича, Мінка Олександра 

Миколайовича, Дунєва Олексія Олександ-

ровича та Єгорова Андрія Володимировича.  

На кафедрі були створені добрі умови 

для проведення заходів щодо захисту ди-

сертацій. Якщо захисти докторських дисер-

тацій відбувалися у знаменній Першій ау-

диторії електрокорпусу, що було показано 

вище за текстом, то з вересня 2014 року 

попередні захисти та захисти на спеціалі-

зованій вченій раді могли проводитися у 

новій затишній аудиторії. Це показано на 

наступних світлинах. 
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Після успішного захисту докторської дисертації доцентом кафедри електричних машин Павленко Тетяною Павлівною з 

членами спеціалізованої вченої ради 64.050.08 та опонентами. 8 листопада 2012 року  
І ряд: член ради д.т.н. проф. Веприк Юрій Миколайович, здобувач доц. к.т.н. Павленко Тетяна Павлівна, голова ради д.т.н.  

проф. Данько Володимир Григорович, вчений секретар ради к.т.н. доц. Юр’єва Олена Юріївна; ІІ ряд: члени ради: д.т.н. проф. 
Бржезицький Володимир Олександрович, д.т.н. проф. Клименко Борис Володимирович, д.т.н. проф. Безпрозавнних Ганна 

Вікторівна, д.т.н. проф. Кононов Борис Тимофійович, д.т.н. проф. Заблодський Микола Миколайович; офіційний опонент член 
ради д.т.н. проф. Загірняк Микола Васильович, офіційний опонент проф. д.т.н. Зіновкін Володимир Васильович, науковий 
консультант член ради д.т.н. проф. Мілих Володимир Іванович, офіційний опонент д.т.н. проф. Козирський Володимир 

Вікторович, члени ради: д.т.н. с.н.с. Баранов Михайло Іванович, д.т.н. проф Жемеров Георгій Георгійович, д.т.н. проф. Рудаков 
Валерій Сергійович, д.т.н. проф. Сосков Анатолій Григорович, д.т.н. проф. Михайлов Валерій Михайлович 9

5
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Захист докторської дисертації доцента кафедри електричних машин  

Нанія Віталія Вікторовича. 16 жовтня 2014 року 
 

 
Захист докторської дисертації доцента кафедри електричних машин Плюгіна 

Владислава Євгеновича. 11 лютого 2016 року 
На першому плані офіційний опонент д.т.н. проф. Петрушин Віктор Сергійович 
(завідувач кафедри електричних машин Одеського національного політехнічного 

університету). У президії – вчений секретар спеціалізованої ради к.т.н. доц. Юр’єва Олена 
Юріївна, голова вченої ради д.т.н. проф. Данько Володимир Григорович, доповідає Плюгін 

Владислав Євгенович, запитання ставить д.т.н. проф. Андрієнко Петро Дмитрович 
(завідувач кафедри електричних та електронних апаратів Запорізького національного 

політехнічного університету). Спостерігають інші члени ради та зацікавлені особи. 
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Попередній захист кандидатської дисертації асистента Єгорова Андрія Володимировича 
на розширеному засіданні кафедри 25 вересня 2014 року 

 

 

Захист кандидатської дисертації асистента Дунєва Олексія Олександровича на 
спеціалізованій вченій раді 5 березня 2015 року 

Триптих: ліва частина – вчений секретар спеціалізованої ради к.т.н. доц. Юр’єва Олена 
Юріївна, голова вченої ради д.т.н. проф. Данько Володимир Григорович; середня частина – 
члени спеціалізованої вченої ради; права частина – здобувач Дунєв Олексій Олександрович 

 



98 

4.2. Наукові заходи, які об’єднали 

науковців країни 

Вже багато років поспіль, починаючи з 

1998 року, важливою подією в житті ка-

федр електротехнічного профілю нашого 

університету, у тому числі й кафедри елект-

ричних машин, є Міжнародний симпозіум 

SIEMA (Symposium International on Electri-

cal Machines and Apparatus – симпозіум 

міжнародний з електричних машин та апа-

ратів). З часом симпозіум розширив тема-

тику, і з появою спеціальності 141 Електро-

енергетика, електротехніка та електроме-

ханіка він отримав однойменну назву, яка 

зазначена на обкладинці його програми. 

Але логотип SIEMA зберігся, як незмінним є 

і час проведення – кінець жовтня. 

 
Першим організатором і у подальшому 

незмінним куратором симпозіуму був заві-

дувач кафедри електричних апаратів д.т.н. 

проф. Клименко Борис Володимирович. У 

2020 році він пішов з життя, тому світлина 

визнаних учасників і членів оргкомітету 

симпозіуму 2004 року вже є часткою істо-

рії. Нема з нами вже Валерія Сергійовича 

Лупікова, Віктора Дмитровича Завгород-

нього, Кемаля Кадировича Намітокова, Глі-

ба Васильовича Пуйла. 

Кафедра електричних машин стала од-

ним з центрів України з поєднання науко-

вої спільноти науковців за однойменною 

спеціальністю. У межах щорічного симпозі-

уму SIEMA на її території проходить спілку-

вання науковців країни на секції «Пробле-

ми теорії і практики електричних машин», 

деякі моменти засідань якої у різні роки 

відображено на світлинах. 

Безумовно,  склад  учасників  засідань 

секції вражає. І це вже неповторна історія! 

Поєднанню науковців та спеціалістів га-

лузі електромашинобудування України 

сприяє Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ», серія: «Електричні ма-

шини та електромеханічне перетворення 

енергії», який є фаховим виданням і який 

курує кафедра електричних машин. Почи-

наючи з 2014 року, у ньому опублікували 

свої наукові роботи автори з провідних за-

кладів вищої освіти, наукових установ та 

підприємств з багатьох міст країни, таких 

як Алчевськ, Дніпро, Запоріжжя, 

Кам’янське, Київ, Кременчук, Львів, Мико-

лаїв, Одеса, Сєверодонецьк, Харків. Саме з 

тих міст, де в Україні розвивається елект-

ротехніка та електромеханіка і, зокрема, 

електричні машини. 
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Члени оргкомітету та інші учасники симпозіуму SIEMA на майданчику перед електрокорпусом. 16 жовтня 2004 року. 

Зліва направо: завідувач кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» Мілих Володимир Іванович, завідувач кафедри електричних 
апаратів НТУ «ХПІ» Лупіков Валерій Сергійович, невстановлена особа, провідний науковий співробітник СКБ електромеханічних 
систем Львівської політехніки Завгородній Віктор Дмитрович, доцент кафедри електричних машин Одеського національного 

політехнічного університету Римша Віталій Вікторович, завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем 
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (Миколаїв) Ставинський Андрій Андрійович, професор 

кафедри електричних апаратів НТУ «ХПІ» Клименко Борис Володимирович, професор кафедри світлотехніки та джерел світла 
Харківської національної академії міського господарства Намітоков Кемаль Кадирович, завідувач кафедри електромеханіки 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Шинкаренко Василь Федорович, професор 
кафедри електричних машин Одеського національного політехнічного університету Пуйло Гліб Васильович, професор кафедри 

загальної електротехніки НТУ «ХПІ» Болюх Володимир Федорович 9
9
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На симпозіумі проходить пленарне засі-

дання, і працюють різні секції. Секція 

«Проблеми теорії і практики електричних 

машин» завжди найчисельніша та пред-

ставницька. Моменти роботи нашої секції у 

різні роки надані на наступних світлинах. 

 
SIEMA-2007. Секція «Проблеми теорії і практики електричних машин».  
На передньому плані заступник директора з наукової роботи ДП «Завод 

«Електроважмаш» д.т.н. проф. Кузьмін Віктор Володимирович  
та директор Інституту технічних проблем магнетизму НАНУ  

д.т.н. проф. член-кор. НАНУ Розов Володимир Юрійович (праворуч) 
 

 
SIEMA-2011. Секція «Проблеми теорії і практики електричних машин». 

На передньому плані професор кафедри електромеханіки НТУУ «КПІ» д.т.н. проф. 
Шумілов Юрій Андрійович; запитання ставить завідувач цієї ж кафедри д.т.н. проф. 

Шинкаренко Василь Федорович, поруч з ним завідувач кафедри суднових 
електромеханічних систем Севастопольського національного технічного університету 

д.т.н. проф. Олєйніков Олександр Михайлович 
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SIEMA-2012. Секція «Проблеми теорії і практики електричних машин». 

На передньому плані завідувач кафедри електричних машин Одеського національного 
політехнічного університету д.т.н. проф. Петрушин Віктор Сергійович, далі вглиб 

завідувач кафедри електричних машин і апаратів, проректор Донбаського технічного 
університету д.т.н. проф. Заблодський Микола Миколайович, професор кафедри 

електричних машин НТУ «ХПІ» к.т.н. доц. Юхимчук Володимир Данилович, професор 
кафедри електричних машин і апаратів Донбаського державного технічного 
університету д.т.н. проф. Лущик В’ячеслав Данилович, завідувач кафедри 

електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету д.т.н. доц. 
Василів Карл Миколайович 

 
SIEMA-2013. Секція «Проблеми теорії і практики електричних машин». 

Ліворуч окремо – головуючий на секції професор кафедри електромеханіки НТУУ «КПІ» 
д.т.н. проф. Васьковський Юрий Миколайович, другий праворуч –завідувач кафедри 

електричних машин НТУ «ХПІ» д.т.н. проф. Мілих Володимир Іванович 
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SIEMA-2019. Дружнє фото учасників секції  

«Проблеми теорії і практики електричних машин». 25 жовтня 2019 року. 

Зліва направо. І ряд: професор кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» к.т.н. доц. 

Шевченко Валентина Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту 

електродинаміки Національної академії наук України (Київ) к.ф.-м.н. Гамалія Ростислав 

Віталійович, провідний науковий співробітник Національної академії наук України (Київ) 

д.т.н. с.н.с. Гребеніков Віктор Володимирович, завідувач кафедри електричних машин 

НТУ «ХПІ» д.т.н. проф. Мілих Володимир Іванович, професор кафедри електроенергетики 

та систем управління Національного університету «Львівська політехніка» д.т.н. проф. 

Василів Карл Миколайович, завідувач кафедри електричних і електронних апаратів 

Національного університету «Запорізька політехніка» д.т.н. проф. Андрієнко Петро 

Дмитрович, головній конструктор АТ «Електромашина» (Харків) Воронін Юрій 

Володимирович; ІІ ряд: завідувач кафедри експлуатації суднового електрообладнання і 

засобів автоматики Одеського національного морського університету д.т.н. проф. 

Яровенко Володимир Олексійович, доцент кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» к.т.н. 

доц. Юр’єва Олена Юріївна, доцент кафедри експлуатації суднового електрообладнання і 

засобів автоматики Одеського національного морського університету к.т.н. доц. 

Зарицька Олена Ігорівна, доцент кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» к.т.н. доц. 

Щукін Ігор Сергійович, професор кафедри загальної електротехніки НТУ «ХПІ» д.т.н. 

проф. Болюх Володимир Федорович, доцент кафедри електроізоляційної та кабельної 

техніки НТУ «ХПІ» к.т.н. доц. Ломов Сергій Георгійович; ІІІ ряд: доцент кафедри 

електричних машин і апаратів Кременчуцького національного університету к.т.н. доц. 

Прус В’ячеслав В’ячеславович, доцент кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» к.т.н. доц. 

Шайда Віктор Петрович, доцент кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» к.т.н. доц. 

Маслєнніков Андрій Михайлович, аспірант кафедри загальної електротехніки НТУ «ХПІ» 

Кашанський Юрій Володимирович, асистент кафедри електричних і електронних 

апаратів Національного університету «Запорізька політехніка» к.т.н. Василевський 

Володимир Валентинович, доцент кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» к.т.н. доц. 

Галайко Лідія Петрівна, доцент кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» к.т.н. доц. Дунєв 

Олексій Олександрович  
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4.3. Підприємства – партнери 

Кафедра плідно співпрацює з провідни-

ми електромашинобудівними підприємст-

вами Харкова та країни – ДП «Завод «Елек-

троважмаш», АТ «Електромашина», ДП 

«ХАКБ», ТОВ «ХЕМЗ», ТОВ НВО «Верти-

каль», ТОВ «СКБ Укрелекромаш», ТОВ НВК 

«Спеценергосервіс», ТОВ «Укртехнологіясер-

віс», ПАТ «Електромотор», ТОВ «Фірма «ТЕТ-

РА, LTD», Маріупольській металургійний 

комбінат ім. Ілліча. Співробітники кафедри 

також проводять наукове консультування 

електромашинобудівних підприємств Хар-

кова, Дніпра, Маріуполя, Кривого Рогу та 

інших міст країни. Щорічна кількість за-

требуваних випускників бакалаврів та ма-

гістрів, згідно із заявкою від перелічених 

підприємств, перевищує 30 осіб. 

На всіх підприємствах є можливість 

проходження виробничо-технологічної та 

переддипломної практики для студенів. Під 

час практики студенти мають змогу пра-

цювати з конструкторськими та технологіч-

ними документами, відвідувати виробничі 

цехи та знайомитися із сучасними метода-

ми та технологією виготовлення електрич-

них машин. 

Зі спорідненими підприємствами кафе-

дра підтримує тісні зв’язки. Підприємства 

протягом багатьох років надають допомогу 

в обладнанні лабораторно-навчальної бази, 

а також впорядкуванні приміщень кафед-

ри.  

Щороку навесні і восени на кафедрі 

проходять презентації майбутніх випуск-

ників, а також зустрічі з роботодавцями 

для налагодження баз практики та працев-

лаштування. Жодний з цих заходів не про-

ходив за участю менше ніж семи підпри-

ємств Харківщини. В останні роки до «кла-

сичного» списку електромашинобудівних 

підприємств приєдналися: ПП «Інжинірин-

гова компанія «Лідер», ТД «ТИСК», ТОВ «Сі-

АрЕйч Україна». 

 

ДП «Завод «Електроважмаш» 

Головним замовником випускників-

електромеханіків  є  харківський  завод 

«Електроважмаш» – провідне підприємство 

України, що випускає турбогенератори, 

гідрогенератори, гідрогенератори-двигуни, 

синхронні двигуни, великі електричні ма-

шини постійного струму для приводів про-

катних станів і шахтних підйомних машин, 

комплектне електрообладнання для тепло-

возів, електровозів, трамваїв і тролейбусів.  

ДП «Завод «Електроважмаш» був засно-

ваний в 1946 році як завод з виробництва 

тягового електрообладнання, а з 1954 року 

почалося освоєння  виробництва турбоге-

нераторів і гідрогенераторів. З цього періо-

ду силами конструкторських, технологічних 

і виробничих колективів підприємства по-

чалася плідна робота по створенню турбо-

генераторів з водневим охолодженням но-

вого ряду потужностей. 

 

 
Молоді викладачі кафедри електричних 

машин асистент Лариса Шилкова і доцент 

Віктор Шайда набираються досвіду під 

керівництвом професора Володимира 

Даниловича Юхимчука в одному з цехів 

заводу «Електроважмаш». 

 
Адміністративно-інженерний корпус  

ДП «Завод «Електроважмаш» 
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Продукція заводу користується великим 

попитом як усередині країни, так і за кор-

доном. Машини з маркою «Електроваж-

маш» можна зустріти більш ніж в 40 краї-

нах світу, в тому числі: Алжирі, Бангладеш, 

Болгарії, В'єтнамі, Угорщині, Греції, Єгипті, 

Індії, Ірані, Китаї, Монголії, Норвегії, Поль-

щі, Румунії, Туреччини тощо. Головний на-

прямок у всій роботі – забезпечення мак-

симальної надійності машин в тривалій 

експлуатації при високих техніко-

економічних показниках. 

У проектуванні та виготовленні 

турбогенераторів, починаючи з 1955 року, 

брали участь наші випускники: 

О.В. Жуков, Ю.В. Бєднарчук, В.Г. Ракогон, 

Ю.В.  Зозулін, В.Ю. Гордієнко та ін. 

 

 
Випускник кафедри електричних машин 2012 року Барильник Олег Іванович керує 

виведенням ротора турбогенератора ТГВ-200М виробництва ДП «Завод 

«Електроважмаш» на ТЕС «Горазал» в Народній республіці Бангладеш. 2017 рік 

 

Легендарний Головний конструктор 

Станіславський Лазар Якович також 

навчався в ХЕТІ. Але в 1930 році його з 

групою найкращих студентів на рік 

направили до Ленінградського 

електромеханічного інституту для 

закінчення навчання за спеціалізацією 

«Турбогенераторобудування». Під керів-

ництвом Лазаря Яковича з 1954 по 

1973 рік були розроблені конструкції 

турбогенераторів потужністю 200 та 

300 МВт, які стали базовими на 

енергоблоках електростанцій СРСР. Були 

створені унікальні конструкції 

турбогенераторів потужністю 500 та 

1000 МВт. Також вперше в світі були 

створені гідрогенератори капсульного типу, 

які дотепер знаходяться в експлуатації. 

Влітку 2015 року успішно був 

випробуваний та відвантажений для 

Екібазтузької ГРЕС турбогенератор ТГВ-

550. Умовою замовника було встановлення 

машини на існуючий фундамент без 

доробок, і колектив вирішив цю задачу з 

легкістю. Особливістю конструкції стали 

кінцеві частини, приставні короба, що 
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розробили випускники кафедри 

електричних машин НТУ «ХПІ». На сьогодні 

це завідуючий сектором компонування 

турбогенераторів Колотухін О.В. та 

начальник відділу проектування 

турбогенераторів Затолокін О.В. Головний 

конструктор – к.т.н. Кобзар К.О. 

 

 
Студенти-магістранти Святослав і Ростислав (а може й навпаки) Дубяги під час 

переддипломної практики на ДП «Завод «Електроважмаш» біля турбогенератора 

потужністю 350 МВт. 14 квітня 2014 року 

 

Значний внесок в розвиток гідрогенера-

торобудування зробив випускник НТУ «ХПІ» 

В.Х. Пустовєтов, який у 1958 р. прийшов 

до відділу проектування гідрогенераторів. 

Особливою гордістю Володимира Хомича є 

гідрогенератор-двигун для Дністровської 

ГАЕС, який він проектував від фундаменту 

до пуску. Як наставник «знайомив» з особ-

ливостями роботи та традиціями під-

приємства нинішніх головного конструкто-

ра по гідрогенераторам О.М. Вакуленка, 

заступника завідувача науково-дослідного і 

проектно-конструкторського відділення 

турбогенераторів та гідрогенераторів 

А.Є. Ковригу, заступника начальника відді-

лу проектування гідрогенераторів 

О.О. Шикаленка, які теж є випускниками 

НТУ «ХПІ».  

Електродвигунами постійного струму 

марки «Електроважмаш» оснащені прокатні 

стани металургійних заводів України та 

закордонних країн, підприємства гірничо-

видобувної промисловості. Не останню роль 

в цьому відіграли випускники кафедри 

Ю.К. Козлов, Г.М. Жукова, Е.А. Флоринсь-

кий. Останній з 1960 року і дотепер пра-

цює на підприємстві. 

 

 
В цеху ДП «Завод «Електроважмаш» верхня 

половина магнітної системи крупної 

машини постійного струму «обрамляє» 

студенток Наталію Гаєвську та Світлану 

Удовиченко разом з професором 

Володимиром Даниловичем Юхимчуком. 

2008 рік. 
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АТ «Електромашина»  

Акціонерне товариство «Електромаши-

на» є одним з провідних машинобудівних 

підприємств України з більш ніж 150-

річною історією. Свій початок підприємст-

во бере з осені 1869 року, коли було ство-

рено «Харківські головні залізничні паро-

возні  і  вагонні  майстерні».  У  1929  році 

майстерні були реорганізовані в «Харківсь-

кий паровозоремонтний завод», а свою те-

перішню назву «Електромашина» підпри-

ємство отримало в 1960 році. У 1964 році 

на базі заводу створено Спеціальне конст-

рукторсько-технологічне бюро (нині – СКБ 

АТ «Електромашина»), основним завданням 

якого стає розробка та впровадження но-

вих типів електродвигунів. 

 

Основна частина сучасних розробок 

машин постійного струму була виконана 

під керівництвом Ковальова П.П. – випуск-

ника кафедри електричних машин ХПІ, 

який спочатку обіймав посаду заступника 

начальника СКБ з наукової роботи, а потів 

очолив СКБ. Серед розробок – серії машин 

загального призначення – 4П (та їх наступ-

на модернізація 4ПМ), 5П та спеціального 

призначення: краново-металургійні Д, ДК; 

рудникові ДРТ, ДТН; для залізничного тра-

нспорту 5ПСГМ(МП), 2П2КМ, 4ПНЖ200, 

ПНЖ-132.  

Підприємство постійно розширює но-

менклатуру електричних машин і, не зва-

жаючи на те, що спеціалізується на вироб-

ництві машин постійного струму, в останні 

роки почало випускати асинхронні двигу-

ни. Під керівництвом наступного очільника 

СКБ Дзеніса С.Є. було розроблено та впро-

ваджено випуск асинхронних двигунів 

4АЖМ225S(M) та 4АЧ225. Його справу про-

довжили Глущенко Ю.А. (нинішній началь-

ник СКБ) та головний конструктор Воро-

нін Ю.В., при участі яких було розроблено 

тяговий асинхронний двигун ТДА-72У2 для 

привода міських трамваїв. 

 

 
Досвідчений майстер АТ «Електромашина» 

знайомить студентів з укладанням 

обмотки якоря машини постійного 

струму, професор кафедри електричних 

машин В.Д. Юхимчук надає пояснення.  

2005 рік 

 

Вагомий внесок зробив колектив ка-

федри електричних машин в розробку і 

дослідження нових серій електричних ма-

шин постійного струму 2П, 4П, 5П, а також 

рудничних тягових електродвигунів і тяго-

вих двигунів магістральних тепловозів. 

 

 
Майстриня-обмотувальниця АТ 

«Електромашина» розкриває студенткам 

Оксані Явтушенко та Ганні Добробабі 

«секрети» виготовлення секцій обмотки 

якоря машини постійного струму. 2005 рік 
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Основною продукцією підприємства 

останні 50 років є електричні машини по-

стійного струму від 0,37 кВт до 315 кВт 

будь-якого конструктивного і кліматичного 

виконання, краново-металургійні електро-

двигуни, електродвигуни для залізничного 

транспорту, електродвигуни для руднико-

вих, тягових, контактних і акумуляторних 

електровозів, рудникова апаратура, елект-

родвигуни змінного струму. 

Натепер АТ «Електромашина» регулярно 

поставляє свою продукцію підприємствам 

України, Казахстану. Грузії, В'єтнаму, Бол-

гарії, Німеччини та інших країн Європи та 

Азії, забезпечуючи гарантійне обслугову-

вання. Для цього за останні роки було 

створено мережу офіційних представництв 

у декількох країнах світу. 

Майже 80 % магістральних локомотивів 

залізниць країн СНД укомплектовано про-

дукцією АТ «Електромашина». Запорукою і 

міцним фундаментом виробничих і еконо-

мічних успіхів, технологічного і конструк-

торського розвитку, безумовно, є люди – 

колектив АТ «Електромашина». Керівний 

склад АТ «Електромашина» в різні роки на-

лічує також випускників нашої кафедри, 

серед них: головний інженер, а потім ди-

ректор заводу О.Ф. Вареник, головний 

конструктор О.К. Черкасов, начальник СКБ 

П.П. Ковальов, заступник начальника СКБ, 

а потім начальник відділу якості А.М. Пілю-

гін, голова правління В.Г. Бочаров, гене-

ральний директор В.Г. Бондаренко, техніч-

ний директор В.В. Голіков, головний конст-

руктор Ю.В. Воронін, начальник відділу 

СКБ А.Ю. Варванський. 

 

ДП «ХАКБ» 

Підприємство бере свій початок в дале-

кому 1962 році, коли в Харкові на базі 

конструкторського відділу Машзаводу 

ім. Дзержинського, було створено новий 

підрозділ – дослідно-конструкторське бюро. 

Остаточно бюро трансформувалося в окре-

ме підприємство в 1989 році, коли рішен-

ням Міністерства авіаційної промисловості 

була утворена нова виробнича одиниця 

державного підпорядкування – ДП «Харків-

ське агрегатне конструкторське бюро».  

 

 

Доленосним в діяльності харківського 

підприємства став його перехід в авіаційну 

галузь. Починаючи з 2006 року, Харківське 

агрегатне конструкторське бюро входить 

до складу об'єднаної авіабудівної компанії 

України. Постановою Уряду України в бе-

резні 2007 року утворено держконцерн 

«Авіація України», майбутній концерн «Ан-

тонов», в якому одне з провідних місць було 

відведено Харківському агрегатному конст-

рукторському бюро. 

Робота і діяльність підприємства спира-

ється на потужну сучасну виробничу та 

випробувальну базу, величезний досвід ко-

лективу підприємства і на високу кваліфі-

кацію персоналу. Починаючи з 2011 року, 

начальником Конструкторського бюро з 

розробки генераторів став випускник ка-

федри електричних машин С.П. Гізов. За-

ступником головного конструктора-

директора з електротехніки є наш випуск-

ник О.М. Кісенко.  

Продукція, що випускається ДП «ХАКБ» 

використовується при виробництві нових 

зразків авіаційної техніки, під час експлуа-

таційного обслуговування і поточного ре-

монту літальних апаратів різних типів. Вуз-

ли і агрегати з абревіатурою «ХАКБ» можна 

побачити на всіх вітчизняних транспорт-

них літаках серії «Ан», включаючи найбіль-

ші в світі машини Ан-124 «Руслан» і Ан-225 

«Мрія». Крім цього, вузлами і агрегатами 

харківського підприємства комплектуються 

пасажирські літаки сімейства «Туполєв»  

Ту-204, Ту-214 і Ту-224, деякі машини і лі-

тальні апарати військового призначення. 

Натепер ДП «ХАКБ» може задовольнити 

потреби в регульованих і нерегульованих 

аксіально-плунжерних насосах з подачею 

від 2 л/хв до 200 л/хв при тиску до 

35 МПа; гідромоторах з моментами на валу 

від 2 Н·м до 150 Н·м; високообертових (до 
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30000 об/хв) аксіально-плунжерних насо-

сах; електроприводних насосних станціях 

постійного і змінного струму на тиск до 

28 МПа і подачею від 2 л/хв до 80 л/хв; 

автономних електрогідравлічних приводах 

з зусиллям до 100 кН; електромеханічних 

приводах поступальної та обертальної дії; 

гідрооб'ємних передачах з робочим об'ємом 

від 90 см3 до 280 см3; паливорегулювальній 

апаратурі газотурбінних двигунів; дозато-

рах і стопорних кранах рідкого і газоподіб-

ного палива; гідророзподільній апаратурі; 

витратомірах, клапанах перепуску, кранах 

вмикання; безконтактних (вентильних) 

двигунах постійного струму потужністю від 

5 Вт до 5 кВт; асинхронних двигунах по-

тужністю від 0,37 кВт до 15 кВт. 

Електромеханічні агрегати розробля-

ються для експлуатації в жорстких кліма-

тичних умовах при температурі навколиш-

нього середовища від мінус 60°С до плюс 

180°С і впливі значних механічних наван-

тажень. 

 

ТОВ «Фірма «ТЕТРА, LTD» 

У 1992 р. із метою комерціалізації ре-

зультатів науково-дослідних робіт створено 

науково-виробниче підприємство ТОВ «Фі-

рма «ТЕТРА, LTD». У фірмі працюють висо-

кокваліфіковані фахівці, в тому числі вчені 

НТУ «ХПІ», в галузі електромеханіки, елект-

роніки, електротехніки, вимірювальної тех-

ніки та програмування. З моменту засну-

вання компанії її директором є доцент ка-

федри електричних машин к.т.н. доц. Ігор 

Сергійович Щукін.  

Підприємство випускає контрольно-

вимірювальні прилади, в тому числі прила-

ди діагностики електричних машин, при-

строї захисту електродвигунів, прилади для 

балансування і центрування роторів ма-

шин, що обертаються. За час свого існу-

вання фірма отримала близько 60 патентів 

України та Росії на винаходи і промислові 

зразки. Її продукція має попит на десятках 

тисяч підприємств України, Росії, Білорусі , 

Казахстану та інших країн світу. 

ТОВ «СКБ Укрелектромаш» 

Спеціальне конструкторське бюро за-

сновано в 1963 році і в радянський період 

було головним з проектування електродви-

гунів малої та середньої висот обертання. У 

1975 році Спеціальне конструкторське бю-

ро увійшло в виробниче об'єднання «Укре-

лектромаш», створене на базі Харківського 

електротехнічного заводу.  

 

Розробки Спеціального конструкторсь-

кого бюро реалізовувалися на 20 заводах 

СРСР і дотепер працюють в 40 країнах сві-

ту.  

Діяльність підприємства нерозривно по-

в'язана з серійним заводом ХЕЛЗ «Укрелек-

тромаш», який випускає продукцію за до-

кументацією, розробленою в Спеціальному 

конструкторському бюро «Укрелектромаш». 

У 2009 році підприємство влилося до 

складу індустріальної групи УПЕК, і з цього 

моменту почався новий відлік часу, пов'я-

заний зі створенням нових напрямків до-

слідження, розробкою перспективних те-

матик, створення нових конкурентоспро-

можних продуктів. 

Останніми роками розширилося коло 

завдань, пов'язаних з розробкою нової тех-

ніки, впроваджені нові прогресивні методи 

проектування в конструкторських підроз-

ділах і нові технологічні процеси на вироб-

ництві, постійно забезпечується надход-

ження молодих кадрів на підприємство, 

їхнє навчання. Кращі студенти старших 

курсів проходять практику на підприємстві 

чи працюють з частковою зайнятістю, і 

успішно застосовують отримані знання на 

практиці. 

З кожним роком СКБ «Укрелектромаш» 
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забезпечує постійний приріст виробництва 

за допомогою замовлень на нову конкурен-

тоспроможну продукцію. Було виконано 

дослідно-конструкторські роботи зі ство-

рення спеціальних частотно-регульованих 

високошвидкісних асинхронних двигунів з 

частотою обертання 30 тис. об/хв потуж-

ністю 20 кВт і 50 кВт, спеціальний безре-

дукторний частотно-керований асинхрон-

ний двигун для ліфтів, синхронний генера-

тор з постійними магнітами та низки інших 

виробів. На сьогодні інноваційними проек-

тами СКБ «Укрелектромаш» є дослідження 

зі створення електроприводу для газопере-

качувального агрегату потужністю 

12,5 кВт. 

Реалізація поставлених завдань можли-

ва завдяки наявності у СКБ сучасного уні-

версального CAD/CAM/CAE програмного 

забезпечення Pro/Engineer і PDM/PLM па-

кета WindChill, інтегрованого зі спеціалізо-

ваним програмним комплексом «СПРУТ», 

призначеним для розрахунків електродви-

гунів. 

В різні часи в конструкторських відді-

лах та на керівних посадах в СКБ «Укр-

електромаш» працювали випускники ка-

федри електричних машин: головний інже-

нер к.т.н. Ю.Г. Борзяк, начальник конст-

рукторського відділу М.І. Биков, головний 

конструктор Ю.В. Воронін. 

 

ТОВ НВО «Вертикаль» 

ТОВ НВО «Вертикаль» з березня 

2000 року веде активну науково-технічну 

та виробничу діяльність зі створення су-

часних високоефективних електроприво-

дів, пристроїв плавного пуску, станцій ке-

рування відцентровими насосами для ви-

добутку нафти.  

За цей період компанія посіла міцні по-

зиції на ринку електротехнічного облад-

нання, отримала репутацію відповідального 

та надійного партнера, серйозного вироб-

ника високоякісного економічного облад-

нання для різних галузей промисловості: 

нафтогазовидобування, житлово-

комунального господарства, гірничодобув-

ної та хімічної галузей. 

Однією з розробок є установка електро-

плунжерного  насоса  УЕПН  (спеціально 

адаптований плунжерний насос з приводом 

від електричного крокового лінійного дви-

гуна), розробкою якого займалася наша 

випускниця, а на даний момент вже керів-

ник групи розробки занурюваного облад-

нання Н.О. Гаєвська. Крім неї на підприєм-

стві працюють випускники з нашої кафед-

ри – на посадах інженера з якості Є.А. Чер-

гін та керівника проектів продажу 

О.В. Юренков. 

 

ВАТ «Електромотор» 

Відкрите акціонерне товариство завод 

«Електромотор», що знаходиться в місті 

Полтава, входило в сферу інтересів кафед-

ри електричних машин з 1999 року по 

2018 рік як база практики для бакалаврів і 

спеціалістів нашої спеціалізації.  

 
Біля прохідної заводу «Електромотор» 

(Полтава) завідувач кафедри електричних 

машин Мілих Володимир Іванович та 

головний технолог заводу Володимир 

Юренков. 9 червня 2011 року 

 

Насамперед це були студенти НТУ «ХПІ», 

підготовка яких відбувалася на базі Пол-

тавського політехнічного коледжу через 

навчально-консультаційний Центр дистан-

ційної та доуніверситетської підготовки, 

про який йшлося у підрозділі 3.4 цього ви-

дання. На заводі «Електромотор» за бажан-

ням проходили практику і студенти-

полтавчани, які навчалися безпосередньо в 

базовому університеті в Харкові. 

ПАТ «Електромотор» упродовж багатьох 
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років є одним з головних виробників в 

Україні стандартних і спеціальних трифаз-

них і однофазних асинхронних електродви-

гунів з короткозамкненим ротором. 

Підприємство спеціалізується на випус-

ку таких електродвигунів з висотою осі 

обертання 63, 71, 80, 100 мм, потужністю 

від 0,18 до 7,5 кВт, частотою обертання від 

750 до 3000 про/хв., частотою мережі 50 

та 60 Гц, напругою 36–660 В.  

Спеціальні виконання мають двигуни 

підвищеної точності, вбудовані, тропічного 

виконання, з підвищеним ковзанням, ре-

дуктори, зі вбудованим електромагнітним 

гальмом, для охолодження трансформато-

рів і так далі. На базі своїх електродвигунів 

випускаються вироби побутової техніки: 

побутові відцентрові електронасоси, елект-

рокультиватори, маслопреси, подрібнювачі 

кормів, електрожорна та ін. Випускаються 

також черв'ячні одноступінчаті редуктори і 

мотор-редуктори; засувки рейкові і клапа-

ни перекидні з електроприводом для вива-

нтаження зерна; зернопроводи для транс-

портування зерна на елеваторах; вентиля-

тори радіальні промислові, пересувні комп-

ресорні станції для усіх галузей промисло-

вості і аграрного комплексу: машинобуду-

вання, металургії, верстатобудування, 

атомної енергетики, будівництва, легкої, 

харчової і переробної промисловості, річко-

вого і морського флоту, тваринницьких і 

птахівницьких комплексів і так далі. 

ПАТ «Електромотор» має замкнутий ви-

робничий цикл: штампування, литво ко-

льорових металів під тиском, механооброб-

ка, обмотка статорів, складання, фарбу-

вання, випробування, упакування. 

 
На святкуванні 130-річчя НТУ «ХПІ» на кафедрі електричних машин. 2 жовтня 2015 року. 

І ряд :доцент Шайда Віктор Петрович, професор Павленко Тетяна Павлівна, завідувач 

кафедри Мілих Володимир Іванович, професор Шевченко Валентина Володимирівна, доцент 

Юр’єва Олена Юріївна; ІІ ряд: Головний конструктор з турбогенераторів ДП «Завод 

«Електроважмаш» Кобзар Костянтин Олександрович, Головний конструктор з 

гідрогенераторів того ж заводу Вакуленко Олексій Миколайович, Головний конструктор ПАТ 

«Електромашина» Дзеніс Сергій Євгенович, Генеральний директор ПАТ «Електромашина» 

Бондаренко Василь Григорович, доцент Петренко Микола Якович, заступник Головного 

конструктора Харківського агрегатно-конструкторського бюро Шарабан Юрій 

Володимирович, Генеральний директор ТОВ «Фірма «ТЕТРА, LTD» Щукін Ігор Сергійович 

 

Добрих друзів з підприємств кафедра 

електричних машин запрошує на різні ді-

лові та святкові заходи.  

На 130-річчя НТУ «ХПІ» прийшли приві-

тати викладачів кафедри представники 

споріднених підприємств міста Харкова. 
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4.4. Ділимося досвідом з досвідченими 

фахівцями 

Загальне визнання авторитету кафедри 

виражається і в тому, що їй довіряють про-

ведення підвищення кваліфікації та атес-

тацію інженерів різних підприємств. За 

останні десять років у кафедри з’явились 

дуже тісні зв’язки з Маріупольським мета-

лургійним комбінатом ім. Ілліча. 

На знімку урочиста мить – четверо (а 

троє вже поїхали до дому) інженерів – спів-

робітників Маріупольського металургійного 

комбінату ім. Ілліча отримали свідоцтва про 

підвищення кваліфікації на кафедрі елект-

ричних машин у присутності завідувача та 

викладачів кафедри і завідувача навчаль-

ного центру НТУ «ХПІ». 

 

Отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації співробітників Маріупольського 

металургійного комбінату ім. Ілліча. 21 жовтня 2011 року. 

І ряд: професор кафедри електричних машин Шевченко Валентина Володимирівна, 

доцент кафедри електричних машин Юр’єва Олена Юріївна, завідувач кафедри 

електричних машин Мілих Володимир Іванович, завідувач навчального центру бізнесу та 

інформатики Кравець Ольга Григорівна; ІІ ряд: інженери з технічної діагностики 

Деменчук Едуард Володимирович, Горобець Максим Валерійович, Кабацков Олег 

Миколайович, Сарбаш Антон Іванович  

 

Співробітництво з Маріупольським ме-

талургійним комбінатом ім. Ілліча отримало 

продовження через вісім років. У 2019 році 

інженери з діагностики та якості вироб-

ництва звернулись до кафедри електрич-

них машин НТУ «ХПІ» за допомогою щодо 

апробації вимірювального приладу 

SKF4000, який використовується на вироб-

ництві для діагностики працюючого елект-

ромеханічного обладнання.  

Для апробації вимірювального приладу 

були продіагностовані електричні машини 

всіх лабораторних стендів Великого лабора-

торного залу. Показники лабораторних 

приладів і приладу SKF4000 дали добрий 

збіг. Тепер викладачі впевнені, що, якщо 

при обробці результатів лабораторних робіт 

коефіцієнти потужності або корисної дії 

студенти отримують більші за одиницю, то 

це вже помилка студента, а не обладнання. 
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Отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації співробітники Маріупольського 

металургійного комбінату ім. Ілліча. 15 травня 2019 року. 

Зліва направо: доцент кафедри електричних машин Шайда Віктор Петрович, електрик 

дільниці Варава Володимир Григорович; інженер з технічної діагностики Деменчук Едуард 

Володимирович; завідувач кафедри електричних машин Мілих Володимир Іванович, 

провідний інженер з надійності Мглинець Євген В'ячеславович; електрик дільниці Демків 

Дмитро Миколайович, доцент кафедри електричних машин Юр’єва Олена Юріївна 

 

 

 

У грудні 2012 року велика група пра-

цівників Державного підприємства «Завод 

«Електроважмаш» пройшла підвищення 

кваліфікації на кафедрі електричних ма-

шин. За суттю це були курси для проход-

ження планової атестації молодими дипло-

мованими інженерно-технічними співробі-

тниками заводу. Вони прослухали стислий 

цикл лекцій і практичних занять, які про-

вели досвідчені викладачі кафедри, здали 

залік і отримали відповідні свідоцтва.  

Свідоцтва заводчанам в урочистій об-

становці в музеї «Електроважмаша» вручи-

ли заступник директора по персоналу заво-

ду Рубцов В’ячеслав Валерійович і завіду-

вач кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» 

Мілих Володимир Іванович. Учасників за-

ключної приємної події зображено на світ-

лині.  

 

Апробація роботи вимірювального 

приладу. 14 травня 2019 року 
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Вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації в музеї ДП «Завод «Електроважмаш».  

10 січня 2013 року 

І ряд: заступник директора заводу по персоналу В’ячеслав Валерійович Рубців (перший 

ліворуч), професор кафедри електричних машин Юхимчук Володимир Данилович (третій 

ліворуч), завідувач кафедри Мілих Володимир Іванович (п’ятий ліворуч);  

ІІ ряд, четверта праворуч – професор Шевченко Валентина Володимирівна.  

Решта – інженерно-технічні співробітники ДП "Завод "Електроважмаш» 

 

В 2014 році викладачі кафедри прово-

дили курси підвищення кваліфікації інже-

нерно-технічним співробітникам публічного 

акціонерного товариства «Дніпропетровсь-

кий агрегатний завод». Це тривало півтори 

місяці (лютий-березень) вахтовим методом 

– викладачі по черзі виїжджали у відря-

дження і проживали по декілька днів у го-

телі. Заняття проводилися в Центрі підви-

щення кваліфікації та навчання персоналу 

Дніпропетровського агрегатного заводу. 

Зрозуміло, що тематикою занять були пере-

важно електричні машини, розглядалися 

також питання електронної техніки. 

На пам’ятному знімку бачимо після уро-

чистого вручення дипломів випускникам 

курсів разом керівництвом ПАТ «ДАЗ» , а

також уповноваженого представника НТУ 

«ХПІ» – завідувача кафедри електричних 

машин  Володимира Івановича Мілих.  

Поміж слухачів курсів «загубилася» Оле-

на Іванівна Зубахина – методист зазначе-

ного Центру (третя ліворуч), яка курирува-

ла навчання на курсах і забезпечення побу-

тових умов для викладачів.  

А серед «курсистів» слід виділити Стані-

слава Сергійовича Коржова (третій право-

руч), який був старостою групи і виконував 

велику організаційну роботу для успішного 

проведення занять. 

В цілому можна зазначити, що курси 

пройшли успішно, завдяки відповідальному 

відношенню до занять їхніх слухачів. 
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Вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації інженерно-технічним співробітникам 

Дніпропетровського агрегатного заводу. 28 березня 2014 року. 

І ряд: заступник Голови правління – начальник УК і СКБ Балюра Володимир Григоро-

вич; завідувач кафедри електричних машинну «ХПІ» Мілих Володимир Іванович; Голова 

правління АТ «ДАЗ» Валерій Андрійович Бобко; перший заступник Голови правління – голо-

вний інженер Яцуба Андрій Володимирович; перший заступник головного інженера – Го-

ловний конструктор Товкун В’ячеслав Іванович; ІІ ряд: випускники курсів  

 

В Музеї історії НТУ «ХПІ» 26 лютого 

2016 року відбулася науково-практична 

конференція керівників музеїв закладів 

вищої освіти Харкова «Питання практичної 

діяльності музеїв ЗВО на сучасному етапі». 

Гості знайомилися з НТУ «ХПІ», як з одним з 

найкращих і рейтингових університетів 

України. Їм було цікаво подивитися на одну 

з найстаріших і разом сучасних кафедр – 

кафедру електричних машин.  

Ця подія була незвичною для кафедри, 

тому що до нас прийшли керівники музеїв 

університетів Харкова: Харківського націо-

нального університету імені В.Н. Каразіна, 

Харківського національного університету 

радіоелектроніки, Національного аерокос-

мічного університету імені М.Є. Жуковсько-

го «Харківський авіаційний інститут», Хар-

ківського національного автомобільно-

дорожнього університету, Харківського на-

ціонального педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди, Національного фар-

мацевтичного університету, Харківської 

національної академії міського господарст-

ва імені О.М. Бекетова, Харківської дер-

жавної зооветеринарної академії та інші 

представники Асоціації співробітників му-

зеїв закладів вищої освіти Харкова. 

Експрес-лекцію з історії кафедри елект-

ричних машин та її сьогодення провів 

професор Володимир Данилович Юхимчук. 

Відбулась також екскурсія кафедрою з де-

монструванням музейних експонатів та 

сучасного обладнання. 
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Гості університету з директором музею ХПІ Ганною Валентинівною Бистріченко 

(у центрі) в оточенні завідувача кафедри Мілих Володимира Івановича (праворуч) і 

професора Юхимчука Володимира Даниловича (ліворуч). 26 лютого 2016 року 

 

На базі кафедри проводився навчаль-

ний семінар для учителів фізики Холодно-

гірського району м. Харкова. Навчальний 

семінар був спрямований на ознайомлення 

розуміння учителів з сучасними потребами 

навчального процесу шкільної фізики для 

підготовки учнів до вступу на спеціальності 

електротехнічного профілю. 

 
Завідувач кафедри Мілих В.І. та професор Юхимчук В.Д. (в центрі першого ряду), 

професор Шевченко В.В. (ІІ ряд – перша ліворуч), професор Павленко Т.П. (ІІІ ряд – перша 

праворуч) серед учителів шкіл Холодногірського району Харкова. 25 лютого 2015 року 
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4.5. Міжнародні зв’язки 

Міжнародні зв'язки кафедри електрич-

них машин починаються з моменту її за-

снування Павлом Петровичем Копняєвим з 

22 січня 1921 року. Це пов'язано з тим, що 

П.П. Копняєв навчався у Петербурзькому 

технологічному  університеті,  а  потім  у 

Дармштадському політехнікумі. Професійні 

та організаційні здібності П.П. Копняєва 

надавали кафедрі електричних машин ва-

гомий авторитет не тільки у Харківському 

технологічному інституті, але і далеко за 

його межами. 

Кафедра електричних машин продов-

жила налагоджування учбових і наукових 

зв’язків із країнами світу. 

За сторіччя кафедра підготувала багато 

кваліфікованих фахівців, серед яких є гро-

мадяни інших країн: завідувач кафедри 

електротехніки Університету Алеппо (Сирія) 

доктор професор Фатех Бессо, завідувач 

кафедри електромеханіки Університету 

Тишрин (Латакія, Сирія) доктор професор 

Хабиб Шехук, завідувач кафедри електрич-

них машин Університету Тишрин (Латакія, 

Сирія) доктор професор Тархиб Іскандер, 

керівник проєк-тів Університет Аль-Бакс 

(Хомс, Сирія) доктор професор Гасан Ібра-

гим, проректор Університету Дамаска (Си-

рія) доктор професор Салем Якуб, міністр 

освіти  Болгарії  доктор  професор  Дончо 

Дончев, директор, завідувач кафедри елек-

тротехніки Університету технологій та при-

родних наук (Бидгощ, Польща) доктор 

професор Здислав Гієнтковский ті інші. 

Кафедра плідно співпрацює з різними 

науковими школами держав ЄС, має між-

народні зв'язки з Польщею, Німеччиною, 

Чехією. Співробітники кафедри досить час-

то мають відрядження до цих країн за про-

грамами Erasmus+ та DAAD. Завдяки ак-

тивному пошуку партнерів за науковими 

спрямуваннями кафедри до цього списку в 

2019 році увійшли університети США: Оре-

гонський технологічний інститут (Oregon 

Institute of Technology, Klamath Falls), Тем-

пельський університет (Temple University, 

Philadelphia). Завдяки науковим спільним 

дослідженням фахівців кафедри та співро-

бітників Магдебурзького університету Отто 

фон Геріке (Німеччина) є можливість публі-

кації наукових фахових статей, тез допові-

дей міжнародних науково-практичних 

конференцій, що індексуються у науко-

метричних базах Scopus та Web of Science.  

 

 
Завідувач кафедри електротехніки 

Університету Алеппо (Сирія) професор 

Фатех Бессо під час стажування на 

кафедрі електричних машин разом із доц. 

Петренком М.Я., зав. каф. Мілих В.І. та 

доц. Щукіним І.С. 2006 рік 

 

Після укладання міжнародних договорів 

на базі рамочного договору між НТУ «ХПІ» 

та Магдебурзьким університетом Отто фон 

Геріке (Німеччина) від 02.04.1993 року по-

чалася спільна праця. У виконання догово-

рів (2012–2014 років та 2015–2018 років) 

необхідно відзначити великий внесок до-

цента кафедри Віталія Вікторовича Нанія, 

який заклав фундаментальні основи ко-

мандної міжнародної співпраці фахівців. 

Тематикою міжнародних договорів є роз-

робка та використання електричних ма-

шин з великим обертовим моментом і ни-

зькою частотою обертання. 

У 2015 році було укладено договір між 

кафедрою електричних машин НТУ «ХПІ» 

та інститутом силових електротехнічних 

систем Магдебурзького університету Отто 

фон Геріке (Німеччина) щодо співпраці в 

розроб-ці тихохідних генераторів. У тому ж 

році між кафедрами електричних машин 

НТУ «ХПІ» та електричних приводів і тяго-

вих механізмів Чеського технічного універ-
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ситету (Прага) в особі завідувача кафедри 

проф. Іржи Леттла була досягнута домовле-

ність про використання програмного комп-

лексу Ansys Maxwell для виконання науко-

вих робіт студентів і вчених кафедри елект-

ричних машин. 

У 2016 році в Магдебурзькому універси-

теті Отто фон Геріке представлено резуль-

тати тривимірного моделювання тихохідно-

го генератора змінного струму. За резуль-

татами зустрічі договір зі співробітництва 

було продовжено, а також досягнута до-

мовленість про виготовлення експеримен-

тального зразка тихохідного генератора. 

 

 
Асистент А.В. Єгоров, доцент В.В. Наній, асистент О.О. Дунєв (зліва направо)  

за програмою обміну досвідом в Магдебурзі (Німеччина). 2012 рік 

 
Доценти кафедри електричних машин Єгоров А.В., Дунєв О.О., Маслєнніков А.М., 

директор Інституту силових електротехнічних систем Роберто Лейдхольд, доцент 

кафедри електричних машин Плюгін В.Є. в лабораторії кафедри електроприводу 

Магдебурзького університету. 2015 рік 

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-content/uploads/sites/108/2017/04/Magdeburg_leto2015_2.jpg


118 

Плідне співробітництво кафедри елект-

ричних машин НТУ «ХПІ» розвивалося з 

кафедрою електропостачання Південно-

західного державного університету (ПЗДУ) 

(м. Курськ, Російська Федерація).  

Завідувач кафедри електричних машин 

НТУ «ХПІ» Мілих Володимир Іванович був 

членом редколегії Всеросійського журналу 

«Електрика», який курували науковці 

ПЗДУ, тому співробітники його кафедри 

мали привілей на безкоштовні публікації та 

участь у наукових конференціях. Володи-

мир Іванович зі співробітниками кафедри 

електропостачання ПЗДУ виграли грант 

Міністерства освіти Російської Федерації на 

наукову роботу «Разработка системных 

предложений по созданию информацион-

ной системы управления режимами элек-

тропотребления промышленных предприя-

тий на основе аппарата нечеткой логики», 

де проф. Мілих В.І. став науковим керівни-

ком. Робота виконувалася 14 місяців 

(у 2012–2013 роках) і була успішно завер-

шена.   

 
Завідувач кафедри електричних машин 

НТУ «ХПІ» Мілих В.І. під час ділової поїздки 

до Південно-західного державного 

університету (Курськ, РФ). 2012 рік 

 

 
 

Завідувач кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» Мілих Володимир Іванович (в центрі)  

в лабораторії кафедри «Електропостачання» Південно-західного державного 

університету із її завідувачем Сергєєвим Сергієм Олександровичем (ліворуч) та його 

заступником Бірюлиним Володимиром Івановичем (вони же – головний редактор журналу 

«Электрика» та його заступник) 

https://xpir.ru/project/14-B37-21-1227
https://xpir.ru/project/14-B37-21-1227
https://xpir.ru/project/14-B37-21-1227
https://xpir.ru/project/14-B37-21-1227
https://xpir.ru/project/14-B37-21-1227
https://xpir.ru/project/14-B37-21-1227
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Титульна сторінка журналу «Электрика» 

В масштабі світу кафедра електричних 

машин є маленькою точкою на глобусі, яку 

можна розгледіти хіба що під дуже великим 

мікроскопом. Але все одно про неї знають 

майже на усіх континентах нашої планети, 

навіть у Південній Америці – у далекій Бра-

зилії.  

Саме з цієї країни приїздив в наш уні-

верситет  у  2012  році  професор  Марсіо 

Замброті (Prof. Dr. Marcio Zambroti Fortes), 

який є співробітником Федерального уні-

верситету з Флюминензе (Universidade Fed-

eral Fluminense). Маріо відвідав НТУ «ХПІ» 

в порядку обміну досвідом роботи як коор-

динатор групи дослідження передових тех-

нологій (Coordinator of Research of Advanced 

Technologies Group of Research of Advanced 

Technologies of UFF). Серед кафедр нашого 

університету, з якими він ознайомився, 

була і кафедра електричних машин. На 

знімку бачимо професора з Бразилії у Ве-

ликому лабораторному залі кафедри разом 

із співробітниками НТУ «ХПІ». 

 

 
Гість із Бразилії на кафедрі електричних машин. 17 жовтня 2012 року. 

Зліва направо: доцент кафедри Єгоров Борис Олексійович, завідувач кафедри Мілих 

Володимир Іванович, професор Марсіо Замброті та друг кафедри – декан 

електроенергетичного факультету Лазуренко Олександр Павлович 


