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професійних батьків дозволило б багатьом знервова-
ним, заклопотаним біологічним батькам радо передати 
їм своїх дітей і розглядати це як прояв любові, а не на-
впаки, – наполягав А. Тоффлер [5, с. 192].  

Можливо, поява сучасних студій для креативного 
розвитку дитини починаючи з раннього віку є певним 
камінцем у формування фундаменту майбутньої ціліс-
ної системи відповідального батьківства і вирішення 
проблеми батьківського дилетантизму. 

У висновках зазначу, що проблема батьківського 
дилетантизму є складовою більш широкого кола про-
блем сім'ї в глобалізованих суспільствах. ЇЇ вирішення 
розглядається в контексті формування феномену від-
повідального батьківства як невід'ємної складової су-
часних спільнот. Практика батьківства детермінована 
суспільними процесами, відтак вирішення поставленої 
проблеми суттєво залежить від гендерної моделі, яка 

превалює у суспільстві і від усталеної моделі свободи, 
яка є підґрунтям світоглядно-ціннісних орієнтацій лю-
дини у посткласичних спільнотах.  
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД НАУКОВИХ СТУДІЙ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ 

УКРАЇНИ: НАУКОВІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ШКОЛИ УКРАЇНИ (1950–1960 рр.) 
 

В статті розкрито досягнення українських науковців-електротехніків як представників інтелектуальної еліти. Розгляну-
то особливості формування наукової електротехнічної школи в системі Інституту електродинаміки Національної Академії 
наук України, фундаментальні дослідження якої стали справжнім національним надбанням найперспективнішого рівня і достой-
ним внеском у скарбницю світової науки. Досліджено діяльність наукових колективів провідних вищих технічних навчальних 
закладах України. З'ясовано, що прикладні наукові дослідження з проблем перетворення та стабілізації параметрів електрома-
гнітної енергії, аналізу; оптимізації і автоматизації режимів електроенергетичних систем; інформаційно-вимірювальних сис-
тем; підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії були спрямовані на пошуки 
новітніх технологій та внесли корінні перетворення у виробництві в цілому. Висвітлено внесок провідних вчених та лідерів 
наукових шкіл у розвиток електротехнічної світової науки: О. М. Міляха, І. М. Постнікова, С. О. Лебедєва, Л. В. Цукерника, 
О. Г. Івахненка, С. М. Фертика, І. С. Рогачова, В. Г. Холмського, Т. П. Губенка, Г. І. Денисенка. 

Ключові слова: інтелектуальна еліта, науковий потенціал, новітні технології, електротехнічна наука, Інститут елект-
ротехніки АН УРСР, вищі технічні навчальні заклади, наукові дослідження. 

 
Визначальною ознакою кожної сучасної нації є її ін-

телектуальний науковий потенціал. Українська наука, 
особливо її технічні галузі інтенсивно розвивалися з 
другої половини ХХ ст. Значна частина наукової спад-
щини цього періоду була засекречена за радянських 
часів. Проте, новаторські ідеї та інноваційні досягнення 
українських вчених того часу мають важливе значення і 
для світової науки. Це стосується і доробку українських 
електротехніків. В історію української й світової науки 
увійшли імена провідних вчених: творця першої в СРСР 
і на європейському континенті обчислювальної машини 
МЕЛМ академіка С. О. Лебедєва; академіка НАН Украї-
ни, фундатора наукової школи автоматичного керуван-
ня О. Г. Івахненка; член-кореспондента НАН України, 
засновника наукового напряму перетворювальної техні-
ки в Україні О. М. Міляха; ректора двох інститутів Львів-
ської та Київського політехнічного, член-кореспондента 
НАН України Г. І. Денисенка та ін. Наукові розробки 
колективів, що очолювали ці лідери мали спрямова-
ність на пошуки новітніх технологій, які внесли корінні 
перетворення у виробництво в цілому. 

Однією з форм організації наукової колективної дія-
льності другої половини ХХ ст. в Україні стали наукові 
та науково-технічні школи. Згуртування навколо лідера 

талановитих дослідників у межах тієї чи іншої наукової 
установи надавало можливість спадкоємності наукових 
знань, передачі навичок та методів проведення науко-
во-дослідної роботи, підготовки наукових кадрів. Особ-
ливо характерно це було для прикладних технічних 
наук, що мали в цей період найбільш ефективний вплив 
на технічний прогрес і розвиток науки в цілому. У су-
часній науковій літературі є група досліджень, присвя-
чених вивченню наукових шкіл у системі наука-
виробництво. До проблеми визначення та ідентифікації 
наукових шкіл зверталися представники різних наук, 
зокрема А. А. Богомолець, П. Л. Капиця, М. Борн та ін. 
Класифікація наукових шкіл запропонована у дослі-
дженні О. З. Мірської [21]. Питання негативного впливу 
функціонування наукових шкіл порушив В. І. Онопрієнко 
[24]. Поняття науково-технічна школа виведено у робо-
тах С. О. Бакути, Ю. О. Храмова [3], Н. І. Посвятенко 
[25]. Деякі відомості, щодо діяльності наукових колекти-
вів дослідних та навчальних закладів можна отримати з 
видань та публікацій, присвячених історії розвитку 
установ [17; 19; 22; 23; 26;]. Між тим, окремого само-
стійного дослідження щодо діяльності електротехнічних 
наукових шкіл України не існує. Мета дослідження: спи-
раючись на архівні матеріали, виокремити та показати 
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особливості функціонування науково-технічних шкіл в 
галузі електротехніки, що сформувалися на базі акаде-
мічних науково-дослідних інститутів та вищих технічних 
навчальних закладів України у другій половині ХХ ст.  

Одним з потужних центрів електротехнічної науки 
другої половини ХХ ст. був Інститут електротехніки Ака-
демії наук УРСР (з 1963 р. Інститут електродинаміки). На 
початку 1950-х рр. в інституті розпочалися дослідження у 
деяких пріоритетних напрямах, що дозволило сформу-
ватися науковим школам, характерними рисами діяльно-
сті яких було вирішення найбільш актуальних практичних 
завдань того часу. За ініціативою С. О. Лебедєва та 
Л. В. Цукерника в інституті почав розвиватися новаторсь-
кий в СРСР і дуже важливий напрям з аналізу, оптиміза-
ції та автоматизації електроенергетичних систем, засто-
сування цифрових обчислювальних машин до розрахун-
ків режимів енергосистем. Це дослідження стійкості ене-
ргосистем, зокрема єдиної енергосистеми СРСР, з пи-
тань її автоматизації і підвищення економічності роботи, 
створення і впровадження нової обчислювальної техніки, 
розробці методів аналізу режимів складних енергосис-
тем, релейний захист електростанцій та енергосистем. 
Впродовж 1954–1956 рр. Л. В. Цукерником та Н. А. Кача-
новою вперше в СРСР були виконані дослідження із за-
стосування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) 
до моделювання складних енергосистем [11, арк. 24–25].  

У 1962 р. виходить збірка статей за загальною редак-
цією О. М. Міляха, де узагальнено унікальний досвід, на-
копичений колективом лабораторії електростанцій і енер-
госистем (керівник Л. В. Цукерник), виконаних спільно з 
науковими колективами Обчислювального центру, Інсти-
туту кібернетики АН УРСР та Київського політехнічного 
інституту (КПІ). У збірнику розглянуті численні проблеми, 
пов'язані з аналізом режимів складних енергетичних сис-
тем на основі застосування сучасної обчислювальної тех-
ніки, якими займаються вчені інституту. Наприклад, висві-
тлені питання програмування розрахунків усталених і ава-
рійних режимів складних енергосистем (Н. А. Качанова); 
описано застосування ітераційного методу вузлових на-
пруг і методу контурних рівнянь, що використовує програ-
му поводження матриць з дійсними або комплексними 
елементами (Л. В. Цукерник); розглянуто досвід розра-
хунків економічного розподілу активного навантаження 
між електростанціями "Київенерго" (В. Н. Авраменко, 
С. Є. Васильєв, Г. А. Клименко, К. В. Хрущова) і методики 
вибору алгоритмів для програмування, наведено основні 
результати ескізного проектування типової обчислюва-
льної лабораторії об'єднаних диспетчерських управлінь 
енергосистем (Г. А. Клименко, С. Є. Васильєв, В. Г. 
Xолмській, Л. А. Галустова, Ю. В. Щербіна, Н. В. Бусло-
ва). Вперше в науковій літературі України наведено роз-
рахунки коефіцієнтів розподілу і струмів короткого зами-
кання, які проведені К. В. Хрущовою на цифрових обчис-
лювальних машинах [20]. 

У цей же період професором Л. В. Цукерником був 
проведений аналіз зарубіжного досвіду з питання необ-
хідності застосування цифрових обчислювальних ма-
шин для розрахунків режимів складних енергосистем. 
Енергосистеми Сполучених Штатів Америки, Франції, 
Швеції, Англії мали власні науково-дослідні лабораторії 
або обчислювальні центри. Наприклад, розрахунки 
економічного розподілу навантаження енергокомпанії 
"Georgia Power" (США) проводився з залученням фахі-
вців спеціального обчислювального центру. На Західно-
Пенсильванській енергосистемі, що об'єднувала два-
надцять електростанцій, встановлено спеціальне обла-
днання для оптимального розподілу навантаження з 
урахуванням втрат у мережах. За результатами розра-
хунків диспетчер коригував фактичний режим системи з 
урахуванням розпізнавання та попередження аварій-

них, а також прогнозування передбачених витрат елек-
троенергії. Універсальні цифрові обчислювальні маши-
ни результативно використовувалися також у Франції, 
Німеччині для різних енергетичних розрахунків як за 
договорами з обчислювальними центрами, так і самими 
енергетичними системами. У Лондоні фірмами Ferranti і 
IBM було створено спеціальний обчислювальний центр 
для проведення розрахунків оптимального режиму ро-
боти енергосистем Швеції. Дослідження Л. В. Цукерни-
ка підтвердило необхідність проведення в Інституті 
електротехніки науково-дослідних робіт із застосуван-
ням електронних обчислювальних машин для аналізу, 
оптимізації та автоматизації режимів електроенергети-
чних систем та їх елементів, розробці систем диспет-
черського керування [14, арк. 18–33]. 

На початку 1960-х рр. обсяг науково-дослідних робіт 
Інституту електродинаміки з проблем енергетики й елек-
трифікації становив дев'ять тем, керівник Л. В. Цукерник. 
Зокрема, для підтримки теми "Теоретичне дослідження 
і розробка нових принципів автоматичного регулювання 
і керування в енергетиці" створена рухома лабораторія, 
що дозволило отримати унікальні експериментальні 
результати. Вперше на території СРСР впроваджува-
лися програми розрахунку потокорозподілення і струмів 
короткого замкнення, що сприяло розгортанню систе-
матичних проектних розрахунків за допомогою цифро-
вих обчислювальних машин у науково-дослідних і прое-
ктних установах [14, арк. 24–40].  

Поступово в Інституті електродинаміки сформува-
лася наукова школа член-кореспондента, доктора тех-
нічних наук І. М. Постнікова, дослідження якої спрямо-
вані на підвищення результативності та надійності про-
цесів електромеханічного перетворення енергії. Збіль-
шення ефективності конструкцій генераторів зростаю-
чої потужності, зменшення коефіцієнту корисної дії не-
гативно вплинули на надійність турбогенераторів. І ос-
новною проблемою під час експлуатації турбогенерато-
рів стало нагрівання та збільшення втрат в елементах 
кінцевих зон електромашин. Галузеві науково-дослідні 
інститути не мали відповідних методик розрахунків, і 
серійний випуск турбогенераторів відбувався з істотни-
ми конструктивними недоліками. В Україні дослідження, 
розроблення і виробництво потужних турбогенераторів 
проводилися лише на Харківському заводі "Електрова-
жмаш", де випускалися турбогенератори потужністю 
200, 300 і 500 МВт. З ініціативи завідувача відділу маг-
нітної гідродинаміки й електромеханічних систем Інсти-
туту електродинаміки І. М. Постнікова – розпочалися 
комплексні дослідження. У 1965 р. Інститутом електро-
динаміки спільно з Інститутом математики АН УРСР та 
Харківським науково-дослідним інститутом важкого 
електромашинобудування було закінчено перший етап 
дослідження кінцевих явищ у надпотужних турбогене-
раторах. Отримані результати впроваджувалися на 
заводі "Електроважмаш", Придніпровський, Луганський 
та Зміївський гідроелектростанціях, а також були ви-
кладені в колективній монографії під загальною редак-
цією І. М. Постнікова [12, арк. 1–2]. 

Фундаментальні результати отримані в лабораторії 
автоматики та електроапаратури під керівництвом 
О. М. Міляха дозволили сформуватися новому напряму 
досліджень по перетворенню і стабілізації параметрів 
електромагнітної енергії. В лабораторії проведені робо-
ти зі створення і удосконалення пристроїв перетворю-
вальної техніки. Розробка напівпровідникових тріодів 
випрямлячів, що керувалися сприяло вирішенню про-
блеми перетворення частоти. Розширення тематики 
досліджень пов'язано з удосконаленням нового виду 
виконавчих елементів для силових структур перетво-
рювачів – напівпровідникових транзисторів. Досліджен-
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ня були розпочаті аспірантом Інституту електродинамі-
ки Ю. І. Драбовичем. Саме в цей період О. М. Міляхом 
та Ю. І. Драбовичем започаткована київська наукова 
школа з розробки та створення систем електроживлення 
на базі транзисторних перетворювачів [16, арк. 1–12]. 

Протягом 1950-х рр. до 1963 р. в Інституті електроте-
хніки працював академік О. Г. Івахненко. У цей період під 
його керівництвом проведено низку науково-дослідних 
робіт з автоматичного керування, зокрема розробка тео-
рії багатоконтурних і комбінованих систем автоматичного 
регулювання, що стали основою для розвитку вітчизня-
ної автоматики. Подальші наукові дослідження О. Г. Іва-
хненка пов'язані з розвитком кібернетики та обчислюва-
льної техніки. Впродовж 1953–1963 рр. виходить 10 мо-
нографій, автор О. Г. Івахненко, присвячених проблемам 
автоматичного регулювання і технічної кібернетики. Се-
ред них монографія 1959 р. "Технічна кібернетика" – пе-
рша вітчизняна праця в цій галузі, яка була перевидана 
ще у 1962 р., а також три монографії англійською мовою 
надруковані у Вашингтоні, Берлині, Варшаві. В Інституту 
електротехніки О. Г. Івахненко ініціював організацію від-
ділу технічної кібернетики, який і очолив. Отже, на почат-
ку 1950-х рр. була започаткована наукова школа в галу- 
зі автоматичного керування академіка О. Г. Івахненка  
[11, арк. 10–11, 24; 13, арк. 18].  

Тісна співпраця Інститут електродинаміки АН УСРС 
та Київського політехнічного інституту сприяла форму-
ванню в КПІ потужної електротехнічної школи. На поча-
тку 1950-х рр. завідувачем кафедри центральних елек-
тричних станцій А. В. Орловським та аспірантом 
І. М. Чиженко (пізніше академік НАН України) проводи-
лися аналітичні та експериментальні дослідження ком-
пенсаційних перетворювачів за темою "Генерування 
потужності на інвертіруемих установках довгих ліній 
передавання постійного струму". А. В. Орловський та-
кож займався питаннями наукового обґрунтування роз-
витку місцевих електростанцій. Під керівництвом 
К. В. Чарторизького науковим колективом кафедри еле-
ктрообладнання промислових підприємств досліджува-
лися перехідні режими в електроприводах та проекту-
валися електроприводи транспортного моста. В 1951 р. 
публікується праця К. В. Черторижського "Электроав-
томатика металлорежущих станков", де висвітлювалися 
питання автоматичного управління металорізальними 
верстатами відповідно до їхніх технологічних особливо-
стей, характеристики апаратури електроавтоматики. Ця 
робота була перевидана ще раз у 1962 р. Стрімко роз-
вився в КПІ напрям досліджень пов'язаний з проблемами 
теорії і практики електричних машин. Науковцями прово-
дилося проектування електричних машин за темою "Ре-
синхронизація синхронних двигунів для насосних станцій 
Південно-Уральского, Південно-Українського, Півнично-
Кримського каналів", керівник І. М. Постніков. В 1952 р. 
видано навчальний посібник І. М. Постнікова "Проекти-
рование электрических машин", що став основою підго-
товки інженерів-електриків [4, арк. 75].  

Значного розвитку набула кафедра "Електричні ме-
режі і системи", завідувач – фахівець з питань розраху-
нків електричних мереж, засновник київської науково-
технічної школи в галузі електричних мереж і систем 
доктор технічних наук, професор В. Г. Холмський. Він 
розвив класичну теорію розрахунків електричних ме-
реж, особливо замкнутих мереж із високим ступенем 
електричної неоднорідності, збагатив новими ідеями і 
підходами класичну методологію аналізу й оптимізації 
режимів роботи електричних мереж вищих класів номі-
нальних напруг. Науко-дослідна робота кафедри в 
1966 р. становила 6 дослідно-конструкторських і держ-
бюджетних тем, спрямованих на дослідження і розроб-
ку принципів автоматизації програмування електроене-

ргетичних розрахунків на електронно-обчислювальних 
машинах; розробки основ комплексного використання 
трансформаторів, що регулюються і компенсуючих при-
строїв в електричних системах. Наукові зв'язки підтри-
мувалися з Інститутом електродинаміки АН УССР, Но-
восибірським електротехнічним інститутом відділом 
енергетичної кібернетики АН Молдавії, Каунаським по-
літехнічним інститутом. Госпдоговірна тематика в обся-
зі 10 тем розроблялася на замовлення енергосистем та 
промислових підприємств України, Молдавії, Латвії. 
Плідно працював В. Г. Холмський в системі підготовки 
кадрів вищої кваліфікації, підготував понад десяти кан-
дидатів технічних наук, здійснював наукове керівництво 
докторських дисертацій. Серед його учнів професор 
В. М. Сулейманов, завідувач кафедри електричних ме-
реж і систем КПІ [5, арк. 1–7; 18].  

У розвитку електротехнічного напряму Харківського 
політехнічного інститут (ХПІ) на цей період можна виок-
ремити дві науково-технічні школи. Перш за все це до-
слідження в галузі техніки високих напруг, започаткова-
ні В. М. Хрущовим і продовжені С. М. Фертиком. Уніка-
льністю наукової школи С. М. Фертика є те, що сам 
С. М. Фертик був кандидатом наук, завдяки кадрової 
національної політики того часу, але він створив школу 
наукових кадрів. Досягнення представників наукової 
школи широко відомі за кордом і отримали світове ви-
знання. Науковій спільноті країн Європи, Азії широко 
використовувалися здобутки української електротехніч-
ної науки. Основні напрями науково-дослідної роботи 
наукової школи техніки високих напруг ХПІ це розроб-
ка серії магнітно-імпульсних установок для обробки 
металів (І. В. Білий, Л. Т. Хименко, О. І. Данілевич, 
М. М. Глибицький; розробка ємнісних накопичувачем 
енергії з широким діапазоном параметрів (В. В. Конотоп, 
Р. М. Пинтер, В. Д. Беспалов, В. В. Рудаков); розробка 
пересувних дослідних комплексів для випробувань ста-
ціонарних об'єктів Байконуру тощо (С. М. Фертик, 
В. В. Конотоп, І. М. Шептун, М. І. Бойко); розробка пере-
сувних установок для геологічних досліджень 
(А. Г. Гурин); створення серії генераторів імпульсної 
напруги і генераторів імпульсного струму на високі і 
надвисокі напруги (С. М. Фертик, В. В. Конотоп, 
І. Р. Пекарь); створення унікального електровимірюва-
льного обладнання (Л. Б. Леонтьєв, В. Б. Борисенко). 
Створення в ХПІ в 1958 р. науково-дослідної лаборато-
рії техніки високих напруг і перетворювачів струму до-
зволило значно поширити наукову тематику. Дослідні 
роботи проводилися спільно з проблемними лаборато-
ріями магнітно-імпульсних установок, динаміки і міцнос-
ті машин ХПІ. Впровадження відбувалися на Свердлов-
ському заводі "Электроаппарат", заводі "Электровып-
рямитель" Москва та підприємствах оборонного зна-
чення; Всесоюзному науково-дослідному інституті елек-
троенергетики, фізико-технічному інституті АН СРСР, 
Томському політехнічному інституті [8, арк. 9–11]. 

І по-друге це формування на кафедрі електричних 
машин ХПІ наукової школи професора, доктора техніч-
них наук І. С. Рогачова. Інноваційний напрям науково-
дослідної роботи кафедри електричних машин ХПІ, 
пов'язаний з розробкою нового класу машинних генера-
торів імпульсів, був започаткований І. С. Рогачовим. Під 
його керівництвом проводилися дослідження електро-
машинних генераторів уніполярних імпульсів. Резуль-
татом проведеного комплексу теоретичних та експери-
ментальних досліджень кафедри стало створення но-
вих електричних машин – генераторів уніполярних і 
знакозмінних імпульсів різних типів. За результатами 
досліджень відбувся захист дисертаційних робот 
М. М. Таращанського, А. Л. Лившиця, Н. В. Волошина, 
В. П. Толкунова, А. Н. Ткаченка. За даною темою в 
1959 р. І. С. Рогачовим в співавторстві з А. Л. Лившицем 
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опубліковано працю "Генераторы периодических импу-
льсов сильного тока", в якій здійснено перші спроби 
систематизації і узагальнення генераторів періодичних 
імпульсів сильних струмів [10, арк. 75].  

Розвиток наукових досліджень в цьому напряму 
сприяв створенню в 1964 р. галузевої лабораторії елект-
ромашинних джерел живлення для електроерозійних 
методів обробки, керівник І. С. Рогачов. Наукова темати-
ка лабораторії: розробка і дослідження електромашин-
них генераторів для електроерозійної і ультразвукової 
обробки та дослідження впливу основних параметрів 
машин постійного струму на їхню комутацію. Напрям 
досліджень, пов'язаний з розробкою технологічних про-
цесів електроерозійної обробки був складовою проблеми 
"Розвиток енергетики і електрифікації УРСР" Держкомі-
тету науково-дослідних робот Ради Міністрів УРСР. Нау-
кова тематика охоплювала низку питань, зокрема, роз-
робка, виготовлення і дослідження генераторів імпульсів 
великої потужності та високочастотних генераторів уні-
полярних імпульсів. Впровадження було проведено на 
ХЕМЗі. За госпдоговором із заводом проведені випробу-
вання дослідного зразка електромашинного двохчастот-
ного індуктивного генератора імпульсів. У результаті 
випробування виявлено, що цей зразок дозволяє підви-
щити продуктивність електроерозійного процесу на 15 %, 
та замінює три генератори зі зменшенням споживанням 
енергії на 40 %. Все це дало підстави подати заяву на 
винахід. Ліцензії на дві моделі генераторів були продані 
трьом французьким фірмам, а верстати з цими генера-
торами знайшли застосування у 50-ти країнах світу. За 
матеріалами цієї роботи завідувач кафедри І. С. Рогачов 
захистив докторську дисертацію. Розробка генераторів 
імпульсів ХПІ отримала на ВДНГ СРСР диплом II ступе-
ня. Зразки нових приладів були представлені на Всесвіт-
ній виставці досягнень промисловості в 1964 р. в Нью-
Йорку. Впродовж 1967–1970 рр. під керівництвом профе-
сора І. С. Рогачова було захищено 7 кандидатських ди-
сертацій за спеціальністю електричні машини, зокре- 
ма М. І. Барановский, А. А. Шевельов, Л. П. Галайко,  
В. Н. Іваненко, Л. І. Янтовський, В. С. Воронель,  
Ю. Д. Новіков [9, арк. 11–17, 79–80].  

На початку 1950-х рр. наукова електротехнічна школа 
почала формуватися на базі Львівського політехнічного 
інституту (ЛПІ). Набув розвитку науковий напрям з дослі-
дження і створення електричних машин під керівництвом 
доктора технічних наук, професора Т. П. Губенка. Ство-
рення при кафедрі електричних машин базової науково-
дослідної лабораторії автоматики та автоматизованого 
електроприводу пожвавило наукові дослідження і дозво-
лило розробляти комплексну тематику з автоматизації 
виробничих процесів. У межах теми розроблялися питан-
ня автоматизації буріння нафтових свердловин, диспет-
черизації і телемеханізації нафтових промислів, проводи-
лися роботи по енергетиці малих автономних електро-
станцій та створенню нових векторних діаграм синхро-
нних машин. Останній проблемі Т. П. Губенком присвяче-
на низка праць, де висвітлю Найбільш відома і затребу-
вана з них "Векторные диаграммы и построение статис-
тических характеристик синхронных машин" 1966 року 
видання. Вже на початок 1960-х рр. Т. П. Губенко підготу-
вав захист 18 кандидатських дисертацій і проводив нау-
кове керівництво ще 6 здобувачами [6, арк. 10; 1, арк. 79]. 

Розвивалися в ЛПІ дослідження з розробки і впро-
вадження в виробництво високовольтних силових за-
побіжників із скла під керівництвом М. А. Ніколаєва. В 
1959 р. для розвитку цього наукового напряму була 
створена галузева науково-дослідна лабораторія скля-
них ізоляторів. На підставі технології виробництва ізо-
ляторів, що була запропонована науковцями лаборато-
рії в 1965 р. побудований Львівський скляноізоляторний 
завод [7, арк. 11–17]. Дослідження режимів передаван-
ня електричної енергії на відстань змінним та постійним 

струмом загальними мережами розпочаті доктором 
наук, професором Г.І. Денисенко згодом перетворилися 
на потужну наукову школу [2, арк. 21–27].  

Отже, на початку 1950-х рр. в Інституті електротехніки 
АН УРСР були започатковані новаторські напрями до-
сліджень, що дозволило сформуватися в Інституті елек-
тродинаміки вже в 1960-ті рр. науковим школам, дослі-
дження яких були спрямовані розробка методів матема-
тичного моделювання на електронно-обчислювальних 
машинах (Л. В. Цукерник), автоматичного керування 
(О. Г. Івахненко), перетворення і стабілізації параметрів 
електромагнітної енергії (О. М. Мілях), підвищення ефе-
ктивності та надійності процесів електромеханічного 
перетворення енергії (І. М. Постніков). Вагомий вплив на 
розвиток електротехнічної галузі в другій половині ХХ ст. 
мали наукові електротехнічні школи вищих технічних 
навчальних закладів, що займалися теоретичними і 
практичними проблемами електричних машин 
(І. С. Рогачов, ХПІ, І. М. Постніков, КПІ), дослідженнями в 
галузі електричних мереж і систем (В. Г. Холмський, КПІ), 
розробкою магнітно-імпульсних установок (І. В. Білий), 
створенням генераторів імпульсної напруги і генерато-
рів імпульсного струму на високі і надвисокі напруги 
(С. М. Фертик), розробкою нових типів електроприводів 
(Т. П. Губенко), проблемами передачі електроенергії на 
відстань постійним і змінним струмом загальними ме-
режами (Г. І. Денисенко).  

Таким чином, якраз у 1950–1960-ті рр. закладено 
підвалини для новаторських розробок українських уче-
них-електротехніків. Тому їхній доробок є невід'ємною 
складовою світової науки, а їхні наукові досягнення 
сприяли цивілізаційному поступу України.  
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КОЛЕКТИВНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ОСНОВА КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСТВА 

 
У статті аналізується проблема колективної пам'яті та різні підходи до її розуміння як важливого чинника, який впливає на 

становлення і розвиток національної ідентичності, а також на консолідацію українського народу. 
Ключові слова: колективна пам'ять, ідентичність, політика пам'яті, українство. 
 
Сьогодні, коли кардинальні соціально-економічні, 

соціокультурні й політико-правові трансформації суттє-
во змінюють більшість сфер життя українського суспі-
льства, а також в умовах посилення загрози територіа-
льній та національній цілісності України збільшується 
інтерес до проблеми колективної пам'яті, яка може по-
мітно впливати на консолідацію суспільства, а також на 
формування національно-культурної, громадянсько-
політичної і цивілізаційної ідентичності колективних та 
індивідуальних суб'єктів. Актуальність даного питання 
пов'язана із суспільно-політичними та цивілізаційними 
викликами, які потребують адекватних відповідей.  

Ю. Лотман, А. Гуревич, А. Моль з позицій культуро-
логічного підходу розглядають пам'ять як культурно-
історичну спадщину, своєрідний духовний потенціал 
народу. За допомогою семантичного аналізу Ю. Лотман 
визначає культуру як колективну пам'ять і безпосеред-
ньо пов'язує її зі збереженням і передачею смислів [4, 
с. 3 – 4]. Як зазначає Є. Давидов, "на наших очах по-
няття пам'яті наповнилося новим змістом і, вийшовши 
за психофізіологічні рамки, перетворилося на найваж-
ливішу категорію суспільної свідомості. Більше того, 
воно стало свого роду маніфестом сил, що прагнуть 
відновити штучно розірваний в ході політичних катаклі-
змів "зв'язок часів". Пам'ять як історична глибина куль-
тури і особистості" [3, с. 165].  

Отже, колективна пам'ять – це спосіб збереження 
соціально значущої інформації, без чого неможливе 
існування суспільства в цілому, соціальних груп і окре-
мих індивідів, що входять у суспільство. Цілісність і 
стійкість соціальних зв'язків залежить від успішності 
функціонування колективної пам'яті. В умовах радика-
льних соціальних та політичних змін в сучасному украї-
нському суспільстві слабкість підстав для становлення 
нової громадянсько-політичної ідентичності призводить 
до пошуку об'єднуючих символів в історичному мину-
лому країни. Тому цілком зрозуміло, що в основу фор-
мування сучасної національної ідентичності має бути 
покладений культурно-історичний досвід українського 
народу, "за допомогою колективної пам'яті виникає 
емоційна залученість у минуле.  

Таким чином культивується майже в кожному соціу-
мі широке знайомство дітей з компонентами колектив-
ної пам'яті: пам'ятні місця, релігійні ритуали, фольклор, 

родинне дерево, що покликані спонукати в них заро-
дження почуття історичної вкоріненості, поваги до ми-
нулого. З емпатії відбувається цікавість, прагнення бі-
льше дізнатися про ті чи інші історичні постаті, історичні 
події, і ця цікавість стає підставою індивідуального інте-
ресу до історії" [5, с. 235], духовності, моралі, основним 
національним надбанням. Адже особистість споконвіч-
но поєднується з історичним буттям загальнолюдської 
цивілізації саме через національне буття.  

"Спільне минуле" української нації конструюється інте-
лектуальною елітою, представники якої вирішують, який 
статус отримає та чи інша історична подія, яка згодом 
закріплюється у відповідних текстах. Головними засобами 
трансляції змісту колективної пам'яті є культурні й освітні 
інституції та засоби масової інформації [2]. Саме тому 
основними чинниками, які впливають на консолідацію сус-
пільства, а також на становлення й розвиток національної 
ідентичності виступають не тільки історична територія, 
спільна мова, етнонім, економіка й громадянська культура, 
однакові закони та обов'язки для всіх членів національної 
спільноти, але й колективна пам'ять [2].  

Т. Воропаєва підкреслює, що: 1) консолідація – це 
один з найважливіших процесів групової динаміки, який 
зумовлює ступінь упорядкованості, узгодженості й стій-
кості внутрішньо-спільнотних взаємозв'язків, які забез-
печують стабільність та спадкоємність (наступність) 
життєдіяльності даної спільноти; 2) спільнотна згурто-
ваність проявляється через відносно безперервне та 
автономне існування кожної конкретної спільноти, яка 
має чіткі ознаки соціокультурної та соціально-
психологічної спільності (тобто подібності відповідних 
ознак або рис), що передбачає виникнення системи 
інтегративних властивостей і процесів, які унеможлив-
люють порушення цілісності даної спільноти; 3) спіль-
нотна згуртованість характеризує також ступінь відда-
ності індивідів тій чи іншій спільноті та міру їхньої при-
хильності до кожної з цих спільнот [1, с. 62–64]. 

Отже, завдячуючи спільним історіям, які збираються 
вченими та дослідниками у цілісні наративи, характерним 
для тієї чи іншої групи (сім'ї, соціальної групи, етносу, на-
ції) можуть виникнути почуття співпричетності й принале-
жності до даної спільноти, що сприяє становленню і роз-
витку емоційної складової національної ідентичності. Такі 
спільні історії про минуле, які приймають члени даної 

© Чик А., 2016 


