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ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ ШИНКАРЕНКО
(до 60-р1ччя вгд дня народження)
11 лютого 2006 р. виповнилося 60 рокгв вгд дня
народження i 35 рошв науково-педагопчно! д1яльност1
доктору техшчних наук, професору, завiдувачу кафедри електромехашки Нацiонального технiчного ушверситету Украши "Кшвський полггехшчний iнститут", вiдомому вченому в
галузi електромеханнси i системолоп!
Шинкаренку Василю Федоровичу.
Василь Федорович народився у
с. Загчинщ Семешвського району
Полтавсько! область У 1964 роцi за
катите 3i срiбною медаллю За!чинську середню школу i поступив на навчання до Ки!вського полгтехнгчного
iнституту за спецiальнiстю "Електричш машини". Пiсля закiнчення
КП1 у 1969 р., за направленням розпочав виробничу дiяльнiсть в конструкторському пiдроздiлi лiнiйних
електродвигунiв Ки!вського заводу
електротранспорту.
Перший етап (1971 - 1991 р.р.)
конструкторсько! i науково! д1яльноcri В.Ф. Шинкаренка пов'язаний з роботою в Особ
ливому конструкторському бюро лiнiйних електродвигушв (ОКБ ЛЕД) , у створенш i становленнi якого
вiн брав безпосередню участь. За перiод роботи в ОКБ
ЛЕД (з 1973 р. по 1991 р. вш працював на посадг за
ступника директора ОКБ ЛЕД з науково! роботи) пгд
науковим керiвництвом i безпосередньою участю
В.Ф. Шинкаренка в ОКБ ЛЕД виконано ряд ушкальних розробок i створено принципово ю ш електромеханiчнi системи: перши вiтчизнянi лiнiйнi тяговi двигуни потужнiстю 120, 360, 480, 600, 800 та 1200 кВт,
призначеш для перспективних систем швидкгсного
пасажирського i спецiалiзованого промислового
транспорту; автоматизована електромехангчна систе
ма тягового електроприводу для високошвидкiсного
транспорту на електромагнгтному пiдвiсi; системи потужного частотно-регульованого електроприводу для
спецiалiзованих розгшних стендiв динамiчних випробувань; серн лшшного електроприводу комутацiйних
апаратiв для систем електропостачання метрополгтенiв; багатсиндукторш лiнiйнi генератори асинхронно
го (1,3 мВт) i синхронного (2,0 мВт) тишв, для потужних безвальних вгтроелектростанцш та iн. За резуль
татами дослвджень у 1986 р. вш захистив кандидатську дисертацно на тему: "Тяговi лiнiйнi асинхронш
двигуни з активною шляховою структурою".
Другий етап трудово! дiяльностi В. Ф. Шинкаренка
безпосередньо пов'язаний з викладацькою i науковою
роботою на кафедл електромеханiки НТУУ "КП1" (з
1991 р. - доцент кафедри, з 1999 р. - заввдувач кафедри).
Свою наукову дiяльнiсть вш присвячуе розв'язанню на
уково! проблеми структурного синтезу електромехангчних об'екпв i систем. Результати дослiджень вш узагальнюе у сво!й докторськш дисертацi! "Структурний синтез
електромеханiчних об'ектш i систем з бЪкучим магнггаим
полем", яку захищае у 1995 р. У 2001 р. В.Ф. Шинкаренку
було присвоено наукове звання професора.
В. Ф. Шинкаренко - засновник нового наукового
напряму фундаментальних дослiджень "Структурносистемнi дослiдження в електромехашщ", шнцатор
створення i керiвник наукового семшару, за однойменною назвою, в структурГ НАН Укра!ни. Вiн автор нау
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кового вцпфиття - Генетично! класифiкацi! первинних
джерел електромагнiтного поля, яка вцгтворюе фундаментальнi принципи збереження електромагнiтно! симетрi! i топологi!, визначае структуру генетичних щдав
i виступае формою подання перюдичного закону елементарних електромагнiтних структур. Йому належить
приоритет у розробцi генетично! теорн Виду i видоутворення електромехашчних систем, вiдкриттi закону
гомолог^чних рядцв електромеханiчних перетворювачiв енерг^!, розробщ
основ теорi! макро- i мнсроеволюци
антропогенних систем, створенню
методологi! генетичного i еволюцiйного прогнозу i спрямованого синте¬
зу довгльних класiв електромеханiчних перетворювачТв енерг^! за заданою цшьовою функцiею. Теоретичне
узагальнення i експериментальне потвердження дослiджень здшснено у
його науковiй монографi! "Основи
теорц еволюцн електромехан1чних
систем" (2002 р.), яка визвала великий штерес з боку
науково! громадськост1. За визнанням
i заруб1жних спецiалiстiв i науковцiв зазначена наукова
праця мае мiждисциплiнарне значення, носить фундаментальний характер i забезпечуе
прiоритет
електротехнiчно! науки.
Значну увагу В.Ф. Шинкаренко придшяе фундаменталiзацi! системи електромеханiчно! освгти, розi впровадженню нових шновацшних
технологiй. З використанням результатiв системних i
генетичних дослвджень вперше впровадив у навчальний процес системно-когнiтивну технологiю навчання, орiентовану на активiзацiю i ефективне використання творчого потенцiалу студентш, що створило умови для стоввдсоткового залучення студент1в до наукових
дослiджень кафедри з реалiзацiею щдиввдуального П Г Д ходу i гарантованим шноващйним к1нцевим ефектом.
В. Ф. Шинкаренко проводить велику науковогромадську роботу. Вш входить до складу експертно!
ради ВАК Укра!ни з електротехнiки та енергетики;
спещалТзовано! вчено! ради з захисту докторських та
кандидатських дисертацш; ряду Оргкомiтетiв Мiжнародних конференций з актуальних проблем електромеханики; редколегiй фахових журналiв: "Електротехшка i Електромеханiка", "Електромашинобудування
та приладобудування", "Енергетика, економiка, еколоГ Г Я , технологи", збiрника наукових праць НТУУ
"КП1", "Дослiдження з
технiки". Веде широку
просвгтницьку
виступаючи з науковими
доповвдями i лекцiями на запрошення спорiднених
унiверситетiв i наукових закладш.
Професор В.Ф. Шинкаренко опублжував понад 2 0 0
наукових i науково-методичних праць, В Г Н автор 8 5 винаходiв i патентГв. За високий науково-технГчний рГвень
виконаних розробок вш вгдзначений дипломами мгжнародних спещалТзованих виставок, медалями ВДНГ
СРСР i УРСР, нагрудним знаком "ВинахГдник СРСР".
ДрузГ, колеги, численнГ учнГ бажають В.Ф. Шинка
ренку мГцного здоров'я, родинного тепла, творчо! наснаги, подальших успГхгв у науковГй та методичнш роботй.
РедакцГя журналу "Електротехтка i ЕлектромеханГка" приеднуеться до цих щирих побажань.
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