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Мушу сказати - повірте, це досить непросто - по-
вернутись думками у той далекий час, аби викласти спо-
гади про тодішні події і людей так, як вони на той час 
сприймалися, відчути і судити з позиції студента шести-
десятих. Ось чому, коли виникла пропозиція написати 
бодай коротенькі спогади про ті часи, моєю першою ре-
акцією була природна відмова, але раптом до мене дійш-
ло, що крім Леоніда Миколайовича, нашого ректора, та 
ще мабуть А.І. Харенка, головного будівничого, у нашо-
му колективі зараз нема нікого, хто б навчався в ХІІКБі 
у шестидесяті роки, саме на півдорозі нашої історії, і хто 
міг би розповісти, причому з позиції студента, про той, 
прямо скажемо, доленосний час, бо саме у шестидесяті 
було покладено початок того, що ми маємо сьогодні. 
Звичайно, є багато ветеранів, хто пропрацював по 30-
40 років, хоч би шановні Л.М. Окуневський, В.В. Они-
щенко, О.П. Сивцов, але вони прийшли до тодішнього 
ХІІКБу вже з вищою освітою, та ще отриманою у інших 
навчальних закладах і про студентство шестидесятих ні-
чого сказати не можуть, хіба що як молоді тоді викла-
дачі. Отож і подумалось, що може і справді, принаймні 
для тих, кому не байдужа історія своєї альма-матер буде 
цікаво дізнатися, як тоді було звичайному студенту фа-
культету міського електричного транспорту.

Зараз важко стверджувати, чи була організація 
навчального процесу тоді більш досконала, ніж сьогод-
ні, чи ні, або ж просто ми були не такі, як сучасне сту-
дентство - у всякому разі інженерів тоді випускали не-
поганих (принаймні таке моє враження). Звичайно, і в 
шестидесяті роки були життєлюби, що не брали науку до 
голови, які позакінчували школу 10 і більше років тому, 
і яким наука давалась важко, були із Середньої Азії та з 
Кавказу (хто пам’ятає той час, тому не треба говорити 
про загальноосвітній рівень тих хлопців), були городяни 
після армії, але зрештою всі якось набували досить висо-
кого і загального, і спеціального рівня. У всякому разі у 
подальшому житті, у спілкуваннях з різними спеціаліс-
тами у рідних трамвайно-тролейбусних підприємствах, 
і не тільки, як тільки заходила мова про нашу альма-ма-
тер, завжди доводилось чути про високий рівень наших 
випускників.

     З-за того, що рухомий склад міського електрич-
ного транспорту тоді був дуже примітивний і для свого 
вивчення потребував дуже мало навчального часу, голо-
вний наголос робився на фундаментальну та загально-
інженерну підготовку. Цікаво, що сказав би сьогодніш-
ній випускник про шість семестрів вищої математики 
та сьомий семестр спецкурсу, або про п’ять семестрів 
загальної фізики та два семестри хімії, про три семест-
ри теоретичної механіки, два семестри опору матеріалів 
з трьома графічно-розрахунковими роботами та семестр 
будівельної механіки з курсовою роботою, два семест-
ри теорії механізмів і машин (з курсовим проектом, два 
семестри деталей машин з курсовим проектом), три се-
местри технології матеріалів, два семестри верстатів та 
інструментів, та ще й спецкурс з допусків та посадок? 
Та це ж тільки загальнонаукова та механічна підготов-
ка, але була серйозна електрична - три семестри теоре-
тичних основ електротехніки з безліччю лабораторних 
робіт та п’ятьма розрахунково-графічними роботами, 
три семестри електричних машин та ще семестр тягових 
електродвигунів, семестр промислової електроніки, се-
местр автоматики, семестр електротехнічних матеріалів. 
Як би сприйняв сьогоднішній випускник чотири семес-
три креслення та два семестри нарисної геометрії, два 
семестри гідравліки та семестр теплотехніки, семестр 
художнього конструювання та семестр обчислювальної 
техніки (правда, до обчислювальної техніки у сьогод-
нішньому розумінні цей предмет відношення мабуть 
не мав, бо головно йшлося про переведення чисел зі 
звичайної системи у двоїчну, восьмиричну, шістнадця-
тиричну тощо, та про всякі здвижки регістрів, плаваю-
чі коми і тому подібне - власне, про що тоді можні було 
розповідати, як електронно-обчислювальну машину 
ніхто із студентів ще і в очі не бачив?). Додати ще шість 
семестрів іноземної мови - і можна отримати якесь уяв-
лення про тодішню фундаментальну підготовку. 

Вершинами техніки на міському електротранс-
порті тоді були тягові підстанції, зі ртутними запаяними 
випрямлячами ексітронами (це була тоді передова техні-
ка), або зі ртутними шестианодними, з водяним охолод-
женням та вакуумними насосами, агрегатами, які були у 
всіх господарствах.

Другим за складністю спеціальним предметом 
був двосеместровий курс тягових мереж та електропос-
тачання. Сам по собі предмет не дуже складний, але 
такої кількості різноманітних розрахунків, як у цій дис-
ципліні, ніде не доводилось бачити – буквально по 12-
15 сторінок суцільних розрахункових таблиць. Досить 

серйозним був двосеместровий курс з основ електричної 
тяги, та ще з курсовим проектом (саме так, не з курсо-
вою роботою, а з проектом).

Щодо практик, то мушу сказати, що система про-
ведення виробничих практик була унікальною, і навіть 
тепер, переживши різні її види організацій - і з нахилом 
у професіоналізацію, і з нахилом у загально інженер-
ний підхід, і ступеневу, і суспільно-політичну практики 
- важко відмовитися від думки, що тодішня практика 
була чи не найефективніша. Усього практик було дві: 
ознайомлювальна на другому курсі, що проводилася 
протягом вересня в порядку виробничих екскурсій, та 
власне виробнича, що тривала безперервно сім місяців 
з квітня по жовтень (сьомий, восьмий та дев’ятий се-
местри були відповідно скороченими). До цієї практи-
ки готувалися дуже серйозно, бо базами практики були 
підприємства, на які потім, за дуже рідкими винятками, 
направлялися випускники на роботу. Зрозуміло, що за 
сім місяців кожен практикант, почавши зі слюсаря, про-
ходив кілька щаблів по службі, і переважна кількість сту-
дентів поверталася на дев’ятий семестр до вузу, будучи 
перед тим щонайменше майстром, а з більшості – на по-
саді виконуючого обов’язки начальника цеху, а дехто - і 
виконуючим обов’язки головного інженера депо.

Лабораторної бази, принаймні на нашому факуль-
теті, тоді майже не було і ми проводили лабораторні за-
няття з ТОЕ, електричних машин, електровимірювань, 
електроматеріалів, електроніки у Політехнічному інсти-
туті. З-за цього розклад занять у нас був, як би то вірніше 
сказати, ненормованим – наприклад, першої пари нема, 
друга пара - в ХПІ, потім третя - у своєму інституті, а о 
18 годині вечора заняття у ХІІКБі з викладачем-сумісни-
ком. Оскільки для ХПІ ми були чужі, можете собі уяви-
ти, яке було до нас ставлення, про які консультації могла 
йти мова. Але якось все це витримували.

З приходом Ю. І. Бутенка, особливо після вводу в 
дію нашої першої новобудови, почалося створення влас-
ної лабораторної бази. Пам’ятаю, як заводили до 116-ї 
лабораторії тролейбус, як студентськими руками роби-
лися стенди і установки - тут проблем не було, бо серед 
нас були і зварювальники, і слюсарі, і монтери, так що 
проблеми були тільки з інструментом. Щодо лаборатор-
них робіт зі спеціальних дисциплін, то за них правили 
виготовлення стендів і установ, а після тривалої практи-
ки взагалі питання про практичну підготовку не стояло, 
бо кожен з нас на майбутньому місці роботи отримував 
цю підготовку більше ніж треба.

Я не знаю, як було раніше, до мого потрапляння до 
ХІІКБу, яка там була атмосфера, що за люди були викла-
дачі, але чомусь здається (і не тільки мені), що основу 
колективу заклав О. І. Бутенко, призначений у 1962 році 
ректором, що все почалося саме з нього. Якщо спитати, 
чим же він вирізнявся зпроміж інших, що ж в ньому було 
таке, що змушує пам’ятати його і досі, то для мене осо-
бисто - це вміння вислухати, причому так, що людина 
залишається абсолютно впевненою у його щирості, і що 
у Юрія Ілліча вистачить терпіння і бажання розібратися, 
яка б сумбурна не була розповідь. Вже потім довелося 
читати Дейла Карнегі та інших спеціалістів з виробничої 
психології, з яких я узнав, що успіх у взаємостосунках 
може бути тільки при щирій зацікавленості у предметі 
розмови, але не думаю, що у Юрія Ілліча була резуль-
татом якогось тренування, просто це був природжений 
керівник. І як природжений керівник, він добирав і від-
повідний персонал, і тепер, вже по стількох роках, мож-
на сказати, що добирав він перш за все людей з совістю.

Пам’ятаю доцента Л. М. Середницького, його ма-
неру на екзамені ретельно встановлювати обсяг знань у 
кожного. Звісна річ, оцінки з його предмету, а він читав 
курс ТОЕ, були абсолютно точні, але ж на кожного сту-
дента припадало від години аж до трьох-чотирьох: ви мо-
жете собі уявити, що таке після чотирьох годин сидіння 
на екзамені, після десятка розв’язаних або нерозв’язаних 
задач, почути від екзаменатора, що у вас отакі-то й отакі 
прогалини в знаннях, що про те і те ви тільки чули, але 
застосовувати не вмієте, але оце і оце для вас взагалі не-
відоме, тому вам оцінка два.

Згадується доцент М.А. Ренке, що викладав те-
орію механізмів і машин приблизно тої ж, як у Л.М. 
Середняцького, манери проведення екзаменів - не дай 
Боже, щоб залишилося нез’ясованим. 

Опір матеріалів на нашому потоці читав Юрій Іл-
ліч Бутенко, і студенти нашого факультету нам співчува-
ли, бо за ним була репутація досить строгого викладача. 
Але ми нещасними зовсім не були, бо десь на другій чи 
третій лекції до всіх якось дійшла логіка цього предмету, 
і для всіх стало ясно, що нічого над звичайного тут нема, 
і єдине, що вимагається - це дисципліна мислення та 
знання основоположних правил та визначень. Екзамен 

з опору матеріалів тривав не дуже довго, але не тому, що 
екзаменатор проводив його формально, якраз ні, бо знав 
Юрій Ілліч усіх нас як облуплених, знав, хто чим дихає 
і в кого яка слабина. Просто той, хто був неготовий, на 
екзамен не йшов, ми якось не вважали за можливе прий-
ти неготовим, бо соромно було, і якщо студент приходив 
і відповідав, то це значило, що краще, ніж зараз він ніко-
ли у житті предмета не знатиме, що досягнута межа його 
спроможності.

Як у дійсно природженого керівника, у нього біла 
здатність з величезної кількості супернегайних питань 
вибрати те, що повинно вирішити першим, причому без 
рефлексій, рішучо і твердо. Тим, хто працює або вчиться 
зараз, просто неймовірно уявити, що то була за „шараш-
ка”, наш ХІІКБ, коли прийшов новий ректор. Три по-
верхи старого корпусу - оце і все, не рахуючи двоповер-
хової прибудови над столярною майстернею (на другому 
поверсі цієї прибудови були і відділ кадрів, і кафедра 
іноземних мов, і деканат електротранспортного факуль-
тету, та ще й кафедра міського електротранспорту. Троє 
сходів: перший по вулиці Революції, через невеличкий 
вестибуль зі входом до підвалу, де була роздягальня і 
якось ще вміщався завгосп, вела на другий поверх, де 
був маленький кабінет ректора, учбові аудиторії, кабіне-
ти двох проректорів, кафедра економіки, кафедра хімії 
та ще якісь (вже не пам’ятаю, тільки дивуюся, де воно 
все вміщалося?) приміщення. З першого поверху, мимо 
нинішнього приміщення ради академії (тут колись був 
актовий зал, та ще й з кінобудкою), мимо нинішнього 
приміщення музею, де тоді була кафедра гідравліки, 
мимо нинішнього архіву, де у ті часи розташовувалася 
кафедра опору матеріалів та будівельної механіки, а нав-
проти - кафедра геодезії, іншими дерев’яними сходами 
можна було дістатися на третій поверх. На третьому по-
версі була кафедра теоретичної механіки та деталей ма-
шин, кафедра нарисної геометрії, бібліотека та учбові 
аудиторії. З кінця першого поверху, на якому розташо-
вувалася лабораторія міського електротранспорту, вечір-
ній деканат, учбові аудиторії та деканат містобудівного 
факультету, йшли ще одні сходи (вони і зараз існують) 
– вниз до спортивного залу та майстерень, і вверх. На 
невеличкий третій поверх, де були кафедра математики, 
кафедра фізики, кафедра марксизму, кафедра політеко-
номії. Та ще, здається, учбові аудиторії.

Хіба можна було порівняти цю убогість з, напри-
клад, ХІІТом, або Гірничим, або Будівельним інститу-
том з їх просторими холами, колонадами, лабораторія-
ми, їдальнями, гуртожитками? Правда, перед приходом 
Юрія Ілліча ХІІКБ якось спромігся на будівництво - 
потрошку будувалося продовження двоповерхової при-
будови, з тим, щоб зробити двосвітній зал (що зараз є 116 
лабораторією кафедри експлуатації газових та теплових 
мереж) для кафедри опору матеріалів та будівельної ме-
ханіки. І справа не в тім, що з приходом Ю.І. Бутенка 
темпи будівництва зросли на порядок, і навіть не в тому, 
що за рахунок підсилення та інших будівельних премуд-
ростей було вирішено добудувати ще два поверхи з ла-
бораторіями та кафедрами, третій та ще й четвертий, де 
постала перша в інституті звідна 475 аудиторія - ні, хоч 
це і дуже важливо для нашої подальшої долі, але в тому, 
що Юрій Ілліч, хоч і нова людина, зрозумів, що першо-
чергово треба розвивати те, у чому ХІІКБ має перевагу 
хоча б формально. Дійсно, хіба можна було тоді на рів-
них тягатися по Будівельним інститутом щодо містобу-
дування, або з Інженерно-економічним щодо економі-
ки, а от щодо міського електротранспорту - тут ХІІКБ 
був поза конкуренцією, хоч, ще раз повторюю, тільки 
формально, бо справи на факультеті міського електрич-
ного транспорту були тоді ой які погані. Досить сказати, 
що кафедра міського електричного транспорту існувала 
тоді лише на папері, а двоє штатних викладачів - доцент 
Ш.Ш. Блінкін та асистент Г.Г. Білібін були приписані до 
кафедри електротехніки. Як не віддати належне інтуїції 
Юрія Ілліча, його відчуттю єдино вірного рішення, хоч 
усі ознаки вказували на протилежне - кафедри місько-
го електротранспорту фактично тоді не було і невідомо, 
чи вдасться організувати учбовий процес за цією спе-
ціальністю, - а кафедрі опору матеріалів майбутнє при-
міщення вже обіцяно? Ю.І. Бутенко залишився в пам’яті 
випускників усіх тодішніх спеціальностей, але такої по-
ваги, яку він мав у випускників-електротранспортників, 
не мав ніхто ні до нього, ні після.

СПОГАДИ СТУДЕНТА ШЕСТИДЕСЯТИХ
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ГАЛУЗІ НАУК, ГОЛОВИ ГАЛУЗЕВИХ КОНКУРСНИХ 
КОМІСІЙ, БАЗОВІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ВСЕ-
УКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУ-

КОВИХ РОБІТ З  ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУ-
МАНІТАРНИХ НАУК 2009/2010 Н.Р.

№ п/п Назва галузей наук (груп спеціальнос-
тей, спеціальностей), з яких проводиться 
Конкурс

Базові вищі навчальні заклади Конкурсу (назва та адреса) Голова галузевої конкурсної комісії, телефон для 
довідок, е-mail

1 2 3 4

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1 Електротехніка та електромеханіка Дніпродзержинський державний технічний університет, вул. 
Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, 51918

Проректор Садовой  О.В. (0569) 55-12-87, е-mail: 
sadovoy@dstu.dp.ua

2 Електричні машини та апарати Кременчуцький державний політехнічний університет імені 
Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20,  м. Кременчук 
Полтавської області, 39614

Проректор Луговой А.В. (0536) 74-32-45, е-mail: kdpu 
@politech. poltava.ua

3 Інформатика, обчислювальна техніка та 
автоматизація

Вінницький національний технічний університет, Хмельницьке 
шосе, 95, м. Вінниця, 21021

Проректор Грабко В.В. (0432) 46-76-47, 59-84-36, 59-
84-13 е-mail:vstu@vstu.vinnica.ua

4 Транспорт  (Транспортні системи; 
Автомобілі та трактори; Експлуатація та 
ремонт засобів транспорту; Машини для 
земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; 
Економіка транспорту та зв’язків)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 
вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002

Заступник ректора Богомолов В.О. (057) 700-38-63, 
е-mail: admin @ khadi. kharkov.ua

5 Будівництво Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. 
Дідріхсона, 4, м. Одеса,  65029

Ректор Дорофєєв В.С. (0482) 32-44-53, (048) 723-23-
10, е-mail: odaba@paco.net

6 Архітектура Харківський державний технічний університет будівництва та 
архітектури, вул. Сумська, 40,  м. Харків, 61002

Проректор Гончаренко Д.Ф. (057) 700-02-40, е-mail: 
office@kstuka.kharkov.ua

7 Теплогазопостачання та вентиляція Київський національний університет будівництва та архітектури, 
Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037

Проректор Лізунов П.П. (044) 248-30-31, 245-48-33,е-
mail: knuba.admin@ ukr.net

8 Геодезія, картографія та землевпорядку-
вання

Львівський національний аграрний університет, вул. В.Великого, 
м. Дубляни,1,  Жовківського району Львівської області,80381

Проректор Черевко Г.В. (032) 22-42-503, е-mail: 
ldau@mail.lviv.ua

9 Готельно-ресторанна справа Київський національний торговельно-економічний університет 
вул. Кіото,19, м. Київ, 02156

Ректор Мазаракі А.А. (044) 531-47-31, e-mail: knteu@
knteu. kiev.ua

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
10 Кількісні методи в економіці (статистика, 

економіко-математичне моделювання)
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана пр. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680

Проректор Савчук В.С. (044) 459-61-09, е-mail: 
dokuments@kneu.kiev.ua

11 Фінанси, грошовий обіг і кредит Тернопільський національний економічний університет вул. 
Львівська,11, м. Тернопіль,46020

Проректор Мельник А.Ф. (0352) 43-60-03, е-mail: 
academ@tneu.edu.ua

12 Банківська справа Харківський інститут банківської справи Університету банківської 
справи Національного банку України пр. Перемоги, 55, м. Харків, 
61174

Ректор Смовженко  Т. С. (057) 338-59-01, е-mail: 
ubs@ubs.gov.ua

13 Економіка підприємства та управління 
виробництвом

Житомирський державний технологічний університет вул. Черня-
ховського, 103,  м. Житомир, 10005

Проректор Виговський Г.М. (0412) 24-14-21, е-mail: 
rector@ztu.edu.ua

14 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ДВНЗ Запорізький національний університет вул. Жуковського, 64, 
м. Запоріжя, 69000

Проректор Грищак В.З. (061) 224-42-39, 764-74-68, 
е-mail: kancelary@zsu.zp.ua

15 Маркетинг, управління персоналом і 
економіка праці

Донецький національний університет вул. Університетська, 24,м. 
Донецьк, 83055

Проректор Безпалова С.В. (062) 305-16-51, 302-92-
26, е-mail:postmaster@univ.donetsk.ua

16 Менеджмент Київський національний торговельно-економічний університетвул. 
Кіото, 19, м. Київ, 02156

Ректор Мазаракі А.А. (044) 531-49-49, 531-49-90, 
е-mail: knteu@ knteu.kiev.ua

17 Економіка природокористу-вання і охо-
рони навколишнього середовища

Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. 
Суми, 40007

Проректор Чорноус  А.М. (0542) 33-41-08, 33-00-24, 
е-mail: kans@sumdu.edu.ua

18 Туризм (країнознавство, краєзнавство, 
музеєзнавство, анімація в туризмі)

Львівський інститут економіки і туризму вул. Менцинського, 8, м. 
Львів, 79007

Ректор Бочан І.О. (032) 272-68-80, е-mail: lebk@org.
lviv.net

19 Мистецтво-знавство (дизайн, образот-
ворче мистецтво, збереження художніх 
цінностей та пам’яток архітектури)

Харківська державна академія дизайну і мистецтв вул. Червонопра-
порна, 8, м. Харків, 61002

Проректор Єрмаков С.С. (057) 706-21-03, е-mail: 
academy@design.kharkiv.com

20 Соціологічні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. 
Володимирська, 60, м. Київ, 01033

Декан Горбачик А.П. (044) 239-31-35, е-mail: 
soc_depscience@univ.kiev.ua

21 Політичні науки Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. 
М.Коцюбинського,2, м. Чернівці, 58012

Проректор Ушенко О.Г. (0372) 52-22-66, 52-61-42, 
е-mail: rector@chnu.cv.ua

22 Фізичне виховання та спорт Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76025

Проректор Миронюк І.Ф. (0342) 59-60-29, 59-60-12, 
е-mail: inst@pu.if.ua

23 Державне управління  (соціологія управ-
ління, філософія управління)

Донецький державний університет управління вул. Челюскінців, 
163а, м. Донецьк, 83015

Проректор Пілюшенко В. Л. (062) 312-58-26, 337-
66-09, е-mail: info@dsum.edu.ua

24 Актуальні питання співробітництва з 
Європейським Союзом

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Ми-
хайла Туган-Барановського вул. Щорса, 31, м. Донецьк,83050

Проректор Садєков А.А. (062) 337-95-60, 305-34-31, 
е-mail: info@donetsk.edu.ua

25 Гендерні дослідження Тернопільський національний педагогічний університет імені Воло-
димира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027

Ректор Кравець В.П. (0352)  52-15-87, е-mail: info@
tnpu.edu.ua

26 Екологія і охорона навколишнього сере-
довища

Одеський державний екологічний університет вул. Львівська, 15, м. 
Одеса, 65016

Проректор Тучковенко Ю.С. (0482) 35-73-71, е-mail: 
synop@ogmi.farlep.odessa.ua

27 Охорона праці Харківський національний автомобільно-дорожній університет вул. 
Петровського, 25, м. Харків, 61002

Проректор Богомолов В.О. (057) 700-38-63, е-mail: 
admin@khadi.kharkov.ua
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Взгляд сквозь годы
В.Р.Спренне в истории становления кафедры «Светотехника и источники света».

В 2009 году исполнилось 45 лет со 
дня основания кафедры светотехники и 
источников света Харьковской нацио-
нальной академии городского хозяйства.

1 сентября 1964 года Харьковс-
кий институт инженеров коммунального 
строительства (ХИИКС) распахнул двери 
аудиторий и лабораторий для первокурс-
ников, решивших связать свою профес-
сиональную деятельность с освещением 
городов страны. 

Идея развития новой специальнос-
ти в вузе принадлежала ректору ХИИКСа  
Ю.И.Бутенко.  Развивающемуся городс-
кому хозяйству страны остро требовались  
специалисты в области  светотехники, ос-
вещения городов и источников света. Лю-
бое новое дело всегда обречено на успех, 
если за него берутся энтузиасты и высо-
коклассные специалисты. Для развития 
новой, как для самого ХИИКСа, так и для 
Украины, специальности, был пригла-
шен кандидат технических наук, доцент 
Спренне Владимир Рихардович, человек, 
о котором можно с полной уверенностью 
сказать – ЛИЧНОСТЬ. Первый заведую-
щий кафедрой, прекрасный организатор 
и талантливый педагог, ему было сужде-
но  оставить яркий след в истории нашего 
учебного заведения и в истории развития  
светотехнической отрасли страны.

Жизненный путь ученого был неле-
гок. Но его всегда отличала преданность 
делу, работоспособность, скромность, 
глубокая порядочность, высочайшая ин-
теллигентность.

Спренне Владимир Рихардович ро-
дился 20 февраля 1913 г. в г.Ленинграде, 
в семье служащих. Свой трудовой путь 
начал в 1929 г. в городе Тихвине строгаль-
щиком Лесопильного завода. В 1934-1936 
г.г. был слушателем рабфака Институ-
та инженеров гражданского воздушного 
флота. С 1936-го по 1960-й год находил-
ся на действительной воинской службе 
в рядах Советской Армии. В 1941 году 
блестяще окончил Военную Электротех-
ническую Академию связи 
им. С.М. Буденного и полу-
чил квалификацию военного 
инженера-электрика по спе-
циальности «Прожекторы и 
светотехника». С мая 1941 г. 
по июль 1945 г. служил в зе-
нитных прожекторных частях 
войск ПВО и в Действующей 
армии на инженерно-техни-
ческих должностях. В 1945 г. 
был откомандирован в адъ-
юнктуру при кафедре «Воен-
ная прожекторная техника» 
Военной инженерной Ака-
демии им. В.В. Куйбышева 
в г.Москве. В мае 1949 г. его 
назначили преподавателем 
этой кафедры, где Владимир 
Рихардович читал лекции и 
вел занятия по курсу «Осно-
вы светотехники и инфра-
красная техника».

 В 1950 г. на ученом совете Воен-
ной Инженерной Академии В.Р.Спренне 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Явления в схемах питания лю-
минесцентных ламп и расчет элементов 

схем». В сентябре 1951 г. его переводят в 
г.Харьков в Артиллерийскую радиотех-
ническую академию для работы в долж-
ности старшего преподавателя кафедры 
«Тактика и техника зенитных прожек-
торных войск». Здесь Спренне Владимир 
Рихардович читал лекции по 
курсам: «Теоретические ос-
новы светотехники», «Тео-
рия прожекторов», «Военные 
прожекторные станции», 
«Инфракрасная техника». В 
августе 1960 г. в соответствии 
с Законом о сокращении 
Вооруженных сил СССР он 
был уволен в запас в звании 
инженер-полковника. C сен-
тября 1960 г. по июнь 1963 г. 
доц.Спренне В.Р.заведовал 
кафедрой «Общая электро-
техника» Украинского заоч-
ного политехнического ин-
ститута, а с 1 сентября 1963 
г. продолжил свою трудовую 
деятельность уже в Харьков-
ском институте инженеров 
коммунального строитель-
ства, сначала в должности 
доцента кафедры «Электротехника», а с 1 
сентября 1964 г.  возглавил созданную ка-
федру «Светотехника и источники света».

Эта кафедра создавалась в услови-
ях, когда на ней был единственный спе-
циалист в лице В.Р.Спренне. Им лично 
проделана титаническая работа по созда-
нию современной лабораторной базы для 
специальности «Светотехника и источни-
ки света». Были преодолены все трудно-
сти по созданию кафедры в условиях от-
сутствия узкопрофильных  специалистов 
и лабораторной базы. В.Р.Спренне лично 
занимался проектированием лаборато-
рий, руководил монтажом,  занимался 
подготовкой методических указаний к 
проведению лабораторных работ и ор-
ганизовывал деятельность по ведению 
многочисленных лаборатор-
ных практикумов по основам 
вакуумной техники, электри-
ческим явлениям в вакууме и 
газах, основам светотехники, 
фотометрии, пуско-регули-
рующим аппаратам, свето-
вым приборам, светотехни-
ческим установкам и др. 

Владимир Рихардович 
упорно занимался научно-
исследовательской деятель-
ностью. Научные труды 
В.Р.Спренне отличались глу-
биной и ясностью изложе-
ния физических процессов, 
происходящих в различных 
электрических устройствах. 
Одновременно с этим он вел 
работу по подбору и подго-
товке кадров для кафедры, 
руководя ими и в повсед-
невной работе оказывая им 
всяческую практическую по-
мощь. 

Благодаря его творческой энергии, 
большому труду, связанному с созданием 
лабораторной базы и подготовкой кадров, 
кафедра «Светотехника и источники све-
та» стала способна решать задачи, постав-

ленные перед нею, обеспечивала выпуск 
квалифицированных инженеров по дефи-
цитной, в то время, специальности. 

В 1967 году кафедра осуществила 
два выпуска молодых специалистов, об 
уровне подготовки которых были даны 

положительные отзывы председателей 
ГЭК, в лице кандидата технических наук 
Кнорринга Г.М., начальника отдела све-
тотехнических установок ГПИ «Тяжпро-
мэлектропроект» и доктора технических 
наук Островского М.А. - начальника 

лаборатории № 22 Всесоюзного научно-
исследовательского светотехнического 
института.

Выпускники кафедры СИС полу-
чали хорошую теоретическую подготов-
ку, любовь к своей специальности, чувс-
тво новаторства и творческого поиска. 
В.Р.Спренне утверждал, что инженер-
светотехник, кроме приемов монтажа 
осветительных установок, должен знать и 
приемы проектирования, технологию из-
готовления самих источников света, све-
тильников и всю электроосветительную 
аппаратуру. 

За период руководства кафедрой 
В.Р.Спренне сумел создать и сплотить 
коллектив энтузиастов, которые умело 
использовали практический опыт и до-

стижения ведущих ВУЗов и НИИ, а также 
воплощали в жизнь свои самостоятель-
ные оригинальные разработки и исследо-
вания.

Кафедра «Светотехника и источ-
ники света» стала центром не только 

подготовки специалистов-
светотехников в Украине, но 
и основной базой большой 
научно-исследовательской 
работы, направленной на ока-
зание практической помощи 
первоочередным прикладным 
задачам светотехники.

Под руководством 
В.Р.Спренне на кафедре и в 
научно-исследовательской ла-
боратории освещения городов 
велись научно-исследователь-
ские работы по тематике, оп-
ределяемой МЖКХ Украины 
и Министерством электротех-
нической промышленности 
СССР по заявкам предпри-
ятий и научно-исследователь-
ских учреждений страны. 

В.Р.Спренне обладал 
большой работоспособнос-

тью, являлся хорошим организатором, 
пользовался огромным уважением в кол-
лективе, который высоко ценил его энер-
гию, инициативу и эрудицию.

Владимир Рихардович был высо-
коклассным и высокоинтеллектуальным 

специалистом. Его труды, активная на-
учно- педагогическая деятельность стали 
достоянием широкой научной обществен-
ности как Харьковщины, так и далеко за 
ее пределами.  Велики заслуги ученого-
практика в деле постановки и развития 

светотехнического образова-
ния в Украине, подготовке 
инженеров-светотехников для 
народного хозяйства.

С «легкой руки» Влади-
мира Рихардовича Спренне, 
благодаря его напористости 
и умению правильно органи-
зовывать работу и подбирать 
кадры, трудом его учеников 
и последователей сегодня 
кафедра светотехники и ис-
точников света Харьковской 
национальной академии го-
родского хозяйства – мощ-
нейшая в Украине. 

Кафедра занимается 
подготовкой кадров по обра-
зовательно-профессиональ-
ным программам: бакалавр, 
специалист, магистр по спе-
циальности светотехника и ис-

точники света. Здесь студенты получают 
глубокие знания по основам светотехни-
ки, светотехническим материалам, опти-
ке, фотометрии, физическим основам ис-
точников света, технологии производства 
источников света и световых приборов, 
проектированию и монтажу осветитель-
ных установок, компьютерным и инфор-
мационным технологиям в светотехнике, 
световой архитектуре, рекламе, световому 
дизайну и др.

Сегодня кафедра имеет в своем рас-
поряжении 7 учебных и три отраслевых 
научно-исследовательских лаборатории, 
оснащенные современным технологичес-
ким и компьютерным оборудованием. За 
время работы кафедры было подготовлено 
более 2500 специалистов-светотехников, 

которые успешно работают на 
предприятиях Украины, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Кафедра «Светотехни-
ка и источники света» стала 
центром не только подготовки 
специалистов-светотехников в 
Украине, но и основной базой 
большой научно-исследова-
тельской работы, направлен-
ной на оказание практичес-
кой помощи первоочередным 
прикладным задачам светотех-
ники. Сотрудниками кафедры 
опубликовано более 2000 на-
учных работ, из которых почти 
300 - патенты и изобретения.

Ныне на кафедре учеб-
ный процесс и научно-иссле-
довательскую работу ведут 6 
докторов наук, профессоров, 
2 Лауреата государственной 
премии Украины, 9 кандида-

тов наук, доцентов; работает специализи-
рованный совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по специаль-
ности 05.09.07-светотехника и источники 
света.

Кафедра «Светотехники и источ-
ников света» стала основателем Между-
народного научно-технического журнала 
«Светотехника и электроэнергетика», ко-
торый включен в перечень изданий ВАК 
Украины.

Деятельность кафедры в настоящее 
время направлена на развитие научной и 
учебно-методической работы в области 
светотехники и источников света, внед-
рение новых идей, повышение конкурен-
тоспособности Украины в светотехничес-
кой отрасли на мировом уровне. 

Сделано много. Оглядываясь на 
пройденный кафедрой путь, хочется с 
благодарностью вспомнить и отдать дань 
памяти Владимиру Рихардовичу Спренне, 
сыгравшему особенною роль в истории 
Харьковской национальной академии го-
родского хозяйства и в становлении спе-
циальности «Светотехника и источники 
света».  

В.Н.Полищук, декан факультета 
электроснабжения и освещения 

городов
Т.П.Елисеева, заведующая 

музейного комплекса
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Как и всегда, в начале учебного года, 
студенческий клуб начал подготовку первокур-
сников к их первому творческому межфакуль-
тетскому конкурсу «Дебют 2009».

Хочу сказать, что активность некоторых 
студентов оставляла желать лучшего, но все же 
факультеты работали. Прошло немало време-
ни подготовки, прежде чем мы смогли что-то 
увидеть на сцене и вот 29 октября в актовом 
зале нашей академии прошёл межфакультетс-
кий конкурс «Дебют». В программе конкурса 
было несколько номинаций: КВН, приклад-
ное искусство, вокал, инструментальный, те-
атральный жанр, хореография; в которых и 
соревновались наши первокурсники. Здесь хо-
чется сказать, что ни один факультет так и не 
смог представить себя во всех номинациях, что 
очень разочаровало членов жюри. В частности 
Г.А.Попова (режиссёр студенческого клуба) 
отметила, что за многие годы её работы в клубе 
никогда не было такого, чтобы факультет Гра-
достроения был без команды КВН. А также столь малым 
числом участников от факультетов была представлена те-
атральная номинация.

Тематикой нынешнего праздника был поиск со-
кровищ - творческих талантов. Открыл наше театра-
лизованное представление первокурсник факультета 
Менеджмент – Максим Штурма, который исполнил на 
электрогитаре музыкальную тему из кинофильма «Пира-

ты Карибского моря». Первыми были найдены таланты 
КВН. В этой номинации - 3 место заняла команда КВН 
«Ели ели» факультета Экономики и Предприниматель-
ства. За помощь в подготовке команда выражает благо-
дарность Максиму Дужичу.   2 место - команда «Кипиш»- 
факультет Менеджмент. Ребята благодарят Анастасию 
Степанову и команду КВН «Я-иль-Я».1 место по праву 
заняла команда КВН «Шалун» факультета Электротран-

спорта. Первокурсники ЭТ говорят огромное спасибо 
Константину Брынзе, Денису Дедику, Олегу Кононенко, 
Владиславу Рубану. Как всегда старшекурсники не ос-
тавляют первокурсников сам на сам с этим первым в их 
студенческой жизни конкурсом.

Дальше мы попали в плен чарующего вокала. Раз-
вернулась не шуточная борьба. Вокалистов было настоль-
ко много, что членам жюри было сложно определиться, 
но, тем не менее, результаты вокального конкурса:

3 место заняла Инна Шимко - факультет ИЭГ;
2 место – Ирина Васильчук – Факультет М;
1 место разделили между собой Ольга Корх - Фа-

культет М и Евгений Белозёров - факультет ЭОГ. (Общее 
фото вверху)

Очень слабо был представлен инструментальный 
жанр, поэтому по решению жюри были отмечены за 
участие: Инструментальный ансамбль ф-та ЭОГ «ВВС», 
и победитель номинации Максим Штурма, факультет М. 
Так же слабо, как я уже отмечала, была представлена те-
атральная номинация: 2 место - факультет Электротран-
спорта со своим музыкальным попурри «Студенческая 
жизнь», 1 место заняли девчонки с факультета Инженер-
ной Экологии городов с потрясающим СТЭМом «Ледис-
тан». Говоря о малочисленности, нельзя не упомянуть и 

очень скудную выставку, которая всех встречала в фойе 
актового зала. Но все же есть и в номинации прикладное 
искусство свои победители. Ими стали Татьяна Ромась 
Факультет ЭП, занявшая 2 место и Евгений Бородин Фа-
культет ИЭГ, занявший 1 место - со своими стенгазета-
ми.

Завершалось наше театральное действие на «Ле-
тучем Голландце». Самой яркой номинацией конкурса 
была Хореография. Ну а теперь о результатах:

3 место заняла шоу – группа факультета Экономи-
ки и Предпринимательства с композицией «I believe»;

2 место у факультета  Электроснаб-
жения и освещения городов с композицией 
«Зомби»;

1 место занял Градостроительный фа-
культет и его танцевальный коллектив «По-

терянные» с композицией «Сокровище любви».

Но самой главной интригой всего конкурса было 
то, чей факультет станет победителем.  Всех ожидал 
большой сюрприз. По сумме балов, набранных во всех 
номинациях, третье место занял факультет ЭТ, второе 
место досталось факультету ЭП, а первое место, как это 
ни парадоксально, занял факультет ИЭГ(фото внизу), 
который активно готовился только последнюю неделю, 
но всёже, выиграл.

Студенческий клуб всячески оказывал помощь 
факультетам в подготовке к конкурсу и здесь хочется 
поблагодарить всех сотрудников и руководителей кол-
лективов клуба, а особенно Александру Мовлик, Марину 
Лутохину, Александра Городова, Яну Косторную, Гали-
ну Попову, Виталия Крамаря, Наталью Чеботкову. Они 
немало сил приложили к раскрытию новых талантов в 
нашей Академии. А также хочется выразить огромную 
благодарность студентам Градостроительного факульте-
та, группы Ае-2005-2, ребята за несколько дней смогли 
создать замечательные декорации и оформить сцену, на 
которой происходил весь этот праздник.

В заключении мы можем только поздравить всех 
победителей и пожелать им не потерять задор и творчес-
кий порыв в дальнейшем. А тем, кто себя ещё ,по каким-
то причинам, не проявил, студенческий клуб предлагает 
приходить на занятия в коллективы клуба и там показать, 
на что вы способны.

Худрук студклуба

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ


