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Розділ 6. Цікаві події у нашому житті і свята на кафедрі 

 
6.1. Нам це було цікаво 

У водограї життя те, що повторюється 

день за днем і здається важливим, минає, 

забувається і вже проходить поза увагою. 

Але бувають особливі події, які за-

пам’ятовуються надовго.  

Незабутніми подіями залишаються в 

пам’яті співробітників відвідування кафед-

ри ректором. Давнє відвідування сталося 

ще ректором Миколою Федоровичем Кир-

качем, та й то, коли на кафедрі виникла 

невелика пожежа у підвалі.  

Більш цікавими були два відвідування 

кафедри ректором Леонідом Леонідовичем 

Товажнянським. Першого разу це сталося 

28 грудня 2006 року, коли Леонід Леонідо-

вич разом з деканом електромашинобудів-

ного факультету прийшли привітати спів-

робітників кафедри з Новим Роком. 

 

 
Привітання з Новим роком 28 грудня 2006 року. 

В президії: ректор НТУ «ХПІ» Товажнянський Леонід Леонідович,  

завідувач кафедри електричних машин Мілих Володимир Іванович, декан 

електромашинобудівного факультету Воінов Володимир Володимирович. 

За святковим столом сидять і уважно слухають викладачі, наукові співробітники та 

учбово-допоміжний персонал кафедри електричних машин 

 

Другого разу Леонід Леонідович Товаж-

нянський прийшов на кафедру 27 березня 

2015 року під час передвиборчої кампанії 

щодо обрання ректора, щоб поспілкуватися 

з її співробітниками. Зазначимо, що цього 

разу новим ректором НТУ «ХПІ» був обра-

ний професор Сокол Євген Іванович.  
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Передвиборча кампанія щодо обрання ректора НТУ «ХПІ». 27 березня 2015 року. 

В президії: завідувач кафедри електричних машин Мілих Володимир Іванович та 

ректор і він же кандидат на цю саму посаду Товажнянський Леонід Леонідович,  

питання ставить професор кафедри Юхимчук Володимир Данилович 

 

Важливою і цікавою подією для кафед-

ри стало присудження Державної премії 

України в галузі науки і техніки 2011 року 

за роботу «Створення нових типів та модер-

нізація діючих турбогенераторів для тепло-

вих електричних станцій» групі науковців і 

промисловців, що було підписано Прези-

дентом України 18 травня 2012 року. 

Серед випускників кафедри машин є 

ряд номінантів Державних премій та інших 

нагород, що відображено в розділі 5 цієї 

книги. Але тут лауреатами Державної пре-

мії стали одразу три її випускники: Кобзар 

Костянтин Олександрович, Ракогон Воло-

димир Григорович і Зозулін Юрій Васильо-

вич (про них докладніше йдеться у тому 

самому розділі 5). 

І от на наступній світлині відображено 

лауреатів премії разом з Президентом НАН 

України академіком Борисом Євгеновичем 

Патоном одразу після нагородження. Ще 

три лауреати премії: Боричевський Анато-

лій Михайлович, Бичик Віктор Миколайо-

вич і Зозулін Юрій Васильович на світлині 

відсутні. 

Але на знімку є ще великий друг кафед-

ри електричних машин Лівшиць Олександр 

Лазарович, який неодноразово допомагав 

кафедрі в її розвитку, за що йому вислов-

люємо щиру вдячність.  
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Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки. 25 грудня 2012 року. 

Зліва направо: заступник завідувача відділу Державного підприємства «Завод 

«Електроважмаш» Хаймович Лев Львович,  

головний інженер приватного акціонерного товариства «Міжрегіональна 

електроенергетична асоціація «ЕЛТА» Ракогон Володимир Григорович (випускник кафедри 

електричних машин),  

радник директора ТОВ «Променергоресурс» Чередник Віталій Іванович,  

Президент Національної академії наук України академік д.т.н. Патон Борис Євгенович,  

заступник директора Інституту електродинаміки  

НАН України д.т.н. Антонов Олександр Євгенович,  

президент приватного акціонерного товариства «Міжрегіональна  

електроенергетична асоціація «ЕЛТА», к.т.н. Лівшиць Олександр Лазарович,  

директор з питань модернізації приватного акціонерного товариства «Міжрегіональна 

електроенергетична асоціація «ЕЛТА» Роговий Іван Харитонович,  

заступник головного конструктора Державного підприємства «Завод «Електроважмаш» 

Кобзар Костянтин Олександрович (випускник кафедри електричних машин) 

 

Пам’ятною для викладачів кафедри була 

поїздка на Зміївську ТЕС (теплову електро-

станцію), яка знаходиться в смт. Комсомо-

льське Зміївського району Харківської об-

ласті.  

Електроенергія – це одна з найважливі-

ших умов нашого життя, а виробляють її на 

теплових електростанціях, як відомо, тур-

богенератори – синхронні електричні ма-

шини. На цій ТЕС цю справу виконують 

турбогенератори потужністю 200 і 

300 МВт, які створено в Харкові на заводі 

«Електроважмаш», і до цього повною мірою  

причетні  випускники  кафедри електрич-

них машин ХПІ.   

На знімку видно, що труби димлять – 

отже електростанція працює і забезпечує 

харків’ян  та  інші  міста  і  села  України 

електроенергією. 
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Ділова поїздка на Зміївську ТЕС. 13 червня 2012 року. 

Зліва направо: доцент Наній Віталій Вікторович,  

доцент Шайда Віктор Петрович,  

професор Павленко Тетяна Павлівна,  

завідувач кафедри Мілих Володимир Іванович,  

професор Юхимчук Володимир Данилович,  

професор Шевченко Валентина Володимирівна,  

доцент Юр’єва Олена Юріївна 

 

Співробітники кафедри електричних 

машин є учасниками багатьох наукових 

конференцій, які проходять у нашому уні-

верситеті, в інших університетах України і 

зарубіжжя. Однією з найбільш цікавих та-

ких конференцій була Міжнародна науко-

во-технічна конференція «Проблеми підви-

щення ефективності електромеханічних 

перетворювачів  в  електроенергетичних 

системах», організатором якої був Севасто-

польський національний технічний універ-

ситет (СевНТУ). Ця конференція відбувала-

ся поблизу Севастополя щорічно у вересні 

на базі відпочинку цього університету.  

Керівником оргкомітету був відомій 

вчений, д-р техн. наук, професор, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і 

техніки Олєйніков Олександр Михайлович, 

який працював завідувачем кафедри суд-

нових електромеханічних систем зазначе-

ного університету. 

Останньою для нас, по зрозумілій при-

чині, стала ХІІ-а конференція, яка відбула-

ся 23–27 вересня 2013 року.  

На пам’ятній світлині, яка подана на 

наступній сторінці, зображено групу учас-

ників конференції, з яких у підрисунково-

му підпису виділено найбільш помітні пос-

таті.   
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Учасники Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми підвищення 

ефективності електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах». 
Севастопольській національний технічний університет. 25 вересня 2013 року. 

Попереду доцент кафедри електричних машин Запорізького національного технічного 
університету к.т.н. доц. Яримбаш Дмитро Сергійович;  

ІІ ряд: четвертий ліворуч завідувач кафедри суднових електромеханічних систем 
Севастопольського національного технічного університету д.т.н. проф. Олєйніков 

Олександр Михайлович, далі: завідувач кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» д.т.н. 
проф. Мілих Володимир Іванович, професор кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» д.т.н. 

проф. Павленко Тетяна Павлівна, професор кафедри електричних машин і апаратів 
Донбаського державного технічного університету д.т.н. проф. Лущик В’ячеслав 

Данилович, професор кафедри електромеханіки Московського енергетичного 
університету д.т.н. проф. Беспалов Віктор Якович; ІІІ ряд: першій ліворуч доцент 

кафедри теоретичної та прикладної фізики Національного авіаційного університету 
(Київ) к.т.н. с.н.с. Чемерис Володимир Терентійович, другий ліворуч завідувач кафедри 

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

електроенергетичних систем Національного університету кораблебудування 
ім. адмірала Макарова (Миколаїв) Ставинський Андрій Андрійович, шостий ліворуч 

старший науковий співробітник Інституту електродинаміки Національної академії 
наук України (Київ) к.ф.-м.н. Гамалія Ростислав Віталійович, сьомий ліворуч провідний 

науковий співробітник Національної академії наук України (Київ)  
д.т.н. с.н.с. Гребеніков Віктор Володимирович 
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Часи минають, і деякі життєві обряди 

уходять назавжди. Один з таких – проце-

дура видачі заробітної платні особою, упов-

новаженою на це від кафедри. Ця особа 

отримувала гроші в касі університету на 

всю кафедру і потім видавала їх співробіт-

никам. Епізод цього процесу надано на 

згадку на світлині. Завідувач лабораторії 

виконує роль касира, завідувач кафедри 

отримує гроші, а доцент Олексій Степано-

вич Рабешко – на черзі. 

 

Пережиток минулого – видача заробітної 

платні на «робочому місці».  

4 квітня 2005 року 

 

Старе відходить, а нове приходить! І ось 

початок нової традиції (сподіваємось) – пе-

ред засіданням передноворічної Вченої ра-

ди університету її членів зустрічають Дід 

Мороз та Снігуронька та вручають коробоч-

ку фірмових цукерок та фірмовий кален-

дар від ректора (на знімку).  

Те, що Снігуронька – це Олеся Анцифе-

рова, тут легко зрозуміти, а ось під Діда 

Мороза замаскувався директор Науково-

дослідного та проектно-конструкторського 

інституту «Молнія» Буряковський Сергій 

Геннадійович.  

А ще є давня традиція – вручати на 

Вченій раді нагороди та різноманітні дип-

ломи співробітникам університету та гід-

ним людям з інших установ країни та зару-

біжжя. Цього разу відзначили й кафедру 

електричних машин. Ректор Сокол Євген 

Іванович разом з головою Вченої ради То-

важнянським Леонідом Леонідовичем вру-

чили кафедрі адрес-подяку від імені 

М.Т. Макетрюка – директора з інжинірингу 

Маріупольського металургійного комбінату 

ім. Ілліча за ефективну співпрацю. Цей 

урочистий момент теж зафіксовано на світ-

лині.  

 

 
Відтепер під Новий Рік так зустрічають 

тих, хто прийшов на Вчену раду 

університету! 27 грудня 2019 року 

 

 
Вручення подяки кафедрі електричних 

машин на вченій раді 27 грудня 2019 року 
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Важливою подією стало об’єднання низ-

ки  кафедр  з  різних  факультетів,  у  тому 

числі й електромашинобудівного факульте-

ту, куди входила кафедра електричних 

машин, в Навчально-науковий інститут 

енергетики, електроніки та електромехані-

ки (ІЕЕЕ або просто Е-інститут).  

27 листопада 2017 року відбулась істо-

рична подія – вибір і затвердження назви 

інституту. Для цього зібралися завідувачі 

кафедр разом з деканами факультетів, які 

є попередниками нового інституту.  

 
Учасники обговорення в час затвердження назви Навчально-наукового інституту 

енергетики, електроніки та електромеханіки. 27 листопада 2017 року. 

І ряд: завідувач кафедри електричних машин Мілих Володимир Іванович, завідувач 

кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем Гриб Олег Герасимович, завідувач 

кафедри теоретичних основ електротехніки Резинкіна Марина Сергіївна, завідувач 

кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Ганжа Антон Миколайович, 

декан енергомашинобудівного факультету Тарасенко Микола Олексійович, професор 

кафедри технічної кріофізики Сіпатов Олександр Юрійович, професор кафедри 

промислової і біомедичної електроніки Кривошеєв Сергій Юрійович, завідувач кафедри 

передачі електричної енергії Бондаренко Володимир Омелянович;  

ІІ ряд: завідувач кафедри електричного транспорту та тепловозобудування 

Омельяненко Віктор Іванович, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних 

систем Клепіков Володимир Борисович, декан електроенергетичного факультету 

Лазуренко Олександр Павлович, завідувач кафедри електричних апаратів Клименко 

Борис Володимирович, декан електромашинобудівного факультету Воінов Володимир 

Володимирович, професор кафедри електричних станцій Махотило Костянтин 

Володимирович, завідувач кафедри інженерної електрофізики Резинкін Олег Лук’янович, 

доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння Осетров Олександр Олександрович, 

професор кафедри електроізоляційної та кабельної техніки  

Безпрозванних Ганна Вікторівна 
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Історичний «протокол» варіантів назв 

нового інституту, які були записані крей-

дою на дошці, зображено на знімку.  

Закритим голосуванням було обрано, як 

тепер знають усі, варіант номер один.  

Варіанти назв нового інституту, 

запропоновані і обговорені учасниками 

зібрання у гарячій дискусії 

7 лютого 2018 року на урочистих зборах 

у Першій аудиторії електротехнічного 

корпусу було офіційно проголошено про 

створення Навчально-наукового інституту 

енергетики, електроніки та 

електромеханіки. Відповідний наказ 

ректора НТУ «ХПІ» зачитав проректор 

Мигущенко Руслан Павлович. Він разом із 

новоствореною дирекцією Е-інституту 

надані на світлині у президії урочистого 

зібрання.  

Представницька частина учасників 

події після зборів вийшли до бюста Павла 

Петровича Копняєва, який є фундатором 

усіх кафедр електротехнічного профілю. 

Вони представлені на знімку на наступній 

сторінці. 

 

 

 
Президія зборів з проголошення про офіційне створення Е-інституту.  

7 лютого 2018 року. 

Зліва направо: заступник директора з навчально-виховної роботи  

Піротті Олексій Євгенович,  

заступник директора з міжнародної діяльності та роботи з іноземними та 

контрактними студентами Веселова Надія Вікторівна,  

заступник директора з методичної роботи Ткаченко Андрій Олександрович,  

заступник директора з наукової роботи Маслєнніков Андрій Михайлович,  

проректор НТУ «ХПІ» Мигущенко Руслан Павлович,  

директор Е-інституту Томашевський Роман Сергійович,  

заступник директора з навчальної роботи Воінов Володимир Володимирович 
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Учасники проголошення про створення Е-інституту. 7 лютого 2018 року. 

Зліва направо: проф. каф. промислової і біомедичної електроніки Кривошеєв Сергій Юрійович, заст. дир. Піротті Олексій Євгенович, 
зав. каф. турбінобудування Усатий Олександр Павлович, зав. каф. електричних машин Мілих Володимир Іванович, проф. каф. 

технічної кріофізики Сіпатов Олександр Юрійович, заст. дир. Ткаченко Андрій Олександрович, зав. каф. передачі електричної енергії 
Бондаренко Володимир Омелянович, доц. каф. передачі електричної енергії Черкашина Вероніка Вікторівна, заст. дир. Маслєнніков 

Андрій Михайлович, зав. каф. інженерної електрофізики Резинкін Олег Лук’янович, директор Е-інституту Томашевський Роман 
Сергійович, зав. каф. електричних станцій Лазуренко Олександр Павлович, заст. дир. Веселова Надія Вікторівна, заст. дир. Воінов 

Володимир Володимирович, зав. каф. автоматизованих електромеханічних систем Клепіков Володимир Борисович, доц. каф. 
парогенераторобудування Каверцев Валерій Леонідович, проф. каф. електроізоляційної та кабельної техніки Безпрозванних Ганна 

Вікторівна, зав. каф. автоматизації та кібербезпеки енергосистем Гриб Олег Герасимович, зав. каф. теоретичних основ 
електротехніки Резинкіна Марина Сергіївна, зав. каф. загальної електротехніки Коритченко Костянтин Володимирович 

1
6
8
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З 2019 року в університеті з’явилася 

нова традиція – прикрашати його терито-

рію «дорослими іграшками». І першою з них 

стало «сонячне дерево» (на знімку показана 

його робота у темряві), яке створили спів-

робітники кафедри промислової та біоме-

дичної електроніки. Співробітники кафед-

ри електричних машин відгукнулися на 

запрошення ректора Є.І. Сокола і прийшли 

на урочисте відкриття «дерева». 

  
«Сонячне дерево» ХПІ 

 

 
 

Ректор Сокол Євген Іванович на урочистому відкритті «сонячного дерева»  

(співробітники кафедри електричних машин – у центрі). 26 квітня 2019 року 

 

 

А ще до нас на кафедру завітало… 

ВЕСІЛЛЯ!  

Це відбулось у 2011 році під час прове-

дення Міжнародного симпозіуму SIEMA.  

Впізнаєте? Так-так. Це наші випускни-

ки 2010 року Оксана Явтушенко та Михай-

ло Лукавенко. Ви їх бачили на попередніх 

світлинах після їхнього захисту дипломних 

проєктів. Вони навчалися в одній групі 

ЕМБ-14а, а побралися вже після закінчення 

університету.  

Після весільної церемонії під час прогу-

лянки містом вони завітали в ХПІ та зай-

шли на рідну кафедру, щоби сфотографу-

ватися. Але не очікували зустріти всіх ви-

кладачів та ще й з учасниками симпозіуму. 

Усі присутні підняли келихи шампансь-

кого за молоду родину. Зичимо щастя у ро-

динному житті! Кафедра їх познайомила, 

подружила, а тепер і одружила.  

А згодом у родині Лукавенкових наро-

дилася дівчинка Марія. Вітаємо! 
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Хай вам щастить, молодята! 29 жовтня 2011 року 

 

Незабутніми залишились Вечори сміху 

електромашинобудівного факультету, які 

створювались силами викладачів і аспіран-

тів у Палаці студентів у 80-х роках. Доцент 

Борис Олексійович Єгоров був у ролі індій-

ського йога, інженер кафедри Галина Гав-

рилівна Єгоров – східної красуні.  

Неперевершеними майстрами з декла-

мування віршів була асистент Інна Ники-

форівна Самітна, а з виконання романсів –

асистент Микола Павлович Волчуков. 

Талантів на кафедрі електричних ма-

шин виявилося багато – всіх не перелічити!  

 

 
Кадриль. Виконавці: асистент Юхимчук Володимир Данилович та 

 інженер Канішева Ірина Анатоліївна. 27 березня 1982 року 
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Карколомний трюк виконують доценти Юхимчук Володимир Данилович і Бондаренко 

Валерій Свиридович, асистент Елксніс Дмитро Вікторович, аспіранти Бенаісса Омар 

(Алжир ) та Ахмет Хусбан (Йорданія). 28 березня 1983 року 

 
«Артисти за сумісництвом» на вечорі сміху електромашинобудівного факультету. 

Палац студентів ХПІ. 31 березня 1984 року 
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Помітну роль у культурному житті всьо-

го ХПІ відігравав Микола Павлович Волчу-

ков, випускник кафедри електрофізики. 

Він залишив глибокий відбиток в пам'яті 

співробітників кафедри електричних ма-

шин. Тут він навчався в аспірантурі, захис-

тив кандидатську дисертацію під керів-

ництвом проф. В.Я. Елксніса, і працював 

деякий час асистентом.  

Потім Микола Павлович перейшов на 

кафедру передачі електроенергії, захистив 

докторську дисертацій і став професором, 

але, на жаль, рано пішов з життя. 

 
Волчуков Микола Павлович (праворуч) у 

день захисту кандидатської дисертації з 
офіційним опонентом д.т.н. проф. Вікто-

ром Володимировичем Фетисовим (в 
центрі) із Ленінградського політехнічного 
інституту та активним учасником події 

Володимиром Івановичем Мілих  
 

Микола Павлович був творцем, керівни-

ком і солістом вокально-інструментальних 

ансамблів «Солярис», а потім «Единство»  

(«Єдність»). Ці ансамблі полюбляли в ХПІ, 

потім в НТУ «ХПІ», і знали далеко за межа-

ми Харкова. Саме він написав слова і му-

зику гімну політехніків «Идут года» («Мина-

ють роки»), який лунає на усіх урочистих 

заходах і дотепер. 

 

 
Микола Павлович Волчуков і ансамбль «Единство» 

 
Секретар кафедри Іза Ісаківна Карасик 

ворожить на чирвового короля – 
Володимира Петровича Толкунова, 

асистент Микола Павлович Волчуков 
акомпанує. 31 березня 1984 року 
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Переглядаючи історію кафедри елект-

ричних машин, нагадаємо про одну з її 

пристрастей – шахи. Тут збиралися не тіль-

ки її співробітники, але приходили «майст-

ри» з інших кафедр, навіть влаштовувались 

шахові турніри. 

На знімку бачимо двох запеклих гравців 

– шахістів кафедри електричних машин – 

доцентів Рабешка Олексія Степановича 

(ліворуч) та Петренка Миколу Яковича 

(праворуч). За перебігом партії стежать до-

цент кафедри автоматизованих електроме-

ханічних систем Бегальський Олександр 

Якович (ліворуч) та доцент кафедри зага-

льної електротехніки Мілих Володимир Іва-

нович (праворуч). 

 

6.2. Свята, які ми створюємо для себе 

Минають роки, змінюється колектив 

кафедри, але свято має завжди залишатися 

поруч. 

Ну як без свят! Кафедрі електричних 

машин ніщо людське не чуже.  

Ми теж вміємо відпочивати і святкува-

ти: у рідних пенатах і на природі. Дружно 

живемо! 

Наступна серія світлин розповідає про 

свята, які співробітники кафедри створю-

вали самі для себе. Коментарі, як кажуть, 

зайві.  

Достатньо підписів під світлинами. 

 

 

Зустрічаємо 2008 рік. 28 грудня 2007 року 

 

 
Партія видатних шахістів. Приблизно 

1998 рік 
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Ювілей, урочистість, гості, літо. 22 червня 2009 року 

 

Співробітники кафедри перемежують 

роботу з цікавими екскурсіями. І однією з 

таких була екскурсія 9 травня 2012 року в 

місто Опішня Полтавської області. Опішня 

(або Опішне) розташована в 45 кілометрах 

від Полтави. Протягом останніх трьох ти-

сячоліть тут розвивалося гончарство, і село 

було свого роду гончарною столицею укра-

їнських земель. Однак перші письмові згад-

ки про село Опішня датуються XII століт-

тям. У XV столітті воно згадується як вот-

чина татарського мурзи Лекси. Пізніше в 

XVI-XVII століттях Опішне було козацьким 

форпостом, свідченням тому є частина під-

земних ходів, яка збереглася дотепер. 

Продукція майстрів «Гончарної столиці» 

експортувалася в багато країн світу, а ба-

гато музеїв придбавали унікальні гончарні 

вироби як експонати. 

У 1989 році на території села Опішня 

був створений музей-заповідник українсь-

кого гончарства, серед експонатів якого 

багато досконалих і оригінальних виробів з 

кераміки і навіть цілі скульптури. У цьому 

сілі діють садиби-музеї гончарних майстрів.  

На  світлині  –  співробітники  кафедри 

електричних машин в одному з куточків 

Музею українського гончарства.  

 
Шанувальники гончарного мистецтва Олена Юр’єва, Валентина Шевченко, 

 Володимир Мілих та Тетяна Павленко. 9 травня 2012 року 
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Не тільки будівлю музею, але й прилеглу 

територію заповнюють скульптури та інші 

гончарні витвори, що видно на наступній 

світлині. 

 
Втомився, сердешний! Відпочинь.  

І приходь к нам на кафедру навчатися електричним машинам – у нас не так важко.  

 

Ну а далі на двох світлинах знов показу-

ємо, як кафедра електричних машин друж-

но відпочиває, у даному випадку – на под-

вір’ї приватного будинку однієї зі своїх 

співробітниць, який розташований у Хар-

кові неподалік від заводу «Укрелектромаш». 

Це сусідство надає святу особливий смак! 

 

 
Травневі свята. 7 травня 2015 року 
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День народження завідувача кафедри. Літо спекотне. 22 червня 2016 року 

 

А які смачні кулеші варять Віктор Шайда, Володимир Дьяченко та Олена Юр’єва! 

 

 
Найвідповідальніший момент приготування – додавання найважливіших інгредієнтів. 

14 травня 2010 року 
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Взагалі, на природі можна не тільки 

святкувати, але й працювати, про що 

йдеться на наступній світлині. А ще краще 

– і працювати, і відпочивати. 

 

 
Виїзне засідання кафедри на березі річки Харків. 8 травня 2018 року 

 

Пізнавальною буда екскурсія 13 жовтня 

2019 року співробітників Навчально науко-

вого інституту енергетики, електроніки та 

електромеханіки, у том числі й кафедри 

електричних машин, у місто Тростянець. 

Це районний центр на південному-сході 

Сумської області і, одночасно, один з її ши-

роко відомих туристичних центрів. 

Під час екскурсії багато цікавого поба-

чено та почуто. Такі подорожі збагачують 

розум, просвітляють душу, загартовують 

тіло. 

 
Андрій Єгоров, Дмитро Потоцький, Володимир Мілих, Віктор Шайда,  

Олена Юр’єва перед Свято-Покровським собором у м. Охтирка. 13 жовтня 2019 року  
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ПІСЛЯМОВА 

 
Поява цього історичного огляду також 

має свою історію. 

Усе розпочалося із завдання, дорученого 

Лазуренком Олександром Павловичем, – 

написати довідку про здобутки кафедри за 

100 років обсягом 15 сторінок. Такі довідки 

пишуться зазвичай перед ювілейними да-

тами університету або інституту. Окрім 

звичайних пунктів про історію, наукові 

школи, зв’язки з підприємствами, найви-

датніших випускників, був один новий 

пункт – цікаві спогади людей, які вчились 

або працювали на кафедрі.  

Але що вважати цікавими спогадами? 

Захист диплому або дисертації? Будування 

або реконструкція приміщень? Навчальний 

процес? Наукові дослідження? Свята, які 

ми створюємо для себе? І ми вирішили – 

цікаво все! І от, коли кількість сторінок до-

відки перевищила 70, з’явилась ідея – зро-

бити окреме видання з історії кафедри еле-

ктричних машин. 

Розділи книги та їхнє наповнення скла-

далися не за традиційною для історичних 

видань хронологічною послідовністю, а за 

змістовним навантаженням та покликом 

душі. 

Початок історичного огляду – це відпо-

відь на запитання: «Навіщо я? Куди моя 

дорога?» Ця цитата Івана Драча була в біле-

тах на співбесіду з абітурієнтами, які всту-

пали на другий курс після навчання в тех-

нікумі. 

Розвиток кафедри завжди пов’язаний з 

постаттю її завідувача. Серед сімох завіду-

вачів кафедри електричних машин троє 

надали помітного поштовху в розвитку ка-

федри. Це Копняєв П.П., Рогачов І.С., Мі-

лих В.І. Четверо розвивали та збагачували 

здобутки попередників. 

Про студентське життя можна писати 

багато і не сказати нічого. Але щоби отри-

мати диплом про вищу освіту, треба пройти 

єдино можливий шлях «від абітурієнта до 

випускника». І згадувати етапи цього шля-

ху протягом всього життя. 

Найофіційнішою частиною книги ви-

явився розділ про наукову діяльність. Це 

згадки про державні та госпдоговірні нау-

кові теми, захищені дисертації, видані під-

ручники та монографії, проведені симпозі-

уми на конференції, ділові зв’язки кафедри 

з підприємствами та установами. 

Важливе місце у наукових та ділових 

зв’язках з підприємствами та установами 

посідають випускники кафедри. Наші ви-

пускники досягли рівня керівників підпри-

ємств і міністерств, захистили дисертації, 

стали професорами. 

Про багатьох видатних випускників ми-

нулого ми знали. Але й тут виявилось не без 

несподіванок. Під час пошуку в історичних 

документах Мілих В.І. виявив відомості про 

одного  з  перших випускників кафедри 

Бендікова Леоніда Яковича. 

Випускники сучасності, які досягли про-

фесійних висот, знаходили нас самі – дехто 

приходив, тому що скучив за кафедрою, 

дехто звертався за порадами з вирішення 

професійних питань. А одного випускника, 

свого дипломника, Юхимчук В.Д. побачив 

по телевізору у випуску новин. Ним ви-

явився Шуфані Саід, якому завдячуємо за 

спонсорську допомогу у виданні цієї книги. 

Серед викладачів та інженерів, які пра-

цюють на кафедрі у 2020 році, випускни-

ками кафедри є Мілих Володимир Івано-

вич, Юхимчук Володимир Данилович, Га-

лайко Лідія Петрівна, Петренко Микола 

Якович, Юр’єва Олена Юріїівна, Черняєва 

Ірина Анатоліївна, Шайда Віктор Петрович, 

Змієвський Марк Михайлович, Шилкова 

Лариса Василівна, Маслєнніков Андрій Ми-

хайлович, Єгоров Андрій Володимирович, 

Потоцький  Дмитро  Васильович,  Дунєв 

Олексій Олександрович. 

Але найпершими були спогади про свя-

та, які ми створюємо для себе. Це визначні 

події університету, ювілеї, конкурси худож-

ньої самодіяльності, екскурсії і, навіть, ве-

сілля. Саме ним присвячений останній роз-

діл цієї книги. 

Історія кафедри електричних машин 

НТУ «ХПІ» прямо пов’язана з історією фа-

культету, інституту, університету, країни. 

Ми, нині працюючі на кафедрі, створюємо 

продовження цієї історії – історії електрич-

них машин. 



179 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

1. Харьковский политехнический: ученые и педагоги / Ю. Т. Костенко, В. В. Морозов, 
В. И. Николаенко и др.; Харьковский гос. политех. ун-т. — Харків : Прапор, 1999. — 351 с. 

2. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія роз-

витку. 1885-2010 / уклад.: В.І. Ніколаєнко, В. В. Кабачек, С. І. Мєшковая [та інш.]; за ред. 

В. І. Ніколаєнка. – Харків : НТУ «ХПІ». 2010. - 408 с.  

3. Красніков В. Засновник української школи інженерів-електромеханіків / В. Красніков // 
Київський політехнік, від 18.02.1999. – С.4. 

4. Юхимчук В.Д. Воспоминания о работе на кафедре электрических машин НТУ «ХПИ» / 

В.Д. Юхимчук. – Харьков : Тим Паблиш Груп, 2019 – 136 с.  

 

 



180 

Науково-популярне видання  

 

МІЛИХ Володимир Іванович 

ЮР’ЄВА Олена Юріївна 

ДУНЄВ Олексій Олександрович 

 

КАФЕДРА «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»: 

ІСТОРІЯ, ПОДІЇ, ЛЮДИ 

(до 100-річчя кафедри) 

 

Історичний огляд  

за ред. В.І. Мілих 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск А.В. Єгоров 

Роботу до друку рекомендував Б.Г. Любарський 

В авторській редакції 

 

 

 

 

План 2020 р., п.102. 

Підписано до друку 08.12.2020 р. Формат 60×84 1/8. Папір офсетний. 

Друк – цифровий. Гарнітура Bookman Old Style. Ум. друк. арк. 20,9. 

Наклад – 100 прим. Зам. № 10/12/2020. 

________________________________________________________________________ 

Видавничий центр НТУ «ХПІ» Харків – 2, вул. Кирпичова,2 

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р. 

61002, Харків, вул. Кирпичова, 2 

________________________________________________________________________ 

Видавець і виготовлювач: ФОП Панов А.М. 

Свідоцтво серії ДК №4847 від 06.05.2015 р. 

м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 10 оф. 6 

тел. +38(057)714-06-74, +38(050)976-32-87 

copy@vlavke.com.ua, http://vlavke.com.ua 

mailto:copy@vlavke.com.ua

