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Серед представників електротехнічної школи НТУ«ХПІ» не можна 
не оминути видатного науковця та викладача, професора кафедри 
теоретичних основ електротехніки Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (НТУ«ХПІ») Володимира Львовича 
Беніна. Праці вченого в галузі автоматичного регулювання енергооб’єктів 
та розробка методів статистичного перетворення потужності дають змогу 
вважати його одним з провідних науковців з цього напрямку в Україні. А 
його багаторічна викладацька та методична робота були спрямовані на 
розробку та удосконалення спеціального базового курсу з основної 
електротехнічної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (ТОЕ), 
яку він викладав в рідному інституті понад 30 років. 

Наукова та викладацька діяльність В.Л. Беніна фрагментарно 
висвітлено у праці учених НТУ «ХПІ», присвяченій ювілейним датам 
кафедри та факультету [1] та в монографії [2]. Але спеціальних 
узагальнюючих розвідок щодо життєвого шляху та науково-викладацької 
діяльності вченого не існує. Мета дослідження: на основі залучення 
архівних матеріалів НТУ«ХПІ» доповнити відомості щодо наукової та 
методичної діяльності професора В.Л. Беніна. 

В.Л. Бенін народився 15 липня 1917 р. у м. Курськ у родині 
бухгалтера та домогосподарки. У 1920 р. після смерті батька сім’я  
переїжджає до Харкова. З 1925 р. по 1932 р. він навчається у 14-тій 
Харківський семирічці, а потім з 1933р. по 1935 рік навчається в 7-й 
Харківській 10-річці [3].  

Бажання отримати вищу освіту було реалізовано В.Л. Беніним у 
1935 р. Він став студентом Харківського електротехнічного інституту 
(ХЕТІ) зі спеціальності електричні мережі і системи. У січні 1941 р., після 
успішного захисту диплома з відзнакою, йому була присвоєна кваліфікація 
інженера електрика. Після закінчення навчання він був направлений 
молодшим науковим співробітником в Харківське відділення Інституту 
енергетики АН УРСР. 

У липні 1941 р. він був мобілізований та направлений на курси 
підготовки командного составу Всесоюзної електротехнічної академії 
зв’язку. За роки війни дослужився до звання командира прожекторного 
взводу 3-ї захисно-прожекторної дивізії Московського фронту ППО.  

У лютому 1946 р. В.Л. Бенін був відновлений молодшим науковим 
співробітником у Харківської лабораторії інституту Електротехніки 
АН УРСР. У цей період його наукові інтереси були спрямовані на 



післявоєнне відродження енергетичного потенціалу УСРС та нові 
розробки у сфері автоматичного регулювання гідроелектростанцій.  

Він безпосередньо приймав участь у розробці та впровадженні 
регулятора куту повороту лопатей гідротурбін, який знайшов широке 
впровадження на багатьох ГЕС СРСР. Розробив аналітичний метод 
розрахунку магнітних підсилювачів та тиритовий ватметр для систем 
регулювання та телевимірювання потужності в енергосистемах.  Загальним 
результатом цієї плідної наукової роботи став захист В.Л. Беніним у липні 
1950 року кандидатської дисертації на тему «Випрямно-дросельна система 
автоматичного регулювання активної потужності генераторів».  

На початку 1950-х років Володимир Львович почав викладати у 
Харківському політехнічному інституті студентам-енергетикам вечірньої 
форми навчання такі базові дисципліни як: «Теоретичні основи 
електротехніки», «Автоматизація енергосистем», «Вузли та елементи 
автоматичних приладів».  

З березня 1954 р. В.Л. Бенін працював на посаді асистента кафедри 
«Електричні станції», а з серпня 1955 р. – на посаді доцента цієї кафедри. 
Перспективні дослідження кафедри «Електричні станції» співпадали з 
науковими інтересами Володимира Львовича і він разом з професором 
А.Л. Матвєєвим ініціювали низку перспективних досліджень. В.Л. Бенін у 
своїй науковій роботі розвив основні напрямки наукової тематики 
кафедри: статичні помножувачі частоти та тиристорні перетворювачі 
частоти, автоматизація парових і гідравлічних турбін, статичні 
перетворювачі активної потужності. 

У період з 1956 р. – 1972 р. В.Л. Бенін виконував усі види  
навчальної роботи, керував виробничою практикою студентів кафедри та 
став керівником шести аспірантів. Його аспіранти це майбутні видатні 
вчені та новатори електротехнічної галузі, які зробили свої перші кроки під 
керівництвом В.Л. Беніна. Так у 1967 р. захистили кандидатські дисертації 
аспіранти кафедри Ю.П. Редько на тему «Розробка і дослідження 
екстремального регулятора поворотнолопатних гідротурбін» і С.Ф. Артюх 
на тему «Розробка і дослідження електричних ланцюгів 
електрогідравлічних регуляторів швидкості гідротурбін та вплив їх 
параметрів  на процес регулювання». А у 1968 р. захистив кандидатську 
дисертацію ще один талановитий аспірант кафедри В.У. Кізілов на тему 
«Часо-імпульсний статичний перетворювач потужності підвищеної 
точності». Ця робота була нагороджена бронзовою медаллю ВДНХ СРСР. 

Результатами методичної роботи В.Л.Беніна на посаді доцента 
кафедри ЕС стало видання таких навчальних посібників як «Автоматичне 
регулювання в енергосистемах» (1966р., у співавторстві з С.М. Баженовим) 
та «Статичні вимірювальні перетворювачі електричної потужності» 
(1972 р., у співавторстві з В.У. Кізіловим) [2]. 



У квітні 1972 р. В.Л. Беніним була успішно захищена докторська 
дисертація на тему: «Теорія, аналіз і розробка аналогових вимірювальних 
перетворювачів потужності для пристроїв автоматизації енергосистем».  

З березня 1974р. по вересень 1983 р. В.Л. Бенін працював на посаді 
завідувача кафедри «Теоретичні основи електротехніки». За роки роботи 
на цій посаді під його плідним керівництвом повністю перероблена 
навчальна  програма базового курсу ТОЕ, а саме три основні частини 
курсу. Удосконалені методичні вказівки к лабораторним та практичним 
заняттям. Наукова робота кафедри ТОЕ під керівництвом В.Л. Беніна 
піднялася на високий рівень та була направлена на такі тематичні 
напрямки: автоматичне регулювання частоти електричних станцій в 
енергосистемах, розробка і дослідження елементів систем управління і 
регулювання енергетичних блоків, розробка і дослідження джерел 
живлення для електроерозійних верстатів [1].  

Підводячи підсумки, слід зазначити, що науковий доробок  
В.Л. Беніна мав вагоме значення для розвитку електротехнічної науки в 
Україні. Це 103 наукові праці, з них: два навчальних посібника, 
монографія, 32 авторських свідоцтва, у тому числі – 6 закордонних, 
68 статей у фахових журналах та збірниках. Окремої уваги заслуговує 
методична та викладацька діяльність професора В.Л. Беніна. Завдяки 
педагогічній майстерності та ораторському таланту його викладання курсу 
«ТОЕ» стало одним з самих незабутніх лекційних курсів для студентів 
електротехнічних спеціальностей НТУ «ХПІ», його колег і учнів. Отже, 
В.Л. Бенін, безперечно, належить до плеяди видатних науковців – 
електротехніків не тільки НТУ «ХПІ», а і всієї України. 
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