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розвитку імпровізованих залізничних бойових засобів, що створюються в 
оперативному порядку на модульній основі.
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Як засвідчує досвід світової та вітчизняної науки і освіти, визначальну 
роль у їхньому поступі відігравали видатні особистості. У 126-річній історії 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інсти-
тут» залишили свій яскравий слід десятки видатних науковців, однак не 
багатьом з них випала честь стати фундаторами не лише наукових шкіл, але й 
окремих напрямів освітньої підготовки. Безперечно до цієї плеяди новаторів 
вищої технічної школи належить Павло Петрович Копняєв. Якраз з його 
іменем безпосередньо пов’язано створення кафедри електротехніки, 
електротехнічного факультету та першого в Україні спеціалізованого вищого 
навчального закладу – Харківського електротехнічного інституту. 

Незважаючи на існування публікацій, присвячених багатогранній 
діяльності професора П. П. Копняєва [1–3], а також праць з історії НТУ 
«ХПІ» [4], спеціальної роботи, стосовно висвітлення його досягнень у 
створенні одного з провідних центрів вищої електротехнічної освіти в 
Україні, до сих пір не існує. Мета статті – опираючись на наукову літературу 
та опрацювання джерел, насамперед архівних документів, розкрити 
особистий внесок професора Павла Петровича Копняєва у формування 
системи електротехнічної освіти в Харківському технологічному інституті 
(ХТІ) на початку ХХ ст., як однієї з найвагоміших складових його науково-
педагогічної діяльності. 

Павло Петрович Копняєв народився 27 лютого 1867 р. в місті Уральськ у 
козачій родині. Після закінчення кадетського корпусу та Михайлівського 
артилерійського училища він вирішив залишити військову службу. Його 
метою стало здобуття вищої технічної освіти. Переїхавши до Петербургу, 
відразу вступив на другий курс технологічного інституту. Значний вплив на 
формування особистості майбутнього вченого мав професор А. А. Воронов, 
завідувач кафедри електротехніки Санкт-Петербузького технологічного 
інституту. Закінчивши інститут у 1896 р., Павло Петрович остаточно вирішив 
спеціалізуватися в галузі електротехніки. Для завершення здобуття 
спеціальної освіти від’їздить до Дармштадтського політехнікуму в 
Німеччині, де навчається на електротехнічному відділенні [1].

Після закінчення навчання у 1898 році, за рекомендацією свого вчителя 
А. А. Воронова запрошений до Харківського технологічного інституту, де 
одразу починає роботу з реорганізації електротехнічної освіти. Все подальше 
життя П. П. Копняєва, за винятком вимушеного від’їзду Петербургу в 1905–
1907 рр., пов’язано з Харковом, з ХТІ, де відбулося його становлення як 
провідного науковця в галузі електротехніки та фундатора електротехнічної 
освіти [2]. 

У 1900 р. за завданням ректора технологічного інституту П. П. Копняєв 
від’їздить у відрядження на Всесвітню виставку до Парижу, де були 
представлені розробки провідних наукових центрів та виробників. На 
виставці демонструвалися такі експонати, як динамомашини, 
трансформатори, двигуни, починаючи з першого двигуна Б. С. Якобі, радіо, 
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винаходи з електричної телеграфії, транспорту, зв’язку тощо. Повернувшись 
з поїздки, під впливом побаченого, він приступив до роботи над книгою 
«Динамо-машини постійного струму», в якій вперше підняв на науковий 
рівень викладання в навчальному посібнику питань щодо електричних 
машин постійного струму [3].

Запровадження електротехніки до навчальних планів вищої школи, 
формування системи самостійних електротехнічних дисциплін вимагало 
підготовки принципово нових підручників. Навчальна література того часу 
мала значні недоліки: нечітке викладення теорії, класифікаційна и 
термінологічна неузгодженість, нелогічне компонування розділів. 
Усвідомлюючи необхідність в спеціальній літературі, П. П. Копняєв у 1900 та 
1902 рр. опублікував новий підручник у двох частинах, який містив повний 
курс загальної електротехніки. Ці посібники, на відміну від попередніх, 
відзначалися ясністю та послідовністю викладу, супроводжувалися вдалими 
прикладами і надавали можливість застосовувати теоретичні знання для 
практичної діяльності в галузі електротехніки. У квітні 1904 р. опублікована 
його нова книга, що стала першою вітчизняною системною роботою з 
електричних машин. Робота німецького професора Е. Арнольда була 
перекладена лише у 1908 р. Поява авторського підручника П. П. Копняєва 
мала велике значення для розвитку електротехнічної освіти. Про це свідчить і 
те, що через 22 роки у 1926 р. вчений підготував друге видання, перероблене 
і доповнене [5].

Інтенсивний розвиток наукових досліджень, у тому числі і в галузі 
електротехніки, поява принципово нових промислових виробництв на 
початку ХХ ст. потребувало реорганізації консервативної системи вищої 
технічної школи. Тому не випадково на засіданні навчального комітету ХТІ 
від 21.04.1901 року розглядалося питання запровадження політехнічного 
типу освіти, що поєднував базову загальнотехнічну підготовку зі 
спеціалізацією за окремими науковими напрямами. У зв’язку з цим були 
запропоновані нові форми наукової роботи та навчального процесу, зокрема 
організація нових кафедр та спеціалізація в інженерній підготовці студентів. 
Упродовж наступних трьох років інституті створено вісім кафедр як 
загальнотехнічних: математики, фізики, механіки, хімії, так і 
спеціалізованих: хімічних технологій, машинобудування, прикладної 
механіки, електротехніки [6]. 

Створення окремої кафедри електротехніки сприяло розширенню 
тематики дипломних проектів з електротехнічної спеціалізації і збільшенню 
кількості лекцій до трьох годин на першому курсі та до двох – на другому. 
Наприклад, у 1904/1905 навчальному році відпрацьовано двадцять п’ять тем 
дипломних проектів. Термін вивчення курсу з електротехніки завершувався 
складанням іспиту. П. П. Копняєв виступив ініціатором впровадження нових 
методів викладання. Він подав прохання до навчального комітету інституту 
дозволити студентам паралельно з прослухуванням лекцій виконувати 



116

лабораторні роботи і самостійні проекти. До цього студенти спочатку 
слухали курс лекцій, екзаменувалися і лише потім ставали практичної 
роботи. Після декількох засідань новатору-науковцю дозволили запровад-
ження нової системи навчання [7]. 

Політична ситуація початку ХХ ст. змусила П. П. Копняєва звільнитись 
із ХТІ. Вчений переїхав до Санкт-Петербурга, де в технологічному інституті 
йому було доручено викладання нової дисципліни «Розрахунки мереж». 
Накопичений досвід дозволив П. П. Копняєву після повернення в ХТІ з 
1907 р. розпочати перебудову, обладнання існуючих лабораторій і створення 
нових. Кафедра електротехніки отримала два додаткових приміщення, було 
придбано нове устаткування. У цей період П. П. Копняєв розпочав 
систематизацію власних навчальних посібників для всебічної підготовки 
інженерів-електротехніків. Навчальна література за тематикою була 
розподілена на п’ять напрямів: основи електротехніки, електричні 
вимірювання, динамомашини постійного струму, машини змінного струму і 
трансформатори, електричні установки [8]. 

Як визнаний науковець П. П. Копняєв взяв участь у роботі шостого 
Всеросійського електротехнічного з’їзду в 1911 р. На з’їзді активно обгово-
рювалися проблема забезпечення промисловості кваліфікованими інженерами-
електротехніками. Особливо гостро стояло питання підготовки фахівців з 
експлуатації електричних станцій та виробництва електричних машин [9]. 

Після повернення зі з’їзду П. П. Копняєв ініціював розширення 
викладання електротехніки з метою забезпечення фахівцями потреб 
промислових підприємств. До навчального комітету ХТІ науковець подав 
доповідну записку, де висловив конкретні пропозиції: запровадити до 
навчального плану нові дисципліни: електричні вимірювання, машини 
постійного струму, техніку змінного струму, електричні станції, електричні 
мережі; розширити викладання електротехніки до одинадцяти годин на 
тиждень; збільшити кількість лабораторних занять; зміцнити матеріально-
технічну і лабораторну базу. Пропозиції вченого отримали підтримку, і за 
рахунок скорочення загальних курсів навчальну програму електротехніки, 
починаючи з 1912 р., істотно розширено [10]. 

Отже, якщо викладання електротехніки було розпочато в ХТІ лише в 
обсязі двох годин на тиждень, то вже через десять років, воно зросло до 
одинадцяти годин. Викладання проводилося за такими дисциплінами: 
загальна електротехніка, електрохімія, електричні мережі, теорія електро-
машин. Усі курси забезпечені навчальною літературою і лабораторіями для 
практичних занять; тематика дипломних проектів охоплювала практичні 
питання різних галузей електротехніки; кількість студентів, які отримували 
диплом інженера-електрика збільшувалася щорічно; зміцнилася матеріально-
технічна база. Професор П. П. Копняєв на початку ХХ ст. він був єдиним 
лектором в Україні, який підготував матеріали і викладав вісім 
електротехнічних дисциплін за своєю авторською методикою: загальну 
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електротехніку, теоретичні основи електротехніки, електричні машини 
постійного та змінного струму, електричні вимірювання, електричні 
установки, розрахунки електричних мереж, дипломне проектування [3]. 

Ще на початку своєї педагогічної діяльності в технологічному інституті 
П. П. Копняєв розробив проект організації самостійного електротехнічного 
факультету. Ще тричі в 1907, 1912 та 1914 рр. вчений здійснив нові спроби з 
його організації. Однак його проекти не знайшли підтримки з боку 
консервативного керівництва Харківського навчального округу, у 
підпорядкуванні якого перебував ХТІ. Окрім цього, можливо зіграв роль і 
суб’єктивний чинник. З боку владних структур ліберальні погляди вченого
розглядалися як прояв нелояльності до царського режиму. 

На відміну від значної частини професури ХТІ, які в 1919 р. виїхали з 
Харкова під час відступу білогвардійських військ, П. П. Копняєв залишився. 
Незважаючи на недовіру з боку більшовицької влади до «буржуазних» 
спеціалістів, на короткий час (грудень 1919 – вересень 1920 рр.) 
П. П. Копняєв навіть обійняв посаду ректора ХТІ. План електрифікації 
(ГОЕЛРО), передбачав реконструкцію старих та побудову нових 
електростанцій. А для цього проекту потрібні були нові фахівці 
електротехніки, яких могли підготувати лише кваліфіковані спеціалісти [11]. 

Тому 26 листопада 1920 р. на підставі рішення наради Народного 
комітету професійної освіти України створено комісію під керівництвом 
П. П. Копняєва. До складу комісії входили: викладачі ХТІ В. О. Із’юров, 
секретар комісії В. М. Кияниця, відповідальний за будівництво лабораторій 
інженер В. А. Радциг і представник Ради студентів Ф. А. Ступель. Метою 
комісії стала організація самостійного електротехнічного факультету, 
створення нових навчальних планів, забезпечення новим обладнанням. Не 
минуло і двох місяців плідної роботи комісії, електротехнічний факультет 
офіційно відкрили 21 січня 1921 р. Деканом призначили професора 
П. П. Копняєва [12]. 

Варто відзначити, що все-таки перший в Україні електротехнічний 
факультет відкрито в Київському політехнічному інституті 1918 р. Однак 
випуск фахівців-електротехніків проводився лише за однією спеціалізацією. 
Дипломні проекти з електротехніки виконували п’ять – шість студентів на рік 
[13]. 

Масштаби діяльності електротехнічного факультету ХТІ з моменту його 
започаткування були значно більшими, як і контингент студентів. До складу 
факультету входили чотири кафедри: «Електричні машини», «Електричне 
устаткування», «Загальна електротехніка», «Електрична тяга». На факультеті 
викладалися такі курси: електроустаткування фабрик і заводів, електри-
фікація гірничої промисловості, електричні мережі та лінії, електричні стан-
ції, міські трамваї. Термін навчання складав п’ять років, виробнича практика 
стала обов’язковим елементом навчання, до того ж до викладання окремих 
дисциплін залучалися заводські інженери-практики. Вивчення спеціальних 
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курсів проводилося у вимірювальній та електромашинній лабораторіях. За 
пропозицією професора П. П. Копняєва розпочалося облаштування 
лабораторії високої напруги. Нова лабораторія використовувалася не лише в 
навчальному процесі, але й в проведенні наукових експериментів. У 
лабораторії планувалося проводити технічні випробування високовольтних 
ізоляторів та інших ізоляційних матеріалів, дослідження ліній високої 
напруги. Досвід попередніх років у підготовці електротехніків на 
механічному відділенні сприяв тому, що вже в перший рік існування 
електротехнічного факультету відбувся випуск висококваліфікованих 
фахівців. Дипломні проекти виконувалися за такими темами: міський 
електричний трамвай; електрозабезпечення міст, районні станції, електричні 
установки для копалин, обладнання електромеханічного заводу [14]. 

До початкового професорсько-викладацького складу факультету входило 
чотири професори: П. П. Копняєв, О. О. Потебня, В. М. Хрущов, С. О. Тейс 
та десять викладачів, серед яких О. Б. Брон, В. М. Кияниця, О. Я. Бергер, 
М. Ф. Перевозський. Отже, основу колективу факультету становили випуск-
ники механічного факультету ХТІ, переважно учні П. П. Копняєва. Як свід-
чить аналіз архівних документів, план прийому 1922–1924 рр. на електро-
технічний факультет підтверджував зростання числа студентів. Збільшення 
контингенту студентів відбувалося також і за рахунок студентів механічного 
факультету, які бажали отримати спеціальність саме електротехніка [15].

Прискорений розвиток нових галузей електропромисловості в Україні 
потребував нових спеціалістів. Зокрема, Харківський електромеханічний 
завод у цей період впроваджував у виробництво високовольтні 
трансформатори, у Слов’янську розпочато випуск високовольтних ізоляторів, 
відбувалася електрикфікація цукрових заводів У доповідній записці в 
Народний комісаріату промисловості УСРР П. П. Копняєв на підставі 
проведених досліджень стану електропромисловості, довів необхідність 
створення потужної експериментальної бази для проведення комплексних 
наукових досліджень, обґрунтував потребу в збільшенні чисельності 
професорсько-викладацького складу та контингенту студентів 
електротехнічного факультету і переміщення його у окремий корпус [16].

Пропозиції П. П. Копняєва щодо будівництва нового корпусу для 
розширення факультету та наукових досліджень були підтримані. Для 
організації цієї роботи впродовж 1923–1928 рр. П. П. Копняєв тричі їздив до 
Німеччині з метою ознайомлення з лабораторіями ВНЗ. План нового корпусу 
був детально ним розроблений і відданий на доробку академіку архітектури 
О. М. Бекетову 1924 р., однак лише через п’ять років розпочалося його 
будівництво. П. П. Копняєв особисто проектував окремі лабораторії: 
вимірювальну, електромашинну, високовольтну, радіотехнічну тощо. 
Обладнання для лабораторій виготовлялося на електромеханічному і 
електротехнічному заводах Харкова. Будівництво електротехнічного корпусу 
завершилося в 1930 р. [4].



119

Таким чином, аналіз документів, насамперед архівних, доводить, що у 
постаті П. П. Копняєва органічно поєдналися талант науковця, професіо-
налізм освітянина і природні організаторські здібності. Визначальною 
ознакою його науково-педагогічної діяльності стало новаторство. Завдяки 
П. П. Копняєву в ХТІ з початку ХХ ст. розгорнулося системне викладання 
електротехнічних дисциплін та підготовка інженерів-електротехніків на 
механічному відділенні, а з 1921 р. на електротехнічному факультеті.  

Професор П. П. Копняєв став фундатором вищої освіти та наукової 
школи в галузі електротехніки в Україні, в різні роки посідав посади декана 
механічного відділення та електротехнічного факультету, ректора ХТІ, 
голови електротехнічної секції Всеукраїнської асоціації інженерів. Традиції 
фундатора електротехнічної освіти і науки зберігаються в НТУ «ХПІ». Від 
чотирьох кафедр електротехнічного факультету, створеного П. П. Копняєвим 
у 1921 р., ведуть свій родовід науково-педагогічні колективи близько 20-ти 
кафедр чотирьох факультетів НТУ «ХПІ». 21 січня 2011 р. у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулося 
урочисте засідання Вченої ради, присвячене 90-річчю створення 
електротехнічного факультету і відкриттю пам’ятника його засновнику 
П. П. Копняєву. До ювілею була присвячена і монографія «Зародження і 
розвиток науково-технічної школи електротехніки професора П. П. Копняєва 
(1885–1950 рр.)» [3].

Враховуючи багатогранність науково-педагогічної спадщини видатного 
вченого та його учнів, залишається актуальним дослідження розвитку в НТУ 
«ХПІ» електротехнічної науки та освіти протягом ХХ та на початку ХХІ ст.
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