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Розділ 2. Народження кафедри та процеси її розвитку 

 
2.1. Засновник кафедри  

та її становлення (1921 – 1930 роки) 

Кафедра електричних машин є однією з 

провідних кафедр Національного технічно-

го університету «Харківський політехнічний 

інститут» (НТУ «ХПІ»), яка була заснована 

21 січня 1921 року разом з відкриттям в 

Харківському технологічному  інституті 

електротехнічного факультету.  

Першим деканом електротехнічного фа-

культету та першим завідувачем кафедри 

електричних машин був професор Павло 

Петрович Копняєв – вчений-практик, еру-

дит, засновник наукової школи в галузі 

електротехніки.  

 

В 1919–1920 роках П. П. Копняєва оби-

рають ректором Харківського технологічно-

го інституту, а в грудні 1920 року за розпо-

рядженням Народного комісаріату освіти 

професор П.П. Копняєв призначається го-

ловою комісії з організації електротехнічно-

го факультету, його кафедр та розробки 

навчальних планів. 

Передбачаючи наступ ери електрифіка-

ції, професор П.П. Копняєв розробляв про-

єкт утворення електротехнічного факульте-

ту в Харківському технологічному інституті, 

звертався з проханням до вищих інстанцій 

про його відкриття протягом 1903-го, 1907-

го, 1912-го, 1914-го років та нарешті досяг 

своєї мети. 

22 січня 1921 року електротехнічний 

факультет та кафедра електричних машин 

почали свою роботу, а Павло Петрович Коп-

няєв залишався незмінним деканом та за-

відувачем кафедри електричних машин до 

1930 року.  

Це було природно, тому що він мав вже 

низку наукових робіт та навчальних посіб-

ників саме з електричних машин і вже дав-

но віддавав їм пріоритет.  

Крім того, ще у 1900 р. за проєктом 

П.П. Копняєва і під його керівництвом в 

ХТІ була побудована електростанція потуж-

ністю 100 кВт, яка подана на знімку, і про-

ведено електричне освітлення. А те, що ос-

новою майже будь-якої електростанції є 

електрична машина – електричний генера-

тор, всім відомо. 

У своїх спогадах учень П.П. Копняєва, а 

згодом доктор технічних наук, професор, 

О.Б. Брон писав: «Серед усіх предметів, що 

викладалися, Павло Петрович особливо ви-

діляв електричні машини і сам вважав себе 

спеціалістом саме в цій сфері». 

Окрім кафедри «Електричні машини», 

до складу електротехнічного факультету 

того часу входили ще кафедри «Електричне 

устаткування», «Загальна електротехніка», 

«Електрична тяга». На факультеті виклада-

лись курси з електроустаткування фабрик 

та заводів, електрифікації гірничої промис-

ловості, електричних мереж та ліній, елект-

ричних станцій та міських трамваїв. Тер-

мін навчання становив п’ять років, вироб-

нича практика  була  обов’язковим  елемен-

том навчання, до викладання навчальних 

дисциплін залучали заводських інженерів. 

Павло Петрович Копняєв  

(1867-1932) 
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Електростанція ХТІ. 1913 рік 

 
Викладачі та студенти кафедри електричних машин  

електротехнічного факультету ХТІ. 1925 рік 
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Випуск електротехнічного факультету ХЕТІ 1930 року. Травень 1930 року. 

Верхній ряд: крайній праворуч Саул Маркович Фертік (в майбутньому – засновник 

Науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту «Молнія»).  

ІІ ряд знизу: викладачі електротехнічного факультету, серед яких завідувач кафедри 

передачі електричної енергії Василь Михайлович Хрущов, декан електротехнічного 

факультету, завідувач кафедри електричних машин Павло Петрович Копняєв.  

ІІІ ряд знизу: в центрі дочка П.П. Копняєва – Олена  

 

Перший випуск кафедри електричних 

машин відбувся у 1924 році. Серед перших 

випускників були Штурман Григорій Ісайо-

вич, який за шість років стане другим заві-

дувачем кафедри електричних машин; Бо-

рисенко Микола Іванович, майбутній голов-

ний інженер Харківського електромеханіч-

ного заводу (ХЕМЗ) та голова Комітету з 

енергетики та електроніки СРСР. Цим та 

багатьом іншим славетним випускникам 

кафедри електричних машин присвячено 

п’ятий розділ цього історичного огляду. 

Розвиток електрифікації всіх галузей 

промисловості потребував великої кількості 

спеціалістів-електромеханіків. Приміщення 

у фізичному корпусі ставали замалими для 

кафедр електротехнічного факультету, кіль-

кість яких зростала. У 1923 році розпочи-

нається втілення задуму зі створення окре-

мого електротехнічного корпусу, де б роз-

ташовувалися всі кафедри, які пов’язані з 

електротехнікою.  

Для організації роботи з будівництва су-

часного навчального корпусу з 1923 по 

1928 роки П.П. Копняєв тричі їздить до 

Німеччини знайомитись з роботою, архітек-

турою та обладнанням лабораторій універ-

ситетів і технічних шкіл. У 1924 році Павло 

Петрович Копняєв розробляє перший про-

єкт електротехнічного корпусу, який віддає 

на доробку своєму другові, академіку архі-

тектури Олексію Миколайовичу Бекетову. 

Павло Петрович особисто проєктував та 

устатковував низку лабораторій: електро-
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машинну, електровимірювальну, високо-

вольтну та радіотехнічну, якими і зараз 

пишається НТУ «ХПІ».  

Електротехнічний корпус був відкритий 

у 1930 році. 

 

 

 
Початок будівництва електрокорпусу. 1929 рік 

 

 
На знімку в центрі – професор П.П. Копняєв та архітектор О.М. Бекетов 

(з креслениками в руці) зі спеціалістами на початку будівництва електрокорпусу 
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У подальші роки відбувалося удоскона-

лення зовнішнього вигляду електрокорпусу. 

І згодом він отримав вигляд, який він збе-

рігає вже багато десятиліть.  

Натепер лабораторії електротехнічного 

корпусу є найбільшими серед електротех-

нічних університетів Європи. 

 

 
Будівля електротехнічного корпусу, побудованого в 1930 році.  

Світлину зроблено до 1941 року 

 

 
Електротехнічний корпус через 75 років від відкриття. 4 серпня 2005 року 
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По завершенні будівництва електрокор-

пусу почав наповнюватися його внутрішній 

простір. Обладнувалися аудиторії, лабора-

торії, кабінети тощо. В тому числі створю-

вався Великий лабораторний зал кафедри 

електричних машин, що показано на світ-

лині. Тут видно, що електричні машини 

вже готові для монтажу на підготовлені 

фундаменти. Готові вже й панелі з вимірю-

вальними приладами, прокладено елект-

ричні кабелі. 

 

 
Монтаж устаткування Великого лабораторного залу кафедри електричних машин в 

електротехнічному корпусі. 1930 рік 

 

Творці  електрокорпусу  та  кафедри 

електричних машин дивилися далеко напе-

ред і спроєктували лабораторію кафедри 

такою, що вона і донині залишається уні-

кальною в Україні та повністю задовольняє 

потреби навчального процесу щодо дослід-

ження електричних машин – змінюється 

тільки обладнання та естетичний вигляд 

приміщення. 

Сучасний стан двох прогонів Великого 

лабораторного залу представлений на на-

ступних двох світлинах. Разом в лаборато-

рії розташовується близько тридцяти стен-

дів, а лабораторних робіт можна на них 

виконати ще більше. У Великому лабора-

торному залі знайшлося місце для лабора-

торії з дослідження машин малої потужнос-

ті – мікромашин, а також аудиторії для 

проведення занять і лекцій.  

Якщо порівняти один і той самий прогін 

залу, то можна ще раз подякувати Павлу 

Петровичу Копняєву за його далекогляд-

ність і професіоналізм.  

Сучасна кафедра електричних машин 

щиро вдячна нашому засновнику та Вчите-

лю – Павлу Петровичу Копняєву! 
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З бігом часу прогін Великого лабораторного залу кафедри електричних машин  

змінився, хоча основа залишилась такою самою. 25 липня 2014 року 

 

 
Під стать першому і другий прогін Великого лабораторного залу. 4 серпня 2005 року 
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Професор П.П. Копняєв всі свої сили 

віддавав справі електротехнічного навчан-

ня та зміг побачити побудований електро-

технічний корпус. Він помер 3 червня 

1932 року від розриву серцевої судини і 

був похований на кладовищі, на території 

якого натепер знаходиться Молодіжний 

парк.  

Повага і вдячність професору 

П.П. Копняєву живе в серцях і думках 

політехників.  

В електрокорпусі силами керівництва і 

спільноти університету 21 січня 2011 року 

за ініціативою та значним вкладом 

Української асоціації інженерів електриків 

(під головуванням професора Клепікова 

Володимира Борисовича) було урочисто 

відкрито пам’ятний бюст П.П. Копняєву. 

Ця подія була присвячена 90-річчю 

електромашинобудівного факультету, а 

засновником попередника цього 

факультету був саме Павло Петрович. 

На цю урочисту подію був запрошений 

Олександр Дмитрович Брюно, онук Павла 

Петровича, професор Московського 

державного університету ім. М.В. Ломоно-

сова, завідувач сектором Інституту при-

кладної математики ім. М. Келдиша, 

доктор фіз.-мат. наук, професор. 

 

 
У ректора НТУ «ХПІ» Л.Л. Товажнянського 

онук та праонук П.П. Копняєва. 

Січень 2011 року 

 

 
Онуки засновників електрокорпусу 

П.П. Копняєва та О.М. Бекетова – 

О.Д. Брюно та Г.С. Рофе-Бекетов у бюста 

одного з видатних дідів. 21 січня 2011 року 

 

 
Урочисті збори у першій аудиторії 

електрокорпусу на шану 90-річчя 

електромашинобудівного факультету і 

його засновника Павла Петровича 

Копняєва. 21 січня 2011 року 

 

Кафедра електричних машин і 

електромашинобудівний факультет 

народилися в один день. Виразити повагу 

до засновника і першого завідувача кафед-

ри, видатного організатора української на-

уково-освітньої школи в галузі електротех-

ніки Україні, і на 90-річчя кафедри 

прийшли керівники електротехнічних 

підприємств Харкова. 
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Святкування 90-річчя кафедри електричних машин. Січень 2011 року. 

Зліва направо: директор «СКБ Укрелектромаш» Браславець Володимир Олександрович, 

головний інженер «СКБ Укрелектромаш» Шевченко Олег Володимирович, головний 

конструктор ПАТ «Електромашина» Ковальов Павло Павлович, генеральний директор 

ПАТ «Електромашина» Бондаренко Василь Григорович, генеральний директор заводу 

«Потенціал» Ткаченко Сергій Валерійович, перший заступник головного конструктора 

Харківського агрегатно конструкторського бюро Шарабан Юрій Володимирович. 

 

Час спливає, а пам'ять про засновника 

кафедри не вгасає. На кафедрі електрич-

них машин 19 травня 2017 року відбулася 

урочиста подія – засідання, присвячене 

150-річчю професора Копняєва Павла Пет-

ровича. 

У засіданні взяли участь студенти та ви-

кладачі кафедри електричних машин, а 

також гості. Привітати кафедру з ювілеєм її 

засновника прийшли представники її спо-

ріднених підприємств–партнерів: керівни-

ки і головні спеціалісти харківських елект-

ромашинобудівних підприємств. 

З доповіддю про життєвий шлях, про 

наукові і організаторські досягнення Павла 

Петровича виступив професор Володимир 

Данилович Юхимчук. 

Про сучасні наукові досягнення кафед-

ри, що продовжують справу П.П. Копняева, 

розповів її завідувач Володимир Іванович 

Мілих. 
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На урочистому засіданні кафедри електричних машин з нагоди ювілею її засновника. 

Травень 2017 року. 

І ряд: завідувач кафедри Мілих Володимир Іванович, професор Юхимчук Володимир 

Данилович, головний конструктор ПАТ «Електромашина» Дзеніс Сергій Євгенович, доцент 

Петренко Микола Якович. ІІ ряд: завідувач сектором механічних розрахунків ДП «Завод 

«Електроважмаш» Третяк Олексій Володимирович, начальник відділу ПАТ 

«Електромашина» Варванський Артем Юрійович, заступник генерального директора АТ 

«СКБ Укрелектромаш» Гетя Андрій Миколайович, головний конструктор ДП «Завод 

«Електроважмаш» Кобзар Костянтин Олександрович, начальник відділу АТ «СКБ 

Укрелектромаш» Дещенко Олексій Леонідович. 

 

 

2.2. Послідовники П.П. Копняєва: 

завідувачі кафедри, їхні команди та 

справи 

 

2.2.1. Штурман Григорій Ісайович 

(1930–1933, 1945–1950 роки) 

У 1930–1933 і 1945–1950 роках кафедру 

очолював учень П.П. Копняєва – д.т.н. 

проф. Григорій Ісайович Штурман. Після 

закінчення у 1924 році електротехнічного 

факультету Харківського технологічного 

інституту Григорій Ісайович працював в 

Центральній  лабораторії   Харківського 

електромеханічного заводу. Завідування 

кафедрою поєднувалося із роботою на під-

приємстві.  
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Під керівництвом проф. Г.І. Штурмана 

на кафедрі розробляються і впроваджують-

ся у виробництво на заводі ХЕМЗ магніто-

фугальні електричні машини для машино-

будування та нафтовидобувної промисло-

вості, а також нові серії асинхронних дви-

гунів. Найбільш вагомі наукові доробки 

Г.І. Штурмана: «Несимметрия вторичных 

цепей в асинхронных машинах», «Индукци-

онные машины в системах электрических 

валов (сельсины)», «Развитие отечественно-

го электромашиностроения». 

 

2.2.2. Скоморохов Олександр 

Олександрович (1933–1941 роки) 

З 1933 року по 1941  рік  кафедрою 

електричних машин ХЕТІ керує д.т.н. 

проф. Олександр Олександрович Скоморо-

хов.  

Олександр Олександрович здобув елект-

ротехнічну освіту у Санкт-Петербурзькому 

технологічному інституті в 1903 році. Потім 

працював інженером-механіком на Чорно-

морському флоті, інженером-конструкто-

ром електротехнічного заводу фірми Gene-

ral Electric (Скенектаді, США), черговим ін-

женером Центральної електростанції Петер-

бурзького трамваю, інженером-механіком 

технічного відділу паперової фабрики Пе-

чаткіна (Павловськ, Російська імперія). 

У 1911 році Скоморохов О.О. отримує 

запрошення на роботу до Київського полі-

технічного інституту. Там він працює на 

посадах штатного викладача електротехні-

ки та завідувача центральної електростан-

ції інституту. З 1915 року Олександр Олек-

сандрович розпочинає читати розроблений 

ним новий курс «Расчет и конструкция эле-

ктрических машин». У 1916 році Олександр 

Олександрович був нагороджений орденом 

святого Станіслава 3-го ступеня. 

У 1920 році в Київському політехнічно-

му інституті за ініціативи Олександра Оле-

ксандровича створюється кафедра елект-

ричних машин та електрифікації промис-

лових підприємств. О.О. Скоморохов оби-

рається професором кафедри і признача-

ється її першим завідувачем. Олександр 

Олександрович створює лабораторію елект-

ричних машин, яка сьогодні носить його 

 
Штурман Григорій Ісайович 

 (1903–1964)  

 
Скоморохов Олександр Олександрович 

(1874–1946) 
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ім’я, Науково-електротехнічне Товариство, 

студентський електротехнічний гурток, ор-

ганізовує перші випуски електротехнічних 

журналів, налагоджує випуск навчально-

методичної літератури. 

Працюючи  професором  кафедри елек-

тричних машин Київського політехнічного 

інституту, О.О. Скоморохов одержує приз-

начення Наркомату освіти України відбути 

до столичного Харкова на посаду завідува-

ча кафедри електричних машин Харківсь-

кого електротехнічного інституту. Одночас-

но з завідуванням кафедрою з 1934 року 

працював на посадах декана електротех-

нічного факультету (два роки) і заступника 

директора ХЕТІ з науково-навчальної робо-

ти (два з половиною роки). 

Основні його наукові роботи присвячені 

удосконаленню електричних машин. Він 

запропонував новий тип асинхронної кас-

кадної муфти, яка знайшла використання 

на тепловозах і судах. Його праці «Пособие 

к испытанию и изучению свойств электри-

ческих машин и трансформаторов» 

(1914 р.), «Примерный расчет трансформа-

тора» (1926 р.), «Курс электромашин посто-

янного тока» (1926 р.), «Асинхронные дви-

гатели» (1928 р.), «Електричні перетвірники 

струму» (1931 р.) були одними з основних 

навчальних посібників з електротехніки та 

електромеханіки у 1930–1940-і роки. 

Про харківський період діяльності 

О.О. Скоморохова, що тривав до початку 

Великої вітчизняної війни, на жаль, відомо 

дуже мало. З автобіографії, яку Олександр 

Олександрович написав у 1942 році, мож-

на дізнатися, що в Харківському електро-

технічному інституті він завідував кафед-

рою електричних машин, і одночасно з 

1934 року працював на посадах декана 

електротехнічного факультету (два роки) і 

заступника директора Харківського елект-

ротехнічного інституту з науково-

навчальної роботи (два з половиною роки).   

 

 
Доцент Таращанський Мирон Мойсейович проводить лабораторні роботи  

зі студентами. 1939 рік 

 

Кафедра працювала, навчала нових ін-

женерів-електромеханіків. 

У вересні 1941 року Олександр Олекса-

ндрович був евакуйований до Саратовської 

області, а згодом на північний Урал до міс-

та Златоуст. У січні 1942 року він одержує 

призначення виїхати до Ташкента, куди 

була евакуйована значна частина профе-

сорсько-викладацького складу Київського 

політехнічного інституту. З 1942 по 1944 

рік О.О. Скоморохов обіймає посаду про-

фесора Середньоазіатського індустріально-
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го інституту, де в роки війни працювало 

багато викладачів з України. У 1944 році 

70-річний учений повертається разом з ін-

шими викладачами Київського політехніч-

ного інституту до Києва, де до останніх 

днів свого життя завідує кафедрою елект-

ричних машин, яку він свого часу створив. 

За видатний внесок у розвиток україн-

ської науки та інженерної освіти Скоморо-

хову О.О. в 1945 році було присвоєно по-

чесне звання Заслуженого діяча науки 

УРСР. 

Харківський електротехнічний інститут 

(ХЕТІ) не підлягав евакуації, тому навчаль-

ний рік 1941/42 років в ньому не відбувся. 

Викладачі кафедри електричних машин 

були евакуйовані, якщо члени їхніх родин 

мали на це право.  

Перший набір студентів відбувся після 

звільнення Харкова у 1943 році. За спога-

дами Віктора Яновича Елксніса (1925–

2013 рр.), професора кафедри електричних 

машин (про нього ще буде далі), 1943/44 

навчальний рік розпочався у жовтні з від-

новлення аудиторій ХЕТІ.  

З 1943 року та до повернення виклада-

чів з евакуації виконувачем обов’язків за-

відувача кафедри був призначений к.т.н. 

доц. Ковтун Іван Михайлович. 

2.2.3. Штурман Григорій Ісайович 

(продовження в 1945–1950 роках) 

У 1945 році кафедру електричних ма-

шин знов очолив Григорій Ісайович Штур-

ман, який керував роботою кафедри до 

1950 року. Частина електротехнічного кор-

пусу була зруйнована, але найбільші лабо-

раторії майже не постраждали. Треба було 

відновлювати обладнання, отримувати нові 

прилади, меблі, організовувати навчальний 

процес. 

Студентські групи першого курсу пово-

єнних років мали студентів різного віку – 

від 17 до 25 років. На навчання йшли ті, 

хто нещодавно закінчив школу, й ті, хто 

демобілізувався. До роботи поверталися 

викладачі та учбово-допоміжний персонал. 

Дві світлини, що надаються нижче, 

зроблені у Великому лабораторному залі 

кафедри саме у ті часи. Тому видно, що 

серед студентів ще були «люди у військовій 

формі» - це ті студенти, хто був на фронті. 

Звертаємо увагу на те, що комутації 

електричних кіл лабораторних стендів ро-

билися штирями в гнізда на загальному 

електричному щиті, а на робочих місцях це 

робилося рубильниками. Зрозуміло, що су-

часні комутаційні апарати тоді в лаборато-

рії були відсутніми.  

 
Куток Великого лабораторного залу електричних машин 

(видно електричний щит – комутаційну панель усього залу). 1950 рік 
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Студенти на лабораторній роботі під керівництвом доцента Тура Бориса Кириловича. 

1950 рік 

 

У ті часи прийшов працювати на ка-

федру Свистельников Митрофан Іванович 

(1920 р.н.). Він демобілізувався з підрозділу 

берегової артилерії Північного морського 

флоту у званні капітана. Поступив на робо-

ту лаборантом на кафедру електричних 

машин і тут пропрацював все своє життя – 

понад 60 років.  

Саме Митрофан Іванович відновлював 

лабораторні стенди Великого лабораторного 

залу, допомагав створювати нові лабора-

торні роботи, підтримував працездатність 

обладнання. Всі викладачі проходили його 

школу при вивченні лабораторних стендів 

та підготовці до лабораторних занять. Всі 

дивувалися його знанням з електричних 

машин. Але все було закономірно, тому що 

він все життя прагнув отримувати знання 

від викладачів кафедри і ніколи не соро-

мився задавати питання. Всі 30 агрегатів 

на лабораторних місцях-фундаментах були 

під його контролем і завжди були готові до 

проведення лабораторних робіт. Свистель-

ников М.І. брав участь у створенні лабора-

торного практикуму з мікромашин  та у 

масштабній реконструкції Великого лабо-

раторного залу у 1971 році. Митрофан Іва-

нович звільнився на пенсію у 2003 році. 

 

 
Свистельников Митрофан Іванович.  

2000 рік 
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Після демобілізації у 1945 році прийшла 

працювати на кафедру Іза Ісаківна Кара-

сик – незмінний секретар кафедри до 1990 

року. Іза Ісаківна виконувала всю роботу 

кафедри з діловодства: вела протоколи за-

сідань кафедри, профспілкових та партій-

них зборів, державних екзаменаційних ко-

місій із захисту дипломних проєктів, розра-

ховувала учбове навантаження викладачів, 

реєструвала контрольні роботи заочників.  

За спогадами викладачів того часу, коли 

наставав час розраховувати учбове наван-

таження викладачів, Іза Ісаківна та Мит-

рофан Іванович збиралися в канцелярії та 

просили їх не турбувати, допоки не скла-

дуть відомість учбових доручень: Іза Ісаків-

на називала числа, а Митрофан Іванович 

обчислював їх на рахівниці. Відомість нав-

чальних доручень кафедри електричних 

машин  завжди  збігалася  по  рядках  та 

стовпцях.  

За консультацією з діловодства кафедри 

приходили до Ізи Ісаківни не тільки секре-

тарі кафедр, але й методисти навчальної 

частини інституту.  

На кафедрі зберігся телефонний довід-

ник, започаткований Ізою Ісаківною і про-

довжуваний Мартиновою Зоєю Петрівною, 

де зазначалися телефонні номери співробі-

тників кафедри, членів їхніх родин, пра-

цівників підприємств, з якими у кафедри 

були тісні зв’язки.  

Протоколи засідань, складені Ізою Ісакі-

вною, зберігалися на кафедрі та були пере-

дані до міського архіву. 

 

 
Карасик Іза Ісаківна на робочому місці. 

1988 рік 

 

2.2.4. Рогачов Іван Сергійович 

(1950 – 1970 роки) 

З 1950 року по 1970 рік кафедру очо-

лював випускник кафедри електричних 

машин Рогачов Іван Сергійович. Після за-

кінчення Харківського електротехнічного 

інституту в 1931 році Іван Сергійович був 

залишений викладачем на цієї ж кафедрі. 

У 1939 році успішно захистив кандидатсь-

ку дисертацію. Після початку війни, в 1941 

році, був відряджений на Харківський еле-

ктромеханічний завод, на якому пропра-

цював заступником начальника цеху в міс-

тах Прокоп’євськ і Кемерово до 1946 року. 

В 1946 році Іван Сергійович повертається 

на кафедру електричних машин на посаду 

доцента. Очолюючи кафедру електричних 

машин, Рогачов І.С. у 1963 році захистив 

докторську дисертацію та отримав вчене 

звання професора.  

На той час з Рогачовим І.С. працювала 

та розвивала кафедру ціла плеяда талано-

витих і освідчених інженерів та виклада-

чів. Деякі з них відтворені на світлінах зі 

студентського випускного альбому 

1955 року.  

 
Рогачов Іван Сергійович (1909–1970)  
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Співробітники кафедри 1955 року (зліва направо): інженер Борушко Василь Семенович 

та доценти Ковтун Іван Михайлович, Тур Борис Кирилович, 

 Яковенко Василь Олександрович, Рогачов Іван Сергійович 

 

У середині шістдесятих років утворюва-

лися нові кафедри та факультети, їм виді-

лялися приміщення в електротехнічному 

корпусі. Кафедра електричних машин 

отримала межі, які має й дотепер. Кількість 

викладачів, учбово-допоміжного персоналу 

суттєво збільшилась. З’явилась потреба в 

створенні нових приміщень – учбових та 

технічних. Завідувачем кафедри Рогачо-

вим І.С. було прийнято рішення про добу-

дову та скління балкона на другому поверсі 

кафедри. Там було створено приміщення 

для лаборантів та інженерів. Натепер в 

цьому приміщенні навчальна аудиторія. 

Дослідницька лабораторія, яка розташову-

валась під балконом, була демонтована, 

площу огороджено скляними трубками, і 

було отримано нову навчальну аудиторію. 

 

 
Дослідницька лабораторія кафедри електричних машин  

(натепер тут лабораторія мікромашин). 1960 рік. 

Зліва направо: старший викладач Макаренко Володимир Андрійович,  

секретар кафедри Карасик Іза Ісаківна, доцент Ковтун Іван Михайлович 
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Засідання кафедри електричних машин. Квітень 1961 року.  

Зліва направо: доцент Таращанський Мирон Мойсейович, секретар кафедри 

Карасик Іза Ісаківна, асистент Барановський Марк Іванович, доцент Яковенко Василь 

Олександрович, завідувач кафедри Рогачов Іван Сергійович, доцент Ковтун Іван 

Михайлович, старший викладач Макаренко Володимир Андрійович 

 

 
Учбово-допоміжний персонал кафедри електричних машин. Квітень 1962 року. 

Зліва направо: лаборанти Свистельников Митрофан Іванович, Протопопова Ніна Мико-

лаївна, Юхимчук Володимир Данилович, секретар кафедри Карасик Іза Ісаківна,  

старший лаборант Кра Сабіна Марківна 
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Завідувач кафедри електричних машин Рогачов Іван Сергійович  

з аспірантами Ткаченком Анатолієм Миколайовичем (ліворуч)  

і Макаренком Володимиром Андрійовичем (праворуч) на конференції в Ленінграді. 1962 рік 

 

В кінці 60-х років  на  базі  кафедри 

електричних машин було створено галузеву 

лабораторію з розробки та дослідження 

електромашинних перетворювачів та на-

півпровідникових генераторів імпульсів для 

електроерозії. Науковим керівником галу-

зевої лабораторії став Рогачов Іван Сергі-

йович. Відповідальними виконавцями з 

напрямку електромашинних перетворюва-

чів стали старший науковий співробітник 

Лукаренко Петро Іванович, а  з  напівпро-

відникових генераторів імпульсів – науко-

вий співробітник Хмелевський Юрій Яко-

вич.  

За результатами досліджень в галузевій 

лабораторії захистили кандидатські дисер-

тації Макаренко Володимир Андрійович на 

тему «Однофазні однопостові комутаторні 

генератори імпульсів» (1966 р.), Перчик Лев 

Давидович – «Униполярні-комутаторні ге-

нератори імпульсів» (1966 р.), Барановсь-

кий Марк Іванович – «Дослідження проце-

сів випрямлення в машинних генераторах 

уніполярних імпульсів, виконаних на базі 

синхронних машин» (1967 р.), Іваненко Ві-

талій Микитович – «Однофазні синхронно-

імпульсні реактивні двигуни» (1970 р.), Га-

лайко Лідія Петрівна – «Магнітонасичені 

низькочас-тотні генератори імпульсів» 

(1970 р.), Новіков Юрій Дмитрович – «Фор-

муючі пристрої індукторних генераторів 

імпульсів» (1970 р.), Воронель Валерій Си-

монович «Синхронні генератори імпульсів 

із зовнішнім випрямленням для електрое-

розійної обробки металів» (1970 р.), Рабеш-

ко Олексій Степанович – «Індукторні гене-

ратори ім-пульсів середньої частоти» (1972 

р.), Боєв Вячеслав Михайлович – «Високо-

частотні статичні однофазні потроювачі 

частоти для електроерозійної обробки мета-

лів» (1972 р.), Окунєв Сергій Іванович – 

«Двочастотний індукторний генератор ім-

пульсів» (1973 р.). 

У різний час в галузевій лабораторії ак-

тивно працювали доц. к.т.н. Ткаченко Ана-

толій Миколайович, к.т.н. Іногородський 
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Арнольд Васильович, доц. к.т.н. Любарцев 

Вадим Георгійович.  

Підбиваючи підсумки етапу життя ка-

федри за часів завідування проф. Рогачова 

Івана Сергійовича, можна зазначити, що 

він дав другий після П.П. Копняева знач-

ний імпульс в її розвитку та зміни на кра-

ще.  

 

 
Колектив кафедри електричних машин. Березень 1967 року. 

І ряд: професор Толкунов Володимир Петрович, секретар кафедри Карасик Іза 

Ісаківна, завідувач кафедри Рогачов Іван Сергійович, старший викладач Макарова Інна 

Олександрівна, доцент Яковенко Василь Олександрович, доцент Елксніс Віктор Янович;  

ІІ ряд: доцент Ткаченко Анатолій Миколайович, лаборант Кра Сабіна Марківна, 

лаборант Протопопова Ніна Миколаївна, майстер виробничого навчання Свистельников 

Митрофан Іванович, доцент Галайко Лідія Петрівна, доцент Янтовський Леонид 

Ісаакович, старший викладач Макаренко Володимир Андрійович, ІІІ ряд: інженер 

Юхимчук Володимир Данилович, інженер Іногородський Арнольд Васильович, завідувач 

лабораторії Добродєєв Микола Олександрович, аспірант Любарцев Вадим Георгійович. 

IV ряд: асистент Барановський Марк Іванович, старший викладач Суходольський 

Олександр Петрович, асистент Бубликов Олександр Олександрович, інженер Лукаренко 

Петро Іванович, асистент Рабешко Олексій Степанович. 

 

Пам'ять і повага до Івана Сергійовича 

не згасають з роками. На кафедрі елект-

ричних машин 27 квітня 2009 року відбу-

лося урочисте засідання, присвячене 100-

річчю з його дня народження. Разом зі 

співробітниками кафедри знаменну подію 

відзначили родичі Івана Сергійовича та 

його учні, у тому числі такі відомі, як про-

фесор кафедри теоретичних основ електро-

техніки НТУ «ХПІ» Боєв В’ячеслав Михайло-

вич, головний конструктор ПАТ «Електро-

машина» (Харків) Ковальов Павло Павло-

вич, головний конструктор ДП «Завод «Еле-

ктроважмаш» (Харків) Кузьмін Віктор Во-

лодимирович, завідувач кафедри електри-

чних машин НТУ «ХПІ» Мілих Володимир 

Іванович, генеральний директор ВАТ «По-

тенціал» (Харків), заступник директора 

Державної установи «Інститут технічних 

проблем магнетизму Національної академії 

наук України» (Харків) Ткаченко Валерій 

Павлович, професор кафедри електричних 

машин НТУ «ХПІ» Юхимчук Володимир Да-

нилович. 
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Урочисте засідання кафедри електричних машин з нагоди 100-річчя з дня народження Рогачова 

Івана Сергійовича. 27 квітня 2009 року. 
Доповідає зав. каф. електричних машин Мілих Володимир Іванович. Обличчям до нас сидять (зліва 

направо): проф. каф. теоретичних основ електротехніки НТУ «ХПІ» д.т.н. Боєв Вячеслав 
Михайлович, молодший син Рогачова І.С. доц. каф. електричних машин к.т.н. Рогачов Сергій 

Іванович, старший син Рогачова І.С. проф. каф. автоматики та управління в технічних системах 
НТУ «ХПІ» д.т.н. Рогачов Олександр Іванович, онука Рогачова І.С. к.ф.-м.н., доц. Нащокина Ольга 

Миколаївна, проф. каф. фізики НТУ «ХПІ» д.ф.-м.н. Рогачова Олена Іванівна (усі Рогачови – 
випускники ХПІ), начальник конструкторського бюро електричних машин ПАТ «Електромашина» 

Лухін Юрій Віталійович, далі – викладачі кафедри електричних машин доц. Наній Віталій 
Вікторович, проф. Юхимчук Володимир Данилович, доц. Павленко Тетяна Павлівна.  

 
Те саме засідання. Обличчям до нас сидять (зліва направо): директор музею НТУ «ХПІ» Бистріченко 

Ганна Валентинівна, доц. каф. електричних машин Галайко Лідія Петрівна, доц. каф. вищої 
математики НТУ «ХПІ» Кизим Євген Олексійович, начальник відділу ВАТ «Потенціал» Чепелев 

Віктор Гаврилович, начальник розрахункового бюро ВАТ «Потенціал» Мельник Анатолій 
Кирилович, головний конструктор ДП «Завод «Електроважмаш» Кузьмін Віктор Володимирович, 

генеральний директор ВАТ «Потенціал» (Харків) Ткаченко Валерій Павлович, начальник технічного 
відділу ВАТ «Потенціал» Яценко Геннадій Семенович, невстановлена особа 
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2.2.5. Яковенко Василь Олександрович 

(1970 – 1989 роки) 

У 1970 році кафедру очолив д.т.н. проф. 

Яковенко Василь Олександрович.  

На п’ятдесятому році існування кафедра 

розвивалась та змінювалась. 

Приміщення кафедри електричних ма-

шин зазнали суттєвої реконструкції. У Ве-

ликому лабораторному залі кафедри елект-

ричних машин лабораторні роботи розта-

шовувались у довільному порядку. Володи-

мир Данилович Юхимчук, який на той час 

обіймав посаду завідувача лабораторії, ви-

рішив розмістити лабораторні роботи за 

курсами: курс трансформаторів, курс ма-

шин постійного струму, курс асинхронних 

машин, курс синхронних машин,  курс 

спецмашин, курс електричних машин малої 

потужності. Також було вирішено паспор-

тизувати всі лабораторні роботи. Ця робота 

тривала близько двох років. Адже переста-

вити машинний агрегат з одного фунда-

менту на інший, виставити співвісність 

(центрування) машин, скласти за заданою 

схемою всі елементи лабораторної роботи, 

провести всі лабораторні досліди і проана-

лізувати їх спільно з провідними виклада-

чами – це вимагало не тільки фізичної пра-

ці, але й доброї теоретичної підготовки. До 

цієї роботи були залучені не тільки завіду-

вач лабораторії В.Д. Юхимчук і майстер 

виробничого навчання М.І. Свистельников, 

але й лаборанти Євген Єфімов та Олексій 

Власов. Консультантами були доцент Воло-

димир Андрійович Макаренко і доцент 

Марк Іванович Барановський. Макарен-

ко В.А. викладав загальний курс електрич-

них машин для студентів нашої кафедри, а 

Барановський М.І. – для студентів кафедри 

електроприводу. Таке розташування лабо-

раторних стендів збереглося дотепер. 

Змінювались і навчальні плани. Почина-

ли вивчатися електричні машини малої по-

тужності для систем автоматики, які отри-

мали неофіційну назву мікромашини. Для 

лабораторії мікромашин довелося виділити 

окреме приміщення (нині там розташову-

ється комп’ютерний клас). Консультантом зі 

створення лабораторного практикуму  з 

мікромашин був доцент Анатолій Микола-

йович Ткаченко, який на той час обіймав 

посаду декана електромашинобудівного 

факультету. Він читав курс з мікромашин 

для студентів нашої кафедри та факультету 

автоматики та приладобудування. Для то-

го, щоби знайти обертовий трансформатор 

та тахогенератор, придатний для виконан-

ня лабораторних робіт, Анатолій Миколайо-

вич їздив по підприємствах, які випускали 

такі електричні машини, та вибирав серед 

дефектної партії електричні машини з най-

більшою похибкою. Похибка мала бути на-

стільки великою, щоби її можна було зафік-

сувати приладами, які застосовувались в 

навчальному процесі. 

В 1973 році під керівництвом доцента 

кафедри к.т.н. доц. Віктора Яновича Елкс-

ніса аспіранти Володимир Володимирович 

Єгоров та Борис Григорович Хануков у се-

редньому залі кафедри побудували лабора-

торію для промислових випробувань тяго-

вих двигунів в усіх робочих режимах (на-

тепер в цих стінах знаходиться представ-

ницька аудиторія). Трохи пізніше до них 

доєдналися старший інженер Євген Карло-

вич Берзін, науковий співробітник Анато-

лій Іванович Кузнєцов, інженер Олександр 

Володимирович Кириченко. 

 
 

Яковенко Василь Олександрович  

(1914–1989) 



43 

В цей час на кафедрі почала працювати 

лабораторія з наукових досліджень, а саме 

з випробовування та дослідження елект-

ричних машин постійного струму, випро-

бування та дослідження асинхронних та 

асинхронно-вентильних двигунів, випробу-

вання та дослідження спеціальних машин 

та технічної діагностики електричних ма-

шин. 

Напрямок випробування та дослідження 

електричних машин постійного струму 

здійснювався під керівництвом доцентів 

Осташевського Миколи Олександровича та 

Любарцева Вадима Георгійовича. В дослід-

ницьку групу цього напрямку ввійшли: ас-

піранти Юхимчук Володимир Данилович, 

Кузьменко Леонід Володимирович, Гаєвсь-

ка Ірина Гнатівна, інженери Натаров Вік-

тор Васильович, Куценко Володимир Дмит-

рович та Ліповий Анатолій Іванович. 

Доцент Новіков Юрій Дмитрович очолив 

напрямок  випробування,  дослідження 

асинхронних та асинхронно-вентильних 

двигунів та технічної діагностики елект-

ричних машин. В дослідницьку групу цього 

напрямку ввійшли: аспіранти Збігнєв Во-

лянскі, Юрій Дмитрович Бабін, Здзіслав 

Гентковскі, Володимир Феодосійович Лучук 

та Олександр Михайлович Марков, стажу-

вальник із Кореї Сін Ін Хак, інженери Юрій 

Антонович Вареник та Ольга Юхимівна 

Ільчакова. 

Напрямок випробування та дослідження 

спеціальних машин здійснювався під ке-

рівництвом доцентів Володимира Андрійо-

вича Макаренка та Марка Івановича Бара-

новського. В дослідницьку групу цього на-

прямку ввійшли старший викладач Олек-

сандр Олександрович Бубліков, аспіранти 

Олександр Петрович Овчар, Сергій Петро-

вич Мілих та інженер Анатолій Іванович 

Андрієнко. 

У сімдесятих роках на кафедрі елект-

ричних машин розташовувались дослід-

ницькі лабораторії з випробування машин 

постійного струму. На кафедрі електричних 

машин здійснювались експериментальні 

дослідження двигунів постійного струму 

серії 2П: досліджувався вплив частоти 

пульсуючої напруги, конструкції додатко-

вих полюсів на комутацію. Експеримен-

тальна установка дозволяла змінювати ре-

жими комутації і роботи машин постійного 

струму.  

 

 
У випробувального агрегата завідувач 

кафедри Яковенко Василь Олександрович  

(у центрі), доцент Осташевський Микола 

Олександрович (ліворуч), старший 

науковий співробітник Юхимчук 

Володимир Данилович (праворуч). 1977 рік 

 

А на завершення частки історії з каден-

цією Яковенко В.О. надамо знімок, де його 

зображено саме на початку кар’єри завіду-

вача кафедри зі студентами групи ЕМБ-

16б у 1971 році. Ця група буде відігравати 

помітну роль у житті кафедри електричних 

машин та НТУ «ХПІ», тому тут представимо 

 
Професор кафедри 

електричних машин Новіков 

Юрій Дмитрович. 2000 рік 
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її докладніше та відзначимо деяку унікаль-

ність світлини: на ній зійшлися п’ятий і 

сьомий завідувачі кафедри електричних 

машин. Тільки вони про це ще не здогаду-

валися. 

 

 
Науковий семінар студентів групи ЭМС-16б під керівництвом завідувача кафедри 

електричних машин. 1970 (або 1971) рік. 

І ряд (найдальший) – студенти Марк Бухман, Микола Власенко, Сергій Мілих, Володимир 

Мілих, керівник групи асистент Янтовський Леонід Ісаакович, студент-вечірник Євген 

Берзін; ІІ ряд  – студентки Ірина Соболь і Раїса Хлудєєва, студент Юрій Сластін;  

ІІІ ряд – студенти Анатолій Мірошниченко, Володимир Гофман, Володимир Корявко, 

асистент Самітна Інна Никифорівна; IV ряд – студент Володимир Сороковіков, 

завідувач кафедри Яковенко Василь Олександрович. Доповідає студентка Ольга 

Василець (Ільчакова). Студенти, як звичайно, прийшли не усі 

 

2.2.6. Осташевський Микола 

Олександрович (1989 – 2004 роки) 

У 1989 році кафедру очолив к.т.н. доц. 

Осташевський Микола Олександрович. В 

цьому ж році на кафедрі з’являються пер-

ший персональний комп’ютер IBM та пер-

ша комп’ютерна мережа «Павук». 

Комп’ютерна мережа складалася з шести 

комп’ютерів, на які завантажувалися дані 

за допомогою касетних магнітофонів. При-

міщенням для комп’ютерного класу було 

обрано аудиторію за скляними трубками. 

Тут студентами виконувалися перші 

комп’ютерні лабораторні роботи.  

Парк персональних комп’ютерів збіль-

шувався. Аудиторія стала затісна. Відбувся 

обмін приміщеннями лабораторії мікрома-

шин та комп’ютерного класу. Таке розта-

 
Осташевський Микола Олександрович 

(1943–2018) 
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шування аудиторій зберігається дотепер. 

У 1992 р. з метою проведення на ініціа-

тивній основі науково-дослідних робіт і до-

ведення їх результатів до рівня комерцій-

ного використання вченими кафедри Олек-

сандром Михайловичем Марковим, Воло-

димиром Феодосійовичем Лучуком, Ігорем 

Сергійовичем Щукіним було створено нау-

ково-виробниче підприємство ТОВ «Фірма 

«ТЕТРА, LTD». За роки свого існування фір-

ма у співробітництві з кафедрою розробила 

і запустила в серійне виробництво цілу низ-

ку приладів діагностики та засобів захисту 

електричних машин, отримала десятки па-

тентів України і Росії на винаходи і про-

мислові зразки. Продукція фірми користу-

ється попитом на більш ніж 5500 підпри-

ємствах України, Росії, Білорусі та Казах-

стану. 

 
Співзасновник і технічний керівник фірми 

«ТЕТРА, LTD» Марков Олександр Михайлович 

 

У 1992 році було оновлено лабораторну 

базу кафедри – виготовлено 14 лаборатор-

них стендів з дослідження трансформато-

рів та машин постійного струму. Модерні-

зовано та розширено комп’ютерний клас 

кафедри. З 1998 року в аспірантів 

з’явилась можливість виконувати розрахун-

ки на кафедрі. 

Навчальна робота кафедри завжди від-

різнялася високим рівнем підготовки фахі-

вців. Напрямки, за якими готувала кафед-

ра фахівців – «Розрахунок і конструювання 

електричних машин», «Технологія виробни-

цтва електричних машин», «Електропобуто-

ва техніка» – обумовлювались потребами 

розвитку промисловості та цілком задово-

льняли запити електромашинобудівних пі-

дприємств Харкова, України, світу. Теми 

дипломних проєктів завжди пропонувались 

підприємствами. І дуже часто молодий фа-

хівець виходив на роботу на те підприємс-

тво, яке запропонувало тему його диплом-

ного проєкту. 

У 80-90-х роках збільшилась кількість 

студентів-іноземців, чисельність яких на 

кафедрі сягала десяти людей.  На батьків-

щині багатьох іноземних студентів немає 

електромашинобудівних підприємств, але є 

електроремонтні фірми, які потребували 

наших випускників. Тут необхідно відзна-

чити гнучкість нашого навчального проце-

су, коли на прохання студентів-іноземців, 

починаючи з 1985 р, їм викладалися дис-

ципліни і пропонувалися теми дипломних 

проєктів з ремонту електричних машин. 

Після закінчення ХПІ і деякого часу роботи 

на іноземних підприємствах студенти по-

верталися для навчання в аспірантурі та 

захисту дисертацій. 

 

 
Доценти кафедри електричних машин 

Петренко Микола Якович та Юхимчук 

Володимир Данилович серед студентів –

іноземців в день захисту дипломів.  

12 червня 1996 року 

 

Студенти кафедри електричних машин 

– народ життєрадісний. І за часів завідува-

ча кафедрою Осташевського М.О., і в інші 

часи їм дружно і весело разом, принаймні – 

коли збираються між заняттями. Одним з 

підтверджень цього є наступна світлина. 

Цікаво, що на ній є двоє студентів, які пот-

рапили до когорти видатних випускників 



46 

кафедри. Це студенти Костянтин Кобзар та 

Олександр Петренко – про них можна по-

читати далі у цій книжці. Можливо, що тут 

ще є видатні люди, але, нажаль, ми просто 

не знаємо їхню історію.  

Але й викладачі не пасуть задніх. Вони 

також зберігають на пам’ять світлини про 

видатні події та знаменні дати.  

 

 
Студенти групи ЕМБ-11б. 1995 рік 

 
Викладачі кафедри у одного з оновлених лабораторних стендів. Вересень 1996 року. 

Зліва направо: доц. Петренко Микола Якович, зав. каф. Осташевський Микола 

Олександрович, проф. Новиков Юрій Дмитрович, доценти Юхимчук Володимир 

Данилович та Гаєвська Ірина Гнатівна, ас. Юр’єва Олена Юріївна, доценти Галайко Лідія 

Петрівна, Барановський Марк Іванович та Рабешко Олексій Степанович 
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У 2000 році на кафедру прийшли її 

співробітники, які працюють тут зараз або 

колись працювали. Ця подія відбилася на 

наступній світлині, де видно симбіоз поко-

лінь співробітників: зрілих, досвідчених та 

молодих. 

 

 
Співробітники та ветерани кафедри у 2000 році. 

І ряд: старший викладач Єгорова Галина Гаврилівна, доцент Гаєвська Ірина Гнатівна, 

старший викладач Суходольський Олександр Петрович, секретар кафедри Мартинова 

Зоя Петрівна, завідувач кафедри Осташевський Микола Олександрович, професор 

Іваненко Віталій Микитович, доцент Галайко Лідія Петрівна; ІІ ряд: асистент Юр’єва 

Олена Юріївна, завідувач лабораторією Дьяченко Володимир Васильович, інженер 

Симонов Генадій Васильович, інженер Черняєва Ірина Анатоліївна, доцент Рабешко 

Олексій Степанович, інженер Лукаренко Петро Іванович, учбовий майстер 

Свистельников Митрофан Іванович, професор Елксніс Віктор Янович, лаборант 

Протопопова Ніна Миколаївна, професор Новіков Юрій Дмитрович, доцент Барановський 

Марк Іванович, доцент Юхимчук Володимир Данилович; ІІІ ряд: інженер Змієвськой Марк 

Михайлович, доцент Єгоров Борис Олексійович,  інженер Трофімов Олег Павлович, 

асистент Шайда Віктор Петрович, доцент Петренко Микола Якович, доцент 

Мірошниченко Анатолій Георгійович, інженер Куценко Володимир Дмитрович,  

доцент Рогачов Сергій Іванович 

.

2.2.7. Мілих Володимир Іванович  

(з 2004 року і дотепер) 

З 2004 року і дотепер кафедру електри-

чних машин очолює д.т.н. проф., Відмін-

ник освіти України Мілих Володимир Іва-

нович. 

До приходу на кафедру професор 

В.І. Мілих працював на кафедрі загальної 

електротехніки НТУ «ХПІ». Ним вже були 

захищені кандидатська дисертація «Дослід-

ження електродинамічних параметрів по-

тужного кріодвигуна постійного струму з 
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немагнітним активним шаром» під спіль-

ним керівництвом професорів Володимира 

Григоровича Данька та Володимира Петро-

вича Толкунова, а також докторська дисер-

тація «Чисельне моделювання електроди-

намічних процесів в машинах постійного 

струму з високими питомими навантажен-

нями» (консультант професор В.Г. Данько).  

У провідних виданнях СРСР і України, 

таких як «Электричество», «Электротехни-

ка», «Известия АН СРСР. Энергетика и тра-

нспорт», «Известия вузов. Электромехани-

ка», «Проблемы технической электродина-

мики», «Електротехніка і Електромеханіка» 

В.І. Мілих опубліковав значну кількість на-

укових статей, присвячених дослідженню 

електромагнітних полів і процесів в елект-

ричних машинах різних типів.  

Низка цих статей була індексована в 

міжнародних наукометричних базах 

Scopus та Web of Science, тому з приходом 

нового завідувача кафедра електричних 

машин перейшла в категорію поважних 

володарів номінантів цих баз. Це дало по-

штовх для викладачів кафедри, і  тепер 

більшість з них також мають публікації, які 

індексовані в цих базах. 

 

 
Завідувач кафедри з її провідними викладачами біля макету потужного гідрогенератора. 

4 квітня 2005 року 

Викладачі (зліва направо): професор Юхимчук Володимир Данилович, доценти 

Мірошниченко Анатолій Георгійович, Барановський Марк Іванович та  

Єгоров Борис Олексійович.  

 
4 квітня 2005 року – сім місяців на посаді 
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Із Володимиром Івановичем пов’язується 

розвиток наукової школи електричних ма-

шин, покращення матеріально-технічної 

бази кафедри, оснащення її комп’ютерною 

технікою та оновлення навчально-

методичного забезпечення.  

Під керівництвом В.І. Мілих на кафедрі 

електричних машин розробляється наукова 

проблематика – створення інтегрованої си-

стеми проєктування, дослідження та ви-

вчення електричних машин на основі но-

вітніх комп’ютерних технологій. У цьому 

напрямку науково-дослідна робота на ка-

федрі проводиться за держбюджетними 

темами та госпдоговорами з підприємства-

ми Харкова.  

У 2004 році між кафедрою електричних 

машин і такими провідними електромаши-

нобудівними підприємствами Харкова, як 

ДП «Завод «Електроважмаш», АТ «Укрелект-

ромаш», АО СКБ «Укрелектромаш», ВАТ 

«Електромашина», ВАТ «Потенціал», ДП 

«ХЕМЗ», Харківським агрегатно-

конструкторським бюро (ХАКБ–ФЕД) укла-

дені п’ятирічні договори про співробітниц-

тво у сферах: науковій, підготовки спеціа-

лістів тощо. Ці договори подовжуються на-

далі через кожні 5 років.  

З 2004 року  розширюється  спектр  і 

кількість науково-дослідних робіт кафедри. 

Під керівництвом і безпосередньо завідува-

чем кафедри Мілих В.І. за держзамовлен-

ням виконуються науково дослідні роботи: 

- «Розробка науково-технічних основ 

ресурсозберігаючої системи проєктування 

нових зразків електричних машин», 2005–

2007 р.р.;  

- «Створення науково-технічного і нав-

чально-методичного забезпечення для роз-

витку системи проєктування електричних 

машин на основі чисельно-польових мето-

дів», 2008–2009 р.р.;  

- «Розробка науково-технічних основ 

для розвитку на базі новітніх комп’ютерних 

технологій об’єднаної системи проєктуван-

ня, математичного моделювання і дослід-

ження електричних машин», 2010–

2011 р.р.;  

- «Розвиток теорії і методів проєктуван-

ня на основі чисельно-польових методів для 

удосконалення існуючих і створення нових 

електричних машин», 2012–2013 р.р.;  

- «Розробка науково-методичних основ 

удосконалення турбогенераторів для під-

вищення їх технічного рівня і надійності в 

умовах електроенергетичних систем», 2014–

2015 р.р.;  

- «Розвиток теорії і науково-методичних 

основ для створення і модернізації турбоге-

нераторів, задовольняючих сучасним вимо-

гам електроенергетичній системи України», 

2016–2017 р.р.  

За держзамовленням під керівництвом 

доцента кафедри к.т.н. доц. В.В. Нанія роз-

робляється тема «Розробка експеримен-

тального двигуна з ротором, що котиться, 

для безредукторного електропривода», 

2009–2010 р. 

Співвиконавцями перелічених робіт у 

різні часи були співробітники кафедри, зо-

крема професори В.В. Шевченко та 

В.Д. Юхимчук, доценти Т.П. Павленко, 

В.Є. Плюгін, А.Г. Мірошниченко, А.М. Мас-

лєнніков, асистенти Д.В. Потоцький, 

Л.В. Шилкова, О.М. Петренко, аспіранти 

В.О. Бадовський, О.М. Майстренко, 

А.В. Єгоров, О.О. Дунєв, О.І. Височин, 

О.М. Мінко, С.В. Ткаченко, В.С. Шпатенко, 

інженер К.О. Сидоренко. Хоча треба за-

уважити, що протягом часу статус деяких з 

цих співробітників кафедри змінювався. 

Одночасно з держбюджетними темами 

виконуються госпдоговірні науково-

дослідні розробки за замовленням підпри-

ємств:  

- «Розробка вентильного занурюваного 

двигуна для привода насоса», замовник 

ВАТ «Потенціал» (Харків), науковий керів-

ник професор М.О. Осташевський, викона-

вці професор В.М. Іваненко, доценти М.Я. 

Петренко та С.І. Рогачов, 2005–2006 р.р.; 

- «Аналіз можливості використання ге-

нератора ТГ-4 в якості стартера газотур-

бінного двигуна», замовник Науково-

технічне СКБ «ПОЛІСВІТ» державного нау-

ково-виробничого підприємства 

«Об’єднання Комунар» (Харків), науковий 

керівник завідувач кафедри В.І. Мілих, 

співвиконавці професори В.М. Іваненко та 

М.О. Осташевський, інженер К.О. Сидорен-

ко, 2007–2008 р.р.; 

- «Розрахунково-теоретичне досліджен-
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ня магнітних полів, вихрових струмів та 

втрат потужності в кінцевих зонах статора 

турбогенератора типу ТГВ-325-2АУ3(М) в 

різних експлуатаційних режимах роботи», 

замовник ДП «Завод  «Електроважмаш» 

(Харків), науковий керівник завідувач ка-

федри В.І. Мілих, співвиконавці аспіранти 

В.О. Бадовський та О.І. Височин, 2009–

2010 р.р., 

- «Розробка конструкцій двигунів з ро-

тором, що котиться, з обертовими момен-

тами 1-250 Н∙м», науковий керівник доцент 

В.В. Наній, 2013 р.; 

- «Розробка та дослідження високошви-

дкісного електродинамічного привода», за-

мовник ТОВ «Фірма «ТЕТРА, LTD», науковий 

керівник професор  кафедри  загальної 

електротехніки В.Ф. Болюх, 2004–2019 р.р., 

виконувалася разом з кафедрою загальної 

електротехніки; 

- «Розробка методичного та програмного 

забезпечення щодо чисельно-польового 

аналізу адекватності електромагнітних та 

енергетичних проєктних параметрів ма-

шин постійного струму», замовник ПАТ 

«Електромашина», (Харків), керівник та ви-

конавець завідувач кафедри В.І. Мілих, 

2017–2018 р.р.; 

- «Виконання ремонтних робіт системи 

керування воріт», замовник ДП «Завод «Ее-

лектроважмаш» (Харків), науковий керів-

ник доцент А.М. Маслєнніков, 2018 р.; 

- «Розрахункові дослідження індуктора 

для магнітного сепаратора», замовник ТОВ 

«Науково-виробнича фірма «ТІОР-Т», науко-

вий керівник завідувач кафедри В.І. Мілих, 

співвиконавці доцент В.П. Шайда, аспірант 

Л.В. Шилкова, 2020 р. 

Низка наукових тем на кафедрі викону-

валася як пошукові ініціативні науково-

дослідні роботи: 

- «Підвищення ефективності лінійного 

імпульсного електродинамічного двигуна 

для електромеханічних джерел сейсмічних 

коливань», науковий керівник завідувач 

кафедри В.І. Мілих, співвиконавець аспі-

рант С.В. Ткаченко, 2008–2011 р.р.; 

- «Дослідження електромагнітних  та 

теплових процесів високовикористованих 

електричних машин і апаратів», науковий 

керівник завідувач кафедри В.І. Мілих;  

- «Дослідження двигунів з ротором, що 

котиться, для безредукторного електропри-

вода пристроїв автоматики та розробка 

електричних машин з використанням но-

вих матеріалів в тому числі матеріалів, ви-

готовлених за нанотехнологіями», науковий 

керівник доцент В.В. Наній; 

- «Розвиток теорії та науково-

методичних основ щодо удосконалення ви-

соковикористовуваних електричних ма-

шин», науковий керівник завідувач кафед-

ри В.І. Мілих, співвиконавці професор 

В.В. Шевченко, доценти М.Я. Петренко, 

В.П. Шайда, Л.П. Галайко, О.Ю. Юр’єва, 

старший викладач Л.В. Шилкова, асистент 

Д.В. Потоцький, 2016–2018 р.р.;  

- «Розвиток теорії та дослідження висо-

комоментних електродвигунів спеціального 

призначення», науковий керівник доцент 

А.М. Маслєнніков, співвиконавці професор 

В.Д. Юхимчук, доцент І.С. Щукін, старші 

викладачі О.О. Дунєв і А.В. Єгоров, 2016–

2018 р.р. 

У рамках міжнародного співробітництва 

виконувалися науково-дослідні спільно з 

вченими Магдебурзького університету Отто 

фон Герике за угодами: 

- договір Німецько-Українського спів-

робітництва (DUPro) «Розробка та викорис-

тання електричних машин з великим обер-

товим моментом і низькою частотою обер-

тання з використанням нових матеріалів», 

наукові керівники професор Франк Паліс, 

доцент В.В. Наній, 2012–2014 р.р.; 

- договір про співробітництво з Магде-

бурзьким університетом Отто фон Герике 

«Розробка теорії та експериментальні дослі-

дження  електричних  машин з  великим 

обертовим моментом і низькою частотою 

обертання», наукові керівники професор 

Роберто Лейдхольд, доцент А.М. Маслєнні-

ков, 2015–2019 р.р. 

Для кращого розуміння один одного 

вченими України, для поєднання її науко-

вого простору на кафедрі підготовлена та 

запропонована для загального використан-

ня розробка – «Літерні позначення величин 

та параметрів електричних машин: мето-

дичні вказівки до використання в нав-

чальному процесі кафедри «Електричні 

машини» / Укладач В.І. Мілих.– Харків: 



51 

НТУ «ХПІ», 2007.  

Ця розробка стала основою для уніфіка-

ції та стандартизації навчально-

методичного забезпечення навчального 

процесу кафедри, яке практичне усе було 

оновлено та приведено до сучасних вимог. 

Співробітники кафедри стали випускати 

монографії, навчальні посібники та підруч-

ники, у тому числі з грифом Міністерства 

освіти і науки України.   

Визнанням авторитету завідувача ка-

федри В.І. Мілих стало його включення до 

Навчально-методичної комісії з електротех-

ніки та електромеханіки Міністерства осві-

ти і науки України, в якій він працював 

багато років. 

У часи завідування кафедрою В.І. Мілих 

було прискорено комп’ютеризацію навчаль-

ного процесу та діловодства кафедри. Це 

стосується виконання та оформлення низ-

ки лабораторних робіт, практичних занять 

та виконання курсових та дипломних про-

єктів.  

За ініціативою В.І. Мілих кафедра нев-

пинно реконструюється та оновлюється. 

Повністю оновився комп’ютерний клас. 

Введені в дію нові лабораторні роботи, які 

відповідають вимогам сьогодення. Створе-

на нова аудиторія для викладання дисцип-

лін технологічного циклу (представницька 

аудиторія).  

 
Комп’ютерний клас кафедри після оновлення. 8 січня 2014 року 

 

Аспірантом кафедри Олексієм Майст-

ренком, який став неординарним програ-

містом, створена фізична, а потім і вірту-

альна електромашинна лабораторія, які і 

понині використовуються в навчальному 

процесі університету. 

 
Завідувач кафедри електричних машин В.І. Мілих доповідає про розробку на кафедрі 

електричних машин віртуальної електромашинної лабораторії. 20 жовтня 2006 року 
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Аспірант кафедри електричних машин О.М. Майстренко (перший ряд праворуч) 

представляє віртуальну лабораторію під час майстер-класу для учасників науково-

педагогічної конференції «Сучасні методи освіти України». 29 січня 2009 року 

 

На кафедрі відновлюються захисти ди-

сертаційних робіт. 

У 2007 році захищають кандидатські 

дисертації:  

 Віктор Петрович Шайда «Підвищення 

ефективності використання активних ма-

теріалів магнітної системи в машинах пос-

тійного струму середньої потужності» (нау-

ковий керівник доцент Б.О. Єгоров);  

 Оксана Миколаївна Дубінина «Чисель-

не моделювання магнітного поля і вихро-

вих струмів у кінцевих частинах турбоге-

нератора з метою підвищення його надій-

ності» (науковий керівник професор 

В.І. Мілих). 

 

 
Асистент кафедри електричних машин Шайда Віктор Петрович  

під час захисту дисертації. 10 жовтня 2007 року 
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У 2012 році захищають докторську та 

кандидатську дисертації: 

 Тетяна Павлівна Павленко «Розвиток 

теорії електричних контактів підвищеної 

дугостійкості для комутаційних електрич-

них апаратів» (науковий консультант про-

фесор В.І. Мілих); 

 Олександр Миколайович Петренко 

«Прогнозування теплового стану частотно 

керованих асинхронних двигунів при різ-

них законах регулювання і джерелах жив-

лення» (науковий керівник професор 

М.О. Осташевський). 

У 2014 році захищають докторську та 

кандидатську дисертації:  

 Віталій Вікторович Наній «Розвиток 

теорії та створення ефективних конструк-

тивних виконань електродвигунів з рото-

ром, що котиться», 

 Андрій Михайлович Маслєнніков 

«Способи підвищення питомого обертально-

го моменту двигуна з ротором, що котить-

ся, з дискретним імпульсним живленням» 

(науковий керівник доцент В.В. Наній). 

 
Асистент кафедри електричних машин Маслєнніков Андрій Михайлович захищає 

кандидатську дисертацію. 18 квітня 2013 року 

 

А у 2015 році за цією самою тематикою 

захищають ще дві кандидатські дисертації:  

 Андрій Володимирович Єгоров «Оцін-

ка теплового стану електродвигуна з рото-

ром, що котиться, при наявності внутріш-

ніх механічних факторів» (науковий керів-

ник доцент В.В. Наній).  

 Олексій Олександрович Дунєв «Визна-

чення зони стійкої роботи двигуна з рото-

ром, що котиться, на основі об'ємного чи-

сельного моделювання електромагнітних 

процесів» (науковий керівник доцент 

В.В. Наній). 

У 2016 році захищають докторську та 

кандидатську дисертації: 

 Владислав Євгенович Плюгін «Теоре-

тичні основи об’єктно-орієнтованого проєк-

тування електромеханічних перетворюва-

чів енергії» (науковий консультант профе-

сор М.М. Заблодський);  

 Олександр Миколайович Мінко «Функ-

ціональний взаємозв'язок масогабаритних 

показників конструкційних частин турбо-

генератора з електромагнітними наванта-

женнями» (науковий керівник професор 

В.В. Шевченко). 

У 2020 році готуються до захисту дисер-

тації доктора наук і доктора філософії 
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(PhD): 

 Валентина Володимирівна Шевченко 

«Науково-технічні засади підтримки конку-

рентоспроможності турбогенераторів і за-

безпечення їхньої ефективної роботи при 

тривалій експлуатації» (науковий консуль-

тант професор В.І. Мілих); 

 

 
Професор Шевченко Валентина 

Володимирівна доповідає матеріали 
докторської дисертації на розширеному 
засіданні кафедри електричних машин у 

першій аудиторії електрокорпусу. 
5 червня 2020 року 

 

 Лариса Василівна Шилкова «Удоскона-

лення проєктного аналізу електромагнітних 

параметрів та характеристик індукторів 

обертового магнітного поля для технологіч-

ної обробки різних речовин» (науковий ке-

рівник професор В.І. Мілих). 

З 2008 року почалася активна участь 

студентів кафедри у Всеукраїнських кон-

курсах студентських наукових робіт та 

олімпіадах, де вони щорічно досягають 

значної кількості перемог, і за цим показ-

ником кафедра тримає лідируючі позиції в 

університеті.  

Щорічно співробітники кафедри беруть 

участь в організації та проведенні Міжна-

родного симпозіуму «Проблеми удоскона-

лення електричних машин і апаратів. Тео-

рія і практика» (SIEMA). Його учасниками є 

вчені Білорусі, Ізраїлю, Лівії, Польщі, Росій-

ської Федерації, США. 

 

 
Аспірантка Шилкова Лариса Василівна 

доповідає матеріали дисертації доктора 
філософії (PhD) на розширеному засіданні 

кафедри електричних машин. 
24 жовтня 2020 року 

 

Протягом кожного року під керівницт-

вом професора Володимира Івановича Мі-

лих на кафедрі проводиться семінар Нау-

кової Ради Національної академії наук 

України «Електромагнітні та теплові проце-

си високовикористованих електричних 

машин». 

Все, що вище написано, свідчить про 

високу кваліфікацію та велику працьови-

тість співробітників кафедри електричних 

машин. При цьому вони дбають про сту-

дентів. Навчальна, наукова і виховна робо-

ти зі студентами повсякчас є найважливі-

шою турботою для усіх викладачів та учбо-

во-допоміжного персоналу кафедри.  

На ознаку цього на наступних двох світ-

линах надаємо епізоди того, про що йдеть-

ся. І це лише два зрізи часу, але праця ка-

федри зі студентами йде щоденно, як і 

праця самих студентів. 
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Студенти під керівництвом викладачів працюють одразу в двох частинах  

Великого лабораторного залу і на балконі кафедри електричних машин,  

а чинний завідувач і засновник кафедри спостерігають з усіх усюд. 2012 рік 
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Продовжуючи славні традиції, започат-

ковані Павлом Петровичем Копняєвим, 

кафедра електричних машин НТУ «ХПІ» 

являє собою один з провідних центрів  з 

розвитку теорії та практики електромаши-

нобудування в Україні. 

Час невпинно плине, склад колективу 

кафедри змінюється вже протягом керів-

ництва кафедрою доктора технічних наук, 

професора В.І. Мілих, про що можна суди-

ти із наступних світлин, а також світлин у 

підрозділі 1.6.  

 

 
 

Колектив кафедри електричних машин. 2005 рік. 

І ряд: доцент Юр’єва Олена Юріївна, доцент Рабешко Олексій Степанович,  

доцент Юхимчук Володимир Данилович, завідувач кафедри Мілих Володимир Іванович, 

професор Осташевський Микола Олександрович, професор Іваненко Віталій Микитович, 

доцент Галайко Лідія Петрівна, інженер Черняєва Ірина Анатоліївна;  

ІІ ряд: доцент Єгоров Борис Олексійович, доцент Наній Віталій Вікторович,  

інженер Мартинова Зоя Петрівна, доцент Рогачов Сергій Іванович,  

інженер Змієвський Марк Михайлович, старший викладач Єгорова Галина Гаврилівна;  

ІІІ ряд: асистент Шайда Віктор Петрович, доцент Мірошниченко Анатолій Георгійович, 

старший лаборант Куценко Володимир Дмитрович, доцент Петренко Микола Якович, 

інженер Самарчанц Лора Василівна, інженер Симонов Геннадій Васильович,  

завідувач лабораторії Дьяченко Володимир Васильович 
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Колектив кафедри електричних машин. 2009 рік 

І ряд: доценти Наній Віталій Вікторович та Мірошниченко Анатолій Георгійович, 

професор Юхимчук Володимир Данилович, завідувач кафедри Мілих Володимир Іванович, 

доцент Павленко Тетяна Павлівна, інженер Лохвицька Надія Іванівна, доцент Галайко 

Лідія Петрівна; ІІ ряд: інженер Черняєва Ірина Анатоліївна, старший науковий 

співробітник Лучук Володимир Феодосійович, доцент Юр’єва Олена Юріївна, асистент 

Маслєнніков Андрій Михайлович, доцент Щукін Ігор Сергійович, старший викладач 

Єгорова Галина Гаврилівна, доцент Петренко Микола Якович, інженер Єрохіна Ірина 

Володимирівна, викладач-стажист Єгоров Андрій Володимирович, асистент Шилкова 

Лариса Василівна, інженер Змієвський Марк Михайлович, доцент Єгоров Борис 

Олексійович; ІІІ ряд: аспірант Височин Олександр Іванович, доцент Шайда Віктор 

Петрович, аспіранти Бадовський Володимир Олександрович та Майстренко Олексій 

Михайлович, завідувач лабораторії Дьяченко Володимир 

Васильович, інженер Самарчанц Лора Василівна, 

майстер виробничого навчання Шкуратько Микола 

Якович, асистенти Дунєв Олексій Олександрович та 

Потоцький Дмитро Васильович 

 

Змінюється команда кафедри, змінився 

на вигляд і завідувач кафедри, що помітно, 

якщо порівняти його світлини тут і на по-

чатку підрозділу.  

На думку співробітників кафедри елект-

ричних машин, час завідування нею Воло-

димиром Івановичем Мілих можна назвати 

третім помітним періодом її розвитку – піс-

ля завідувачів Павла Петровича Копняєва 

та Івана Сергійовича Рогачова, що є знач-

ним імпульсом для подальшого її удоскона-

лення.   
Мілих Володимир Іванович. 

2019 рік 


