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У статті аналізується розвиток теоретичної електро-
техніки в Україні у 60–ті роки ХХ ст. Автором проведено по-
слідовний проблемно-хронологічний аналіз наукових джерел та 
архівних матеріалів з метою висвітлення розвитку галузевої 
науки в профільних академічних інститутах та спеціалізова-
них кафедрах ВТНЗ. Також розглядається питання поетапного 
реформування базового навчального курсу «Теоретичні основи 
електротехніки», у зв’язку із нагальною потребою у підготовці 
висококваліфікованих інженерів для різних електротехнічних 
напрямів зростаючого промислового комплексу УРСР. 
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В Україні розвиток електротехнічної промисло-
вості у другій половині ХХ ст. базувався на глибо-
ких теоретичних дослідженнях, що проводили нау-
кові колективи Академії наук (АН) УРСР та вищих 
технічних навчальних закладів (ВТНЗ). Аналіз 
публікацій та основних історичних джерел [17–19; 
23], присвячених розвитку електротехнічного на-
пряму в Україні у цей період, дали можливість ви-
явити базові напрями наукової діяльності, а також 
виокремити науково-технічні школи, які плідно 
працювали над рішенням важливих теоретичних 
задач. Слід зазначити, що період 1960–1969 рр. ха-
рактеризується поглибленням та диференціацією 
прикладних галузевих досліджень та поступовою 

інтеграцією отриманих результатів у розвиток про-
мислового комплексу УРСР.

Метою статті є послідовна історична рекон-
струкція розвитку теоретичної електротехніки як 
галузевої науки та навчальної дисципліни у 60-ті 
рр. ХХ ст. із поглибленим вивченням особистого 
вкладу певних наукових шкіл та вчених, на осно-
ві опрацювання архівних матеріалів Інституту ар-
хівознавства Національної бібліотеки України (ІА 
НБУ) ім. В. І. Вернадського, Державного архіву 
м. Києва (ДАК), Державного архіву Львівської об-
ласті (ДАЛО), Державного архіву Харківської об-
ласті (ДАХО), наукових статей і монографій.

У 40–50 рр. ХХ ст. основні розділи теоретич-
ної електротехніки практично сформувалися. Вже 
достатньо були розвинуті методи теорії коливань, 
удосконалені методи дослідження та розрахунку пе-
ріодичних та перехідних процесів в лінійних та не-
лінійних електричних колах. З розвитком радіотех-
ніки та автоматики виникли нові напрями, зокрема, 
створена теорія та методи дослідження довільного 
вигляду лінійних кіл, що складалися з чотирьохпо-
люсних та багатополюсних елементів, були розро-
блені методи розрахунку електромагнітних полів в 
нелінійних середовищах за допомогою ЕОМ та спе-
ціальних моделюючих пристроїв [18, с. 7–8].

Вже на початку 1960 рр. з обранням президен-
том АН УРСР академіка Б. Є. Патона розпочався 
новий етап розвитку академічної науки в України. 
Цей етап пов’язано з повним післявоєнним від-
новленням промисловості, її інтенсивним ростом 
та впровадженням нових передових технологій у 
виробництво. Основні риси цього етапу – це ре-
формування та реорганізація багатьох профільних 
інститутів, зміна наукових напрямів діяльності та 
фундаменталізація переважної більшості акаде-
мічних досліджень [23, c. 93–104].

Характерні реорганізаційні зміни торкнулися 
й профільного електротехнічного інституту – Ін-
ституту електротехніки (ІЕ) АН УРСР. Наприкін-
ці 50-х рр. ХХ ст. основними науковими напрями 
інституту були перетворення і стабілізація параме-
трів електромагнітної енергії, оптимізація та авто-
матизація режимів роботи електроенергетичних 
систем та їх елементів, підвищення надійності та 
ефективності процесів електромеханічного пере-
творення енергії та метрологічне забезпечення в 
енергетиці. Розвиток цих напрямів забезпечували 
працівники таких структурних, науково-дослідних 
лабораторій ІЕ АН УРСР: теоретичної електротех-
ніки, електроенергетичних систем, електричних 
машин і електроприводу та лабораторія електрич-
них і магнітних вимірювань [2, арк. 3–6]. Врахо-
вуючи накопичений досвід працівників інституту 
та широкий профіль електротехнічних досліджень, 
керівництвом АН УРСР було поставлене завдання 
посилити фундаментальність науково-дослідних 
робіт інституту та надати новий поштовх його 
плідному розвитку.

Вже у травні 1962 р. науково-дослідні лабора-
торії ІЕ були реорганізовані у структурні відділи 
[5, арк. 45–47, 56]. А наприкінці 1963 р. – початку 
1964 р. остаточно завершилось реформування Ін-
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ституту електротехніки, який отримав нову назву 
– Інститут електродинаміки (ІЕД) АН УРСР та но-
вий напрямок для подальшого розвитку фундамен-
тальних науково-дослідних робіт [23, c. 95].

Відділ теоретичної електротехніки в структу-
рі ІЕД було реорганізовано у відділ перетворення 
електромагнітних процесів під керівництвом О. М. 
Міляха, який мав в своєму складі дві лабораторії: 
магнітних перетворювачів та напівпровідникових 
перетворювачів [6, арк. 5–7]. Роботу відділу було 
спрямовано на розробку теорії та принципів побу-
дови економічних та високонадійних регульованих 
пристроїв для симетрування режимів роботи багато-
фазних систем при несиметричних навантаженнях.

Працівники лабораторії магнітних перетворю-
вачів працювали над розробкою високонадійних 
малогабаритних цифрових приладів для вимірю-
вання кількості обертів двигунів та магнітно-напів-
провідниковими джерелами живлення для заряду 
накопичувальних конденсаторів квантових генера-
торів [4, арк. 2].

Також слід зауважити, що створення в структу-
рі ІЕД відділу автоматизації динамічних процесів 
в електричних систем під керівництвом І. М. Си-
роти, призвело до стрімкого розвитку напряму з 
розробки теоретичних основ і методів підвищення 
надійності роботи електроенергетичних систем із 
застосуванням вже нових принципів релейного за-
хисту та автоматичного керування [3, арк. 2].

Плідна праця видатного електротехніка Г. Є. 
Пухова в системі АН УРСР розпочалася ще у 1958 
р. у відділі Обчислювального центру АН (з 1962 р. 
Інституту кібернетики АН УРСР) [1, с. 5]. Де під 
його безпосереднім керівництвом були проведені 
дослідження в галузі теорії моделювання, а саме 
розвинута теорія квазіаналогового моделюван-
ня, як узагальнення теорії подібності. Підсумком 
комплексних досліджень Г. Є. Пухова стала його 
монографія «Методи аналізу і синтезу квазіанало-
гових електронних кіл», яка була опублікована у 
1967 р. [20]. У першому розділі монографії науко-
вець детально аналізує математичні основи роз-
рахунку електричних кіл, у другому – послідовно 
розкриває базові методи аналізу електричних кіл 
різної схематичної структури, а вже у третьому 
розділі детально класифікує моделюючі кола, опи-
сує загальні методи їх побудови та розрахунку.

Важливі дослідження в галузі теоретичної 
електротехніки також велися у провідних вищих 
політехнічних інститутах УРСР: Київському полі-
технічному інституті (КПІ), Львівському політех-
нічному інституті (ЛПІ) та Харківському політех-
нічному інституті (ХПІ).

У 60–ті рр. ХХ ст. на кафедрі теоретичних 
основ електротехніки КПІ під керівництвом І. 
М. Чиженка формувалася потужна наукова школа 
в галузі силової перетворювальної техніки. Харак-
терною рисою цієї школи були глибокі теоретичні 
дослідження які булі спрямовані на розробку та 
аналіз потужних випрямлячів, перетворювачів час-
тоти, регуляторів змінної та випрямленої напруги 
з підвищеними техніко-економічними показника-
ми, а також систем управління тиристорними пе-

ретворювальними пристроями, які забезпечували 
невпинну та надійну роботу. На базі кафедри була 
створена лабораторія компенсаційних перетворю-
вачів і це дало змогу розширити тематику наукових 
досліджень кафедри за такими напрямами: розроб-
ка, дослідження та упровадження компенсаційних 
напівпровідникових перетворювачів з ємнісним 
регулюванням, розробка потужних перетворювачів 
для живлення електричного устаткування підпри-
ємств металургійного профілю, створення різно-
манітних схем перетворювачів електричного стру-
му [10, арк. 4–6].

Вчені кафедри теоретичної та загальної елек-
тротехніки ЛПІ на чолі із М. Г. Максимовичем та 
С. І. Кірпатовським послідовно розвивали наукові 
напрями, закладені ще у повоєнні роки О. О. Хар-
кевичем, Г. Є. Пуховим та Б. І. Блажкевичем. Вони 
продовжували удосконалювати загальну теорію 
чотириполюсних перетворювачів, яка дозволяла 
проводити глибокий аналіз різноманітних електро-
механічних, електродинамічних, електростатич-
них та п’єзоелектричних пристроїв та систем та 
знайшла широке впровадження в техніці. На той 
час головним завданням дослідників було розроби-
ти теорію перетворювачів в такому узагальненому 
вигляді, щоб її висновки могли бути застосовані 
для багатьох технічних задач перетворення того 
часу [11, арк. 2–4].

Вчені кафедри ТОЕ ХПІ під керівництвом до-
свідченого електротехніка П. М. Єгорова у 1966–
1968 рр. удосконалювали методи розрахунку раді-
ального розподілу струму у проводі внутрішнього 
одношарового циліндричного індуктора із ви-
значенням електричних параметрів цієї складної 
системи. В рамках науково-дослідної роботи були 
проведені експериментальні розрахунки електро-
магнітного поля між індуктором та спеціальною 
заготовкою, виконані серійні розрахунки та побу-
довані криві залежності токів від геометричних па-
раметрів системи [12, с. арк.1–3]. Ці дослідження 
дали поштовх для подальшого розвитку на кафедрі 
напряму магнітоімпульсної обробки металів.

У 1965–1968 рр. стає можливою й підготовка 
наукових кадрів вищої кваліфікації з напряму те-
оретична електротехніка, завдяки розширенню 
мережі спеціалізованих вчених рад електротехніч-
ного профілю. Ради створювались при провідних 
електротехнічних центрах та кафедрах [23, с. 287–
288]. Спеціалізована вчена рада із захисту канди-
датських дисертацій електротехнічного профілю 
розпочала свою роботу в ІЕД АН УРСР у 1965 р.

Спеціалізована докторська рада на той час пра-
цювала лише у КПІ. Захисти наукових робіт від-
бувалися за такими спеціальностями: теоретичні 
основи електротехніки, електричні машини, елек-
троізоляційна техніка, електричні мережі та систе-
ми автоматизованого керування та регулювання в 
електричних системах, пристрої та прилади авто-
матики, перетворення видів енергії. Це була єди-
на у республіці вчена рада, отже діяльність її була 
перенавантажена. Вже у 1967 р. розпочала свою 
роботу розширена спеціалізована вчена рада із за-
хисту кандидатських і докторських дисертацій у 
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ІЕД. Одною зі спеціальностей захисту наукових 
робіт була й теоретична електротехніка [7, арк. 3].

Розвиток електротехнічної промисловості за-
вжди потребував фахівців з фундаментальною 
підготовкою в галузі теоретичної електротехніки. 
Автоматизація виробництва, створення новітніх 
технологій, всебічне впровадження ЕОМ, окрім 
практичних навичок вимагали й глибоких теоре-
тичних знань. Таким чином, відповідно до вимог 
електропромисловості відбувалося модернізація і 
базового теоретичного курсу у ВТНЗ.

Початок 60-х рр. ХХ ст. став початком все-
бічного переосмислення викладання дисципліни 
«Теоретичні основи електротехніки» (ТОЕ) викла-
дачами на науковцями профільних електротехніч-
них інститутів Радянського Союзу (РС). Дискусія 
про зміст і викладання курсу ТОЕ розвивалася 
на сторінках найстарішого та найавторитетнішо-
го журналу «Електрика» впродовж 1963–1964 рр. 
[8; 9; 15; 16; 21; 22].

У матеріалах та оглядах авторами та науков-
цями було поглиблено охарактеризовано основні 
проблемні моменти викладання базового теоре-
тичного курсу при підготовці інженера-електрика, 
а саме – недостатня кількість годин для викладан-
ня великого теоретичного матеріалу, невикорис-
тання машинної техніки на всіх етапах вивчення 
курсу, слабкий зв’язок із професійним напрямом 
студента при вивченні ним подальших спеціалізо-
ваних курсів.

В результаті плідного та всебічного обговорення 
були прийняти такі заходи: спеціалізованим кафе-
драм ВТНЗ слід було забезпечити диференціальну 
спрямованість курсу ТОЕ для конкретної спеціалі-
зації студентів, які навчаються в інституті за різними 
електротехнічними профілями. Наприклад, для сту-
дентів-енергетиків, поглибити вивчення матеріалу 
стосовно розрахунку складних кіл, трифазних кіл, 
перехідних процесів в колах із зосередженими та 
розподіленими параметрами, а для студентів елек-
тронного профілю – викладання розділів для розра-
хунку перехідних процесів з імпульсним впливом, 
нелінійних кіл та теорії електромагнітного поля, зо-
крема, у вивченні особливостей роботи резонаторів 
та хвилеводів. Кафедрам слід почати використову-
вати можливості простих обчислювальних машин 
при виконанні завдань на практичних заняттях та 
для типових розрахунків курсу. Бажано розробити 
на профільних кафедрах базові теоретичні спеціаль-
ні дисципліни, які б були логічним продовження та 
подальшим розвитком курсу ТОЕ в спеціалізовано-
му напряму кафедри. Також слід було обов’язково 
зберегти та покращити плідний зв’язок із базовим 
теоретичними дисциплінами у ВТНЗ на основі яких 
і викладався курс ТОЕ – це курси фізики та вищої 
математики.

З метою вдосконалення учбового процесу, 
впровадження принципів наукової організації пра-
ці і подальшого підвищення якості спеціалістів з 
вищою освітою Міністерством вищої та середньої 
спеціальної освіти УРСР було видано наказ №30 
від 05.05.1968 р. «Про організацію опорних ка-
федр у вузівських центрах УРСР» [13, арк. 1–3]. 

Опорні кафедри призначалися з числа провідних 
кафедр регіону, укомплектованих досвідченими 
та кваліфікованими викладачами. Вони створюва-
лись як центри узагальнення передового досвіду 
викладання загальнонаукових і загальнотехнічних 
дисциплін, організації навчально-виховної роботи 
серед студентів відповідних напрямів всіх ВТНЗ 
вузівського центру. На базі опорних кафедр прово-
дились широкі обговорення навчальних програм та 
робочих планів профільних технічних дисциплін, 
зміст лекцій, практичних та лабораторних занять з 
урахуванням сучасного розвитку науки і техніки, 
особливості методик викладання відповідних дис-
циплін. В Харківському регіоні однією з опорних 
кафедр в своєму напрямі стала кафедра ТОЕ ХПІ 
[14, арк. 2–4].

Таким чином у 60-ті рр. ХХ ст. відбулася комп-
лексна фундаменталізація теоретичної електро-
техніки як провідної галузевої науки. Саме у цей 
історичний період проходило становлення фунда-
ментальних електротехнічних досліджень в акаде-
мічних наукових осередках та спеціалізованих ка-
федрах ВТНЗ, розвивалася підготовка кадрів вищої 
кваліфікації з теоретичної електротехніки та відбу-
вався процес переосмислення та переформування 
базового електротехнічного курсу ТОЕ, в умовах 
поступового зростання та плідного розвитку про-
мислового комплексу УРСР. 
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