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Говоров Пилип Парамонович (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр.
покажчик / Наукова бібліотека Харків. нац. ун-ту міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ;
[уклад.: О. М. Штангей, В. О. Статкус ; відп. ред. Н. О. Євсюкова ; ред. С. І. Федяй]. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 104 с. – (Видатні імена та події).
У біобібліографічному покажчику висвітлено основні етапи життя, науково-дослідної,
педагогічної діяльності видатного вченого в галузі світлотехніки і електроенергетики,
професора Харківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова, академіка Академії наук Вищої школи України, віце-президента секції
технічних наук Академії наук вищої освіти України, члена Президії Академії наук вищої освіти
України, дійсного академіка Академії наук Республіки Сербської Пилипа Парамоновича
Говорова.
Видання призначено науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам, широкому
загалу читачів.
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Передмова
Біобібліографічний покажчик присвячено видатному вченому у галузі
світлоенергетики професору Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова, академіку Академії наук вищої освіти України,
віце-президенту секції технічних наук, дійсному академіку Академії наук
Республіки Сербської, доктору технічних наук Пилипу Парамоновичу Говорову.
До покажчика увійшли дані біографічного характеру, відгуки відомих
вчених про П. П. Говорова, бібліографічні відомості про монографії, підручники,
навчальні посібники, конспекти лекцій, наукові статті, статті, які надруковані в
зарубіжних виданнях, тези доповідей на науково-практичних конференціях,
семінарах, симпозіумах, авторські свідоцтва, патенти, науково-технічні розробки,
участь у редакційних колегіях, роботи, виконані під керівництвом П. П. Говорова,
публікації про П. П. Говорова, фотоматеріали. Представлені у списку
опублікованих праць джерела охоплюють період із 1978 по 2018 рр. Матеріал
розташовано в хронологічній послідовності, а в межах кожного року – за
алфавітом публікацій.
Видання містить іменний покажчик співавторів праць.
Всі бібліографічні описи виконано мовою оригіналу відповідно до ДСТУ
7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила». Слова та словосполучення
скорочено відповідно до ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення
слів і словосполучень українською мовою».
Біобібліографічний покажчик буде цікавий студентам, аспірантам,
викладачам, науковим співробітникам, фахівцям в галузі світлотехніки,
енергетики.
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Доктор технічних наук, професор
Академік Академії наук вищої освіти України
Віце-президент секції технічних наук
Академії наук вищої освіти України
Член Президії Академії наук вищої освіти України
Дійсний академік
Академії наук Республіки Сербської
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Основні дати життєвого шляху та діяльності
Народився Пилип Парамонович 22 листопада 1948 року в с. Муравлівка
Ізмаїльського району Одеської області в робочій сім’ї. Батько – Парамон
Дмитрович – найвідоміший в Бесарабії автомобіліст. Мати – Говорова Домна
Автономівна – домогосподарка.
1955–1963 рр. – навчання в початковій семирічній школі, яку закінчив з
відзнакою.
1963–1966 рр. – навчання в середній школі-інтернаті в болгарському селищі
Суворов – райцентрі Ізмаїльської області.
1966–1971 рр. – студент Одеського політехнічного інституту (зараз Одеський
національний політехнічний університет) за спеціальністю «Електропостачання
промислових підприємств, міст та сільського господарства».
1966–1971 рр. – приймав участь у роботі студентських будівельних загонів
«Політехнік».
Червень 1971 р. – захистив диплом про вищу освіту за темою «Електропостачання
тролейбусного маршруту № 1 «Залізничний вокзал – Шуменський житловий
масив в м. Херсоні».
Жовтень 1971 р. – після закінчення інституту прийнятий за направленням
Міністерства хімічної промисловості СРСР інженером з електронагляду до
відділу головного енергетика Виробничого об’єднання (ВО) «Хімпром», м. Суми.
Січень 1973 р. – прийнятий на роботу до служби ліній електропередач та
підстанцій на підприємство електромереж, м. Ізмаїл.
Листопад 1974 р. – прийнятий на посаду головного інженера підприємства
«Міськсвітло», м. Ізмаїл.
Січень 1975 р. – прийнятий на посаду головного енергетика міжколгоспного
шляхово-будівельного управління, м. Ізмаїл.
Липень 1975 р. – зарахований на посаду старшого наукового співробітника
кафедри загальної електротехніки Сумської філії ХПІ (на сьогодні Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут») з відривом від
виробництва.
Грудень 1979 р. – зарахований до аспірантури ХПІ.
1982 р. – захищає кандидатську дисертацію за темою «Режими роботи та
параметри вольтододавальних трансформаторів з тиристорним керуванням» в
Ленінградському політехнічному інституті (зараз Санкт-Петербурзький
політехнічний університет Петра Великого).
Грудень 1982 р. – зарахований за направленням Міносвіти УРСР на посаду
асистента кафедри електричних машин та апаратів Українського заочного
політехнічного інституту (зараз Українська інженерно-педагогічна академія).
Вересень 1988 р. – зарахований на посаду доцента кафедри електропостачання
міст Харківського інституту інженерів комунального будівництва (ХІІКБ) (зараз
Харківський
національний
університет
міського
господарства
імені
О. М. Бекетова (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова).
6

Жовтень 1992 р. – обраний академіком-секретарем відділення «Енергетика та
ресурсозбереження» АН ВОУ.
Жовтень 1995 р. – зарахований до докторантури Харківської державної академії
міського господарства (ХДАМГ) (зараз ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) зі
спеціальності 05.14.02 – Електричні станції (електрична частина), мережі,
електроенергетичні системи та управління ними.
Жовтень 1998 р. – прийнятий на посаду доцента кафедри електропостачання міст
після закінчення докторантури ХДАМГ.
2001 р. – захищає докторську дисертацію за темою «Керування режимами
розподільних електричних мереж міст на основі гнучких систем» в
Національному університеті «Львівська політехніка».
Січень 2001 р. – обраний академіком та керівником відділення «Енергетика та
ресурсозбереження» АН ВОУ.
Грудень 2001 р. – переведений на посаду професора кафедри електропостачання
міст ХДАМГ.
Січень 2002 р. – обраний керівником Харківського регіонального відділення АН
ВОУ та заступником керівника Східного наукового центру АН ВОУ.
2002 р. – присвоєно вчене звання професора.
2002–2007 рр. – завідувач кафедри світлотехніки та джерел світла ХДАМГ
(з 2003 р. – ХНАМГ).
Серпень 2004 р. – обраний віце-президентом АН ВОУ, керівником секції
технічних наук.
Червень 2006 р. – призначений на посаду керівника центру енергоефективних
технологій ХНАМГ (зараз ХНУМГ ім. О. М. Бекетова).
2007 р. – президент Українського комітету освітлення.
Із вересня 2007 р. – професор кафедри світлотехніки та джерел світла ХНАМГ.
2008 р. – член Міжнародної комісії з освітлення.
Грудень 2012 р. – обраний дійсним академіком Академії наук Республіки
Сербської.
Грудень 2013 р. – обраний керівником Східного наукового центру АН ВОУ.
Із 2014 р. – член Державної Атестаційної комісії МОН України.
Із 2015 р. – член Наукової ради МОН України.
Травень 2017 р. – призначений керівником спеціалізованої ради ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова зі спеціальності 05.14.02 – електричні станції, мережі та
системи.
Серпень 2017 р. – призначений гарантом програми підготовки (Phd) у ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова зі спеціальності 1.41 – Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка.
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Нагороди
Ордени:
Орден Святіших рівноапостольних Кирила та Мефодія (2014 р.)
Орден Святого Володимира УПЦ III ступеня (2017 р.)
Медалі:
Медаль ВДНГ України (1985 р.)
Медаль Ярослава Мудрого (2003 р.)
Медаль «За досягнення в освіті і науці» (2004 р.)
Медаль Київського міського голови Омельченка (2004 р.)
Медаль Юрія Миколайовича Тарана-Жовніра (2008 р., 2014 р.)
Медаль Остроградського (2009 р.)
Медаль Верховної ради України «Науково-освітній потенціал» (2011 р.)
Медаль Івана Пулюя (2011 р.)
Ювілейна медаль «20 років Академії наук вищої освіти України» (2012 р.)
Золота медаль Академії наук Республіки Сербської (2013 р.)
Медаль МОН України «Флагман освіти і науки України» (2013 р.)
Медаль Святого Володимира (2011 р., 2013 р.)
Медаль імені О. О. Богомольця (2017 р.)
Почесні звання:
Дійсний академік Академії наук вищої освіти України (АН ВОУ) (1992 р.)
Академік-секретар відділення «Енергетика та ресурсозбереження» (1992 р.)
Член Президії АН ВОУ (2002 р.)
Голова Харківського регіонального відділення АН ВОУ (2002 р.)
Віце-президент АН ВОУ, керівник секції технічних наук (2006 р.)
Генерал-майор козацтва (генерал-осавул) Міжнародної Асоціації «Козацтво» (2006 р.)
Отаман Харківського відділення Бунчукового козацького товариства
Міжнародної Асоціації «Козацтво» (2006 р.)
Президент Українського комітету освітлення (2007 р.)
Член Міжнародного комітету освітлення (2008 р.)
Член Державної атестаційної комісії МОН України (2012 р.)
Дійсний академік Академії наук Республіки Сербської (2012 р.)
Керівник Східного наукового центру АН ВОУ (2013 р.)
Член наукової ради МОН України (2014 р.)
Грамоти:
Грамота від Голови редакційної ради «За великий особистий внесок у створення загальнодержавного науково-виробничого і інформаційного журналу «Енергозбереження. Енергетика.
Енергоаудит» і в зв’язку з 15-річчям виходу в світ першого номера журналу (2012 р.)
Грамота Харківської національної академії міського господарства «За багаторічну
сумлінну працю та з нагоди 90-річчя академії» (2012 р.)
Грамота Міністерства освіти і науки України, АН ВОУ «За вагомий внесок у
розвиток освіти і науки України» (2013 р.)
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Грамота Української православної церкви (УПЦ) (2014 р.)
Грамота Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2016 р.)
Дипломи:
Диплом лауреата виставки 1987 року «За успіхи в економічному і соціальному
розвитку Української РСР» (1987 р.)
Диплом Президії АН ВОУ «За визначні здобутки в галузі енергетики та
ресурсозбереження» (2008 р.)
Диплом всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України» за
вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки (2011 р.)
Диплом НАН України «За вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти та
участь у ІV всеукраїнській виставці-фестивалі «Обрані діти України»» (2010 р.)
Диплом іноземного члена-академіка Академії наук і мистецтва Республіки
Сербської (2011 р.)
Диплом переможця Міжнародного конкурсу інвестиційних та інноваційних проектів
«Харківські ініціативи». Номінація «Кращий інноваційний проект у сфері
енергозбереження». Проект «Енергоефективна технологія електропостачання та
освітлення міст» (2012 р.)
Диплом фіналіста Міжнародного конкурсу інвестиційних та інноваційних
проектів. Номінація «Кращий інвестиційний проект кластеру «Житловокомунальне господарство». Проект «Енергоефективна система освітлення
об’єктів соціально-культурного та побутового призначення» (2013 р.)
Диплом фіналіста Міжнародного конкурсу інвестиційних та інноваційних проектів.
Номінація «Кращий інноваційний проект у сфері енергозбереження» (2012 р.)
Проект «Енергозберігаючі світлодіодні світильники для освітлення житлових і
громадських будівель» (2013 р.)
Диплом лауреата Нагороди Святого Володимира за значний особистий внесок у
розвиток науки і освіти в Україні (2006 р.)
Подяки:
Подяка за довголітню плідну роботу та з нагоди 50-річчя із дня народження (1998 р.)
Подяка за успішне проведення захисту дипломних проектів на базі акціонерної
компанії АК «Житомиробленерго» (2000 р.)
Подяка та заохочення грошовою нагородою з нагоди 55-річчя від дня народження (2003 р.)
Подяка міського голови м. Києва «За вагомий особистий внесок у розвиток науки,
високий професіоналізм та з нагоди 55-річчя від дня народження» (2004 р.)
Подяка з нагоди 65-річчя від дня народження за довголітню та сумлінну працю (2013 р.)
Подяка від голови Харківської обласної ради (2015 р.)
Переможець Всеукраїнських конкурсів:
«Науково-освітній потенціал України» (2011 р.)
«Кращий науковець року 2011» (2011 р.)
«Флагман освіти і науки України» (2013 р.)
Перша Премія за монографію «Історія української світлотехніки» АН ВОУ (2016 р.)
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Слово про вченого
(Сторінки біографії Говорова Пилипа Парамоновича)
Серед вчених, чиє життя присвячене розвитку енергетики України та одного
з її важливіших напрямків – світлотехніки, особливе місце займає постать
П. П. Говорова – видатного вченого, педагога та вихователя. Це пов’язане, перш
за все, з його роллю у розвитку комунальної або малої енергетики та поєднанням
її зі світлотехнікою. Пройшовши всі щабелі становлення від інженера з
електронагляду Сумського ПО «Хімпром», керівника району ПЕО «Одесаенерго»
та директора Ізмаїльського підприємства електричних мереж зовнішнього
освітлення до доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри
«Світлотехніка та джерела світла» Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова, П. П. Говоров всюди залишався
патріотом України, її достойним сином, для якого служіння Україні, її справі й
долі стало справою всього його життя.
Народившись 22 листопада 1948 р. на Одещині в сім’ї хліборобів на
багатостраждальній Бесарабський частині Одещини, де панувало різноманіття
традицій румун, болгар, турків, греків, русичів, молдован та ще кількох десятків
інших національностей, П. П. Говоров пройшов не простий і не легкий життєвий
шлях. Було все: і примхи долі, і радість перемог, але завжди з ним були
цілеспрямованість, наполегливість та працьовитість, які допомагали йому вийти з
усіх незгод і досягнути тих висот, які він заслуговує по праву.
В певній мірі цьому сприяли спадкові надбання П. П. Говорова, що отримані ним
від родичів: дідуся Автонома – відомого на Ізмаїльщині коваля та філософа, бабусі Тетяни –
відомій своїми чарівними вишиванками та смачними пирогами, батька Парамона
Дмитровича – найвідомішого в Бесарабії автомобіліста.
Так сталося, що ще з дитинства Пилип Говоров був приречений на непросту
та достатньо важку долю. 1948 рік – це кінець другого голодомору на півдні
України. Люди, аби не вмерти від голоду, їли траву та гризунів. Не вижили
четверо маленьких братів П. П. Говорова. Війна забрала трьох його родичів.
Нелегко далась вона й батькам П. П. Говорова. Батько, Парамон Дмитрович,
пройшов війну водієм «Катюши» через Бухарест, Будапешт та Відень, маючи
чисельні бойові нагороди. Потім війна часто нагадувала йому про себе. Нелегко
пройшла також для тих місць колективізація, наслідками якої стало засудження
ряду родичів П. П. Говорова та пригнічене становище тих, хто залишився на
землі. Торкнулося це й молодого П. П. Говорова.
П. П. Говоров був бажаною дитиною в сім’ї, але життя його проходило в
умовах жорстокого виживання. Це певною мірою зформувало основні риси його
характеру – людяність, працелюбність та наполегливість. Саме ці риси дозволили
П. П. Говорову в 1955 р. вступити і в 1963 р. з відзнакою закінчити вісім класів
початкової школи.
Вже в цей час у Пилипа Говорова з’явилась зацікавленість до електрики та
світлотехніки. Ілюмінація ялинок, освітлення подвір’я, світлове табло та реклама
стали предметами його уваги. Вже тоді у юнака проявились навички лідера та
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організатора, вміння ставити та вирішувати не завжди легкі, але вкрай важливі задачі. В
1963 р., незважаючи на величезні труднощі, він вступає, а в 1966 р. закінчує середню
школу-інтернат в болгарському селищі Суворово – райцентрі Ізмаїльської області, з
ходінням пішки за 15 км щотижня, недоїданням, недосипанням і т. ін.
Тут П. П. Говоров і далі викрісталізовує свій характер. Він вивчає болгарську
мову, традиції та побут болгар, стає активним учасником суспільного, у тому числі
спортивного, життя школи, переможцем багатьох різного рівня змагань в
Суворівському районі та Ізмаїльській області. Особливо важко було вступити до
закладу вищої освіти (ЗВО), бо крім подвійного випуску (одночасно випускались 10 та
11 класи) виникла ще й проблема паспортів. Але наполегливість та відчуття правоти
зробила своє. У 1966 р. П. П. Говоров поступає на перший курс Одеського
політехнічного інституту на спеціальність «Електропостачання промислових
підприємств, міст та сільського господарства» (школа професорів Дірацу – Петренка –
Фомічова). В цей час в нього з’являються перші паростки науковця, починають
цікавити науково-технічні проблеми світлотехніки та електроенергетики. Саме на
кафедрі електропостачання були засіяні ті наукові зерна, які в майбутньому дали рясну
прорість. Тут вже відкрилась його тяга до знань та хист дослідника, вперше він
зіткнувся з вольтододавальними трансформаторами, які були предметом досліджень
кафедри електропостачання Одеського політехнічного інституту, і які потім пройшли
червоною лінією через усе життя П. П. Говорова.
Під час навчання П. П. Говоров проявив себе як активіст, член збірної команди
факультету з футболу та волейболу, член студенських будівельних загонів тощо.
Починаючи з 1966 по 1971 рік він приймав участь у роботі студенських будівельних
загонів «Політехнік» (1967, 1968 рр. – Тюмень, 1969, 1970, 1971 рр. – Якутія) у якості
члена загону, бригадира та його командира. На його рахунку десятки кілометрів доріг
та будинків в Тюмені, реконструкція центральної площі в м. Якутську, житловий
будинок в м. Ханти-Мансійську (ЯАРСР), цегляний завод в Тюмені, дорога в
м. Хандига (ЯАРСР). Переддипломна практика в РЕО «Одесаенерго» ще в більшому
ступені закалила характер П. П. Говорова, а реальний дипломний проект за темою
«Електропостачання тролейбусного маршруту № 1 «Залізничий вокзал – Шумаський
жилмасив в м. Херсоні» з детальною розробкою телекерованої тягової підстанції»
надав йому професійну спрямованість на все життя.
Після закінчення навчання П. П. Говоров був розподілений на Сумське
ВО «Хімпром» і працював там інженером з енергонагляду до 1973 р. Потім він
перейшов працювати керівником району електричних мереж ВЕО «Одесаенерго», а
далі – директором КП «Ізмаілміськсвітло». Тут відбулося його становлення як фахівця,
проявився талант керівника і організатора, були зроблені перші дослідження й написані
перші наукові праці, П. П. Говоров зробив головні доробки, які стали основою його
подальших досліджень.
У 1975 р. П. П. Говоров був запрошений проф. М. В. Лопушанським до наукової
роботи, а за підтримки проф. В. М. Брюханова був прийнятий на викладацьку роботу
до Сумської філії Харківського політехнічного інституту (ХПІ). Згодом, маючи
значний дисертаційний доробок, він був рекомендований і до аспірантури ХПІ, де
в цей час працювала велика плеяда талановитих науковців – проф. В. П. Толкунов,
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проф. Л. Л. Рожанський, проф. В. Т. Долбня, проф. В. Б. Клепікова, проф.
Ю. П. Гончаров та ін., праці яких були присвячені розв’язанню гострих проблем
енергетики та електротехніки.
Великий вплив на формування Пилипа Парамоновича як науковця
здійснили у той час проф. В. П. Толкунов, проф. С. Ф. Артюх, проф. І. Г. Шелепов
та ін. Ними було створено благодатне середовище і всі умови для творчого
розвитку молоді. Завдяки цьому у 1982 р. достроково П. П. Говоров захищає
кандидатську дисертацію у тоді ще Ленінградському політехнічному інституті
(кафедри К. С. Демірчана та В. В. Фетісова) з питань регулювання напруги за
допомогою вольтододавальних трансформаторів з тиристорним керуванням.
Після захисту дисертації П. П. Говоров розподіляється на кафедру електричних
машин та апаратів Українського заочного політехнічного інституту де він
продовжує дослідження вольтододавальних трансформаторів. В цей час перед
ним стає питання щодо розширення меж досліджень і врахування параметрів та
режимів електричних мереж. Це вимагає від П. П. Говорова комплексних
системних
досліджень
електричних
мереж
з
вольтододавальними
трансформаторами. Тому в 1988 р. Пилип Парамонович переводиться в
Харківський інститут інженерів комунального будівництва на посаду доцента
кафедри електропостачання міст (нині ХНУМГ ім. О. М. Бекетова), де він у
співпраці з відомими фахівцями енергетики та електротехніки доц.
В. І. Полосухіним, проф. К. К. Намітоковим, проф. В. В. Науманом та ін. успішно
продовжує дослідження на замовлення АК «Харківобленерго», ВО «Союзсвітло»,
ВО ХЄМЗ, ВО Електричних машин тощо. На цих підприємствах під його
керівництвом здійснюється розробка та виробництво різного роду пристроїв
керування режимами електричних мереж. В ході виконання цих досліджень
П. П. Говоров вміло використовує набуті раніше практичні навички та знання. Це
стосується вирішення споконвічної проблеми підвищення надійності
вимірювальних трансформаторів, проблеми автоматизації керування режимами
міських електричних мереж, проблеми компенсації реактивної потужності в
мережах тощо. У цей час П. П. Говоровим вперше встановлена особливість
міських електричних мереж, яка визначає ефективність заходів по керуванню їх
режимами – низький рівень кореляції графіків напруги та реактивної потужності.
На цій основі П. П. Говоровим вперше розроблено парадигму автоматизованого
керування режимами розподільних електричних мереж, які враховують низький
рівень кореляції графіків напруги та реактивної потужності, значний розподіл
мереж у просторі, а процесів у них – у часі. На їх основі П. П. Говоров розробив
та організував виробництво серії багатофункціональних пристроїв на основі
вольтододавальних трансформаторів, адаптованих для параметрів мереж та
режимів їх роботи. Сьогодні ці пристрої випускаються підприємствами Харкова
та Києва і успішно працюють у системах електропостачання та освітлення міст
України, Росії, Білорусії, Молдови та інших держав СНД.
Подальша копітка робота над вивченням комплексних процесів у системах
електропостачання та освітлення міст у співпраці з провідними фахівцями
енергетичної галузі проф. К. П. Власовим, проф. В. В. Зоріним, проф.
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А. В. Журахівським дозволила П. П. Говорову уточнити деякі наукові положення,
що стосуються міських електричних мереж, та розробити нові концептуальні
засади їх роботи в умовах високого рівня невизначеності параметрів та режимів
мереж. Вже тоді у П. П. Говорова з’являлись сумніви щодо коректності критеріїв
та параметрів оптимізації систем електропостачання міст. Оскільки від 20 до 90%
електричної енергії в містах витрачається на освітлення, то зрозумілим є те, що
системи освітлення є важливішим чинником енергоефективності в містах. І дуже
важливо, що доля зробила так, що саме П. П. Говоров опинився біля витоків
комплекних досліджень систем електропостачання та освітлення міст. Визнаний,
досвідчений фахівець з електроенергетики з одного боку, та фахівецьсвітлотехнік, з другого, П. П. Говоров зробив вагомий персональний внесок у
розвиток світлотехнічної галузі України.
Як керівник, який певний час працював в системах зовнішнього освітлення,
він одним з багатьох стояв у витоків Всесоюзної асоціації ділового
співробітництва в галузі зовнішнього освітлення міст «Союзсвітло». В багатьох
містах України та держав СНД його знають як відомого фахівця-світлотехніка.
Тісні зв’язки підтримуються ним з підприємствами «Міськсвітло» м. Москви
(директор О. І. Шалімов), м. Санкт-Петербурга (директор І. К. Наговський),
м. Нижнього Новгороду (директор М. І. Гречко), м. Калінінграду (директор
М. І. Коробко), м. Ташкенту (директор Т. Г. Таліпов). Тісні зв’язки підтримуються
ним з підприємствами «Міськсвітло» України: м. Київа (директор А. І. Горбунов),
м. Харкова (директор В. П. Татьков), м. Одеси (директор Л. Б. Навроцький),
м. Чернігова (директор В. О. Бабунін), м. Лісічанська (директор А. С. Лісний).
Саме це сприяло тому, що основної уваги П. П. Говорова заслужили
освітлювальні електричні мережі міст. Вони червоною лінією пройшли через все
його життя. Всі його роботи, в тій чи іншій мірі, стосуються освітлювальних
електричних мереж, як складової частини міських електричних мереж
6-10/0,38 кВ. Саме з них починалась наукова робота П. П. Говорова, саме ним
присвячені як кандидатська, так і докторська дисертації П. П. Говорова, саме під
них отримані понад 50 авторських свідоцтв П. П. Говорова, і саме для них
здійснена перша практична його розробка – стабілізатор напруги для
освітлювальних електричних мереж, який був ще в 1975 р. прийнятий Державною
міжвідомчою комісією в м. Суми й рекомендований для серійного виробництва. В
подальшому кількість таких розробок доведена ним до десятків. Сьогодні у
багатьох підприємствах «Міськсвітло» міст України працюють пристрої для
автоматизованого керування режимами освітлювальних електричних мереж
(тиристорні контактори, регулятори напруги, стабілізатори напруги,
багатофункціональні пристрої керування режимами мереж тощо), які розроблені
П. П. Говоровим і серійно виробляються на підприємствах України. Це не на
словах, не на папері, а реально дало економію мільярдів кіловат-годин
електроенергії та мільйонів штук освітлювальних ламп. В умовах дефіциту
енергетичних та матеріальних ресурсів – це вагомий персональний внесок
П. П. Говорова у розбудову України, підтримку її незалежності й економічної та
енергетичної безпеки, розвиток її науки і техніки.
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Сьогодні П. П. Говоров – визнаний світлотехнік в Україні та за її межами.
«Головний світлотехнік України» – так називають іноді його колеги. Він є знаною
та бажаною людиною в кожному «Міськсвітло», його з радістю зустрічають на
світлотехнічному підприємстві ОСП «Корпорація «ВАТРА», ВАТ «ПГРЛ»,
ВАТ «Іскра», ВАТ «Світлотехніка» тощо. Саме його невтомними стараннями
організовано проведення першої в Україні Міжнародної науково-технічної
конференції з фізичних та технічних проблем світлотехніки та електроенергетики,
організовано випуск єдиного на той час в Україні міжнародного науковотехнічного журналу «Світлотехніка та електроенергетика», який завдяки
зусиллям П. П. Говорова згодом було внесено до переліку ВАК наукових
спеціалізованих видань України. Ним також організовано проведення наукового
семінару НАНУ з фізичних проблем енергетики за проблемою «Оптимізація
систем електропостачання та освітлення міст». Завдяки його неабияким
організаторським здібностям, нового розвитку отримав журнал «Світло-LUX», у
якому П. П. Говоров очолив редакційну раду. Але найбільш вагомим досягненням
П. П. Говорова є організація Національного світлотехнічного комітету України, та
введення України до складу Міжнародної комісії освітлення, завдяки чому
Україна стала повноправною тридцять дев’ятою світлотехнічною державою світу,
рівною серед таких держав як Німеччина, Англія, Франція, США, Японія,
Нідерланди, Китай тощо.
Багато років П. П. Говоров займається підготовкою інженерних та науковопедагогічних кадрів для енергетичної та світлотехнічної галузей. Під його
керівництвом захищені дипломні та магістерські роботи. Багато з їх авторів стали
вже відомими фахівцями, кандидатами або докторами наук. Серед них к.т.н.,
доцент НТУ «ХПІ» О. М. Довгалюк, к.т.н., доц. кафедри електропостачання та
електроспоживання міст ХНУМГ ім. О. М. Бекетова В. О. Перепечений,
технічний директор АК «Хаківобленерго» О. І. Ганус, директор КП
«Лісічанськміськсвітло» А. С. Лісний, директор КП «Краснодонміськсвітло»
А. М. Нехлюдов, керівник району КП «Київміськсвітло» В. М. Баранов, заст.
директора АК «Одесаобленерго» В. М. Хлестов, керівники служб АК
«Одесаобленерго» Д. М. Каравайський, С. Г. Зав’ялов, В. М. Мартинов та ін. На
посаді завідувача кафедри «Світлотехніка та джерела світла» ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова П. П. Говоров багато зробив для забезпечення широких, у тому
числі міжнародних, зв’язків кафедри зі світлотехнічними організаціями,
оснащення навчальних лабораторій сучасним обладнанням, організації підготовки
на кафедрі висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів. Ним піднята на
більш високий рівень робота аспірантури, кадрова та навчально-методична
робота, організовано проведення науково-технічних конференцій, семінарів та
випуск науково-технічних журналів. Все це свідчить про значний персональний
внесок П. П. Говорова у підготовку інженерних та науково-педагогічних кадрів.
Сьогодні створена ним школа з комплексної оптимізації режимів систем
електропостачання та освітлення міст нараховує десятки фахівців з енергетики та
світлотехніки, які мають загальну мету, спільні задачі і працюють в єдиному
ритмі задля України, її добробуту та процвітання.
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Багато зробив для України П. П. Говоров перебуваючи в АН ВОУ на різних
посадах: від керівника відділення енергетики та ресурсозбереження до віцепрезидента АН ВОУ. Завдяки його зусиллям сьогодні відділення «Енергетика та
ресурсозбереження» АН ВОУ стало одним з потужніших відділень Академії,
якому по плечу задачі любої складності і яке вже сьогодні дає економію мільярдів
кіловат-годин електроенергії за рахунок ощадного відношення до неї на всіх
етапах енергетичного виробництва. Завдяки зусиллям П. П. Говорова та його
школи, а також підтримці колективу відділення і персонально голови Східного
наукового Центру АН ВОУ вперше в історії Академії вдалось організувати випуск
тематичного випуску Вісника АН ВОУ з енергетики та ресурсозбереження,
організувати розробку Концепції та Програм з енергозбереження. Це забезпечило
знайомство з розробками академіків відділення широкої енергетичної
громадськості України і сприяло популяризації та впровадженню їх досягнень у
виробництво, підняттю авторитету та ваги Академії в Україні.
Ще більш вагомою виглядає робота П. П. Говорова на посту Голови
Харківського регіонального відділення АН ВОУ. Маючи багатий досвід
керівництва одним з основних відділень Харківського регіону, з притаманною
йому толерантністю та інтелігентністю П. П. Говоров зміг об’єднати біля себе
фахівців, здавалося б різних галузей (медицини, сільського господарства,
механіки, мистецтва, філології і т. ін.) і націлити їх на виконання спільних
програм. Очолюючи технічну секцію АН ВОУ, П. П. Говоров багато робить для
об’єднання біля себе та навколо своїх ідей всіх вчених-техніків АН ВОУ, маючи
на увазі підняття рівня та значущості технічних наук на освітянському та
науковому просторі України.
Зараз П. П. Говоров переймається ідеєю комплексної оптимізації систем
електропостачання та освітлення міст, як складової їх життєзабезпечення з
урахуванням, окрім технічних, ще й художніх, естетичних, екологічних та медікобіологічних аспектів. В межах цієї ідеї вже розроблено Концепцію світлового
оформлення міст та ряд Програм (декоративно-художнього, утилітарного,
рекламного, ілюмінаційного, паркового та інших видів освітлення). Подано до
уряду пропозицію щодо створення у містах комісій зі світлового оформлення. За
значний особистий внесок у розвиток світової світлотехніки та енергетичної
науки у 2012 р. П. П. Говорова обрано дійсним академіком Академії наук
Республіки Сербської. Із 2017 р. він є керівником міжнародного проекту НАН
Молдови з розробки Smart-Grid систем для міських електричних мереж.
В цілому, постать доктора технічних наук з електроенергетики, професора
зі світлотехніки, академіка АН ВОУ, академіка Академії наук Республіки
Сербської П. П. Говорова постає сьогодні перед співвітчизниками як постать
фахівця, що освоїв усі глибини своєї професії і підняв її на ще більш високий
рівень, людини-філософа, яка через осмислення зробленого рухається до нових
вершин, поступово перетворюється в митця, який несе своєю працею знання та
радість людям.
В. В. Бізюк, к.т.н., доцент кафедри вищої математики
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
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Спогади сучасників
«Як молоді ми були, як вірили в себе»
Ушанова Світлана Евгеніївна
Керівник групи «Одесацивільпроект»,
випускниця ОПІ 1971 р.

Почну з кінця. Коли в травні 1971 року ми,
щасливі та радісні, бігли після «останнього дзвоника»
по коридору електрокорпусу, нам назустріч вийшов
декан електротехнічного факультету і гроза студентів,
доктор технічних наук, професор Балашов К. К. Він промовив: «Любі мої, не
спішіть радіти, бо тут ви провели найщасливіші роки свого життя і дуже скоро ви
будете дуже жалкувати про те, що цього вже не можна повторити». Так і сталося,
ми досить часто, знов і знов, разом або наодинці згадуємо ці слова і кожного разу
жалкуємо про невідворотність часу і неможливість повернутися в ті буремні часи,
коли все здавалося можливим і доступним.
Одним із нас був тоді П. П. Говоров – дуже сором’язливий, роботящий,
якому завжди вдавалося встигати все: гарно вчитися (при цьому ще й допомагати:
одному з креслення, іншому з розрахунками), підробляти в їдальні, виступати за
«волейбольну» факультету, кожного року працювати у студентських будівельних
загонах (Якутія, Тюмень, Ханти-Мансійський національний округ та ін.).
Ніколи не забував він про своїх батьків. Все своє життя він допомагав їм
чим міг: коли грошима, коли роботою, а коли й просто – добрим словом.
Перше знайомство П. П. Говорова зі своєю групою відбулося у вересні 1966
року під час колгоспних робіт у с. Нерубайське, що під Одесою, яке славне своїми
катакомбами, і в якому ми збирали помідори. Вже тоді Пилип відрізнявся від нас
своєю працьовитістю та широкими здібностями та можливостями: виконуючи
обов’язки водія авто, чемпіона зі збирання помідорів (зібрав 5 норм), завзято
граючи у футбол, волейбол та ін., ризиковано мандруючи катакомбами тощо.
Тому, з перших часів і до «останнього дзвоника» його в групі всі любили і
поважали. Більше того, дивлячись на події 50-ти річної давнини, я з впевненістю
можу сказати, що в особі Пилипа я знайшла вірного і надійного товариша, яких
сьогодні не багато, а далі ще й меньшає. Кажуть, що між чоловіком і жінкою
дружби не може бути. Ні, стверджую я, це не так. І наша з Пилипом багаторічна,
перевірена часом дружба – яскраве свідчення цьому.
Будучи іногороднім, Пилип проживав у гуртожитку. Але його дуже добре
знали в нашій сім’ї, як батько, так і мати. Вони досить поважливо ставились до
нього і завжди були раді його приходу. Це стосується також і сестри Тетяни, сина
Руслана та супруга Олександра. З Танею вони навіть співпрацювали в
подальшому в науковій сфері. Продемонструвавши раз свою відданість нашій
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дружбі у тяжкий для родини час, він демонстрував її й потім ще багато разів. Я
завжди це пам’ятаю та ціную.
Особливою подією у наших взаємовідносинах стало співробітництво в
освітній сфері. Вінцем його стала організація при «Одесацивільпроект» філії
кафедри електропостачання міст Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова, де й понині працює П. П. Говоров. Це
співробітництво вилилось у проходження студентами 4-го курсу ХНУМГ
проектно-конструкторської практики у відділі електропостачання ПКТІ
«Одесацивільпроект», де працювала у той час я, та виробничої практики для
студентів 3-го курсу в ВЕО «Одесаенерго», де працювали наші однокурсники.
Характерно те, що студенти 4-го курсу поверталися до Харкова з практично
готовими дипломними проектами, а студенти 3-го курсу – з посвідченнями
ІІІ групи ПТБ. Наскільки мені відомо, «відбою» від бажаючих проходити
практику в Одесі за цих умов не було. Особливо якщо врахувати, що студенти
проживали в гуртожитку Одеської політехніки, що розташований в районі
центрального славновідомого пляжу «Аркадія».
Хочу відмітити також те, що всі, хто зіткався з П. П. Говоровим,
відзначають його височайшу вимогливість до себе і оточуючих та наполегливість
у досягненні мети. Все, за що він брався, він не просто завершував, а доводив до
блискучого професійного рівня. На всі вимоги часу Пилип завжди казав: «Якщо
не ми, то хто? Якщо не вмємо, то навчимося – не Боги ж горшки ліплять».
За розподілом Міносвіти Пилип отримав направлення на роботу в ВО
«Сумихімпром», де він пропрацював понад три роки, пройшовши шлях від
інженера з електронагляду до заступника головного енергетика. За час роботи в
Сумах він часто бував в Одесі і відвідував нашу сім’ю під час своїх поїздок до
хворих батьків на Ізмаїльщину. Такі відвідини ще більш зближували нашу сім’ю з
Пилипом. Наше єднання стало ще більш міцним коли П. П. Говоров був
змушений повернутися на Ізмаїльщину до хворих батьків, перейшовши на роботу
в ВЕО «Одесаенерго», де ві очолив район електричних мереж, який охоплював
Арцизький, Білгород-Дністровський, Кілійський та Вілковський райони Одеської
області. В подальшому він очолив Імаїльське КП «Міськсвітло», де зробив ряд
«революційних» перетворень (широке впровадження святкової ілюмінації,
перевод електричних мереж на енергоефективне двопрограмне керування,
організацію діспетчерского пункту, цілодобове чергування оперативно-виїзних
бригад і т. і.). Тут особливо проявилася жага П. П. Говорова до інновацій, його
організаційний талант та інші видатні риси його характеру. Але, зіткнувшись з
низкою проблем технічного характеру (низька якість енергії в мережах, ручне
керування тощо), він багато зробив, щоб вирішити їх традиційними і навіть
принципово новими методами, спробував навіть вперше втілити ідею своїх
вчителів Дірацу – Фомічова щодо використання вольтододавальних
трансформаторів.
Саме тоді П. П. Говоров дійшов до розуміння того, що вирішення проблеми
знаходиться на більш високому науковому рівні. Це змусило його перейти на
наукову роботу до Сумської філії ХПІ, де він виконував великий обсяг науково17

дослідних робіт з розробки та організації серійного виробництва тиристорних
регуляторів до міських електричних мереж на основі вольтододавальних
трансформаторів. Робота була завершена успішним випробуванням дослідного
зразка регулятора в діючих мережах, та запрошенням П. П. Говорова до
аспірантури ХПІ до професора Толкунова В. П., який здійснював науковометодичне керування Сумською філією ХПІ.
На той час П. Говоров вміло поєднував наукову, викладацьку та громадську
роботу і вже був відомим дослідником, мав декілька авторських свідоцтв,
наукових публікацій та виступів на різного рівня конференціях. У 1979 р.
П. П. Говоров успішно склав вступні іспити і був зарахований до аспірантури
ХПІ. Але того ж року, у зв’язку з переходом професора Толкунова В. П. до
Українського заочного політехнічного інституту (УЗПІ), П. Говоров теж перевівся
до аспірантури УЗПІ. Там, суміщаючи наукову, громадську та викладацьку
роботу, він достроково завершує роботу над дисертацією «Параметри та режими
роботи ВДТ з тиристорним керуванням» за спеціальністю 05.09.01 «Електричні
машини і апарати» і в 1981 р. успішно її захищає в Ленінградському
політехнічному інституті. Після цього він отримує пропозицію від ректорату
УЗПІ про роботу викладачем кафедри «Електричні машини і апарати», де і
пропрацював до 1982 р., перейшовши в подальшому на посаду доцента кафедри
електропостачання міст Харківського інституту інженерів комунального
будівництва (ХІІКБ). Тут значно розширилися можливості П. П. Говорова у
зв’язку зі співпаданням напрямку його нових досліджень застосування ВДТ в
міських електричних мережах з тематикою досліджень кафедри. Виконуючи
щорічно по 2–4 госпдоговірних НДР з ВЕО «Харківенерго», він завершив свої
нові дослідження серійним виробництвом багатофункціональних пристроїв на
основі фазоперемикаємих ВДТ. Особливий відбиток в його житті на той час
залишила співпраця з відомим енергетиком, провідником Плану ГОЕЛРО в
Україні, засновником кафедри електропостачання міст ХІІКБ доцентом
Полосухіним В. І. Його витончена інтелігентність і мудрі поради, самовідданий
стиль роботи та толерантність у відносинах з колегами запам’ятались
П. П. Говорову надовго і стали йому з того часу ідеалом на все життя.
В 1999 р. з метою створення науково-технічних засад автоматизованого
керування режимами міських електричних мереж П. П. Говоров переходить до
докторантури Харківської державної академії міського господарства під
керівництвом
відомого
фахівця-системщика,
завідуючого
кафедрою
електропостачання міст професора Власова К. П., який був професором з великої
літери – людиною вельми інтелігентною, теоретиком високого рівня, визнаним
фахівцем з моделювання нестаціонарних процесів. Він був людиною, багатою на
ідеї, яка не цуралася сісти за стіл і своїми руками відредагувати текст, а якщо
щось не так, довести його до необхідного рівня, і багато сторінок дисертації
П. П. Говорова так і залишились донині в його редакції. Це буде пам’яттю про
нього на віки.
У зв’язку з від’їздом К. П. Власова з України подальше керівництво
докторською дисертацією П. П. Говорова взяв на себе професор Зорін В. В. –
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відомий фахівець з енергетики, чию школу пройшли десятки докторів та сотні
кандидатів наук. Його допомога стала вирішальною, особливо на заключних
етапах роботи. Чого тільки вартував приїзд В. В. Зоріна до Львова з лікарні,
неповністю вилікуваного після пошкодження берцової кістки тазу, на милицях,
але при доброму гуморі й гарному настрої, який в певній мірі скрасив захист
дисертації.
Докторську дисертацію П. П. Говоров захистив у 2001 р. у Львівській
політехніці. Після захисту дисертації за наказом ректора ХДАМГ Л. М. Шутенка
Говорова П. П. переводять на посаду завідувача кафедри світлотехніки та джерел
світла. Тут він пропрацював до 2006 р., створивши за цей час новий ВАКівський
журнал, організувавши проведення першої в Україні міжнародної наукової
конференції зі світлотехніки та енергетики та підготовку аспірантів за
спеціальністю 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи».
У цей час П. П. Говоров є одним з провідних вчених-енергетиків в Україні.
Він є гарантом програми підготовки аспірантів (Phd), головою спеціалізованої
вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.14.02
«Електричні станції, мережі та системи», членом Наукової ради МОНУ,
засновником та членом редколегій низки журналів тощо.
Сьогодні, дивлячись на все нові й нові досягнення П. П. Говорова в
освітній, науковій та громадській діяльності, його чисельні нагороди та відзнаки,
я разом з ним радію і пишаюсь тим, що доля звела мене з такою надзвичайною
людиною.
Весь цей час П. П. Говоров не втрачав зв’язок з нашою сім’єю. Щорічно,
відвідуючи батьків, він завжди зупинявся у нас в Одесі. В цей час він дуже
зблизився з моїм супругом Олександром. В них виявилося багато спільного,
настільки, що вони розуміють один одного з півслова, а відносини переросли в
міцну чоловічу дружбу, яку ми бережемо й опікуємо і радіємо, що вона в нас є.
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Шлях в науку
Шелепов Ігор Григорович
Професор, академік АН ВОУ
Декан енергетичного факультету
Українського заочного політехнічного інституту

В далекі вісімдесяті роки минулого століття в
аспірантуру Українського заочного політехнічного
інституту (УЗПІ) на кафедру електричних машин і
апаратів до професора Толкунова Володимира
Петровича
поступив
випускник
Одеського
політехнічного
інституту
(школа
професора
Фомічова Е. П.) викладач Сумської філії ХПІ
Говоров П. П. На той час він мав досить великий для науковця досвід практичної
роботи (8 років) на різних керівних посадах (заступник головного енергетика ВО
«Сумихімпром», керівник району електричних мереж ВЕО «Одесаенерго»,
директор КП «Ізмаїлміськсвітло» тощо), а також не малий перелік публікацій та
авторських свідоцтв і значний доробок до дисертації. Тому навчання в аспірантурі
у Пилипа Парамоновича проходило досить успішно і завершилося достроковим
захистом дисертації.
Будучи парторгом інституту, я згідно своїх посадових обов’язків, окрім
іншого, контролював суспільно-політичну діяльність молодих науковців. В цьому
сенсі працювати з П. П. Говоровим мені було досить легко. Порядність, високий
рівень виконавчої дисципліни та відповідальності за справу, що йому доручать,
притаманні йому, робили цю роботу ще й приємною. Участь у роботі виборчих
дільниць, керівник сектору спортивно-масової роботи парткому та ін. – це ті
ланки, на яких проводив роботу П. П. Говоров і за це був нагороджений рядом
грамот і подяк.
Під час навчання в аспірантурі Пилип Парамонович приймав активну
участь у суспільному житті кафедри та вишу. За час навчання Говоров П. П.
засвоїв, нові на той час, технології розрахунків із застосуванням електроннообчислювальної техніки і один з перших в інституті провів розрахунковотеоретичні дослідження, результати яких неодноразово розглядалися на різного
роду семінарах і конференціях, у тому числі міжнародного рівня. В оформленому
у формі дисертації за спеціальністю 05.09.01 – «Електричні машини і апарати»
вигляді , визначені дослідження були представлені до вченої ради Ленінградської
політехніки, членами якої були всесвітньо відомі вчені, такі як видатний фахівець
з теоретичної електротехніки, автор чисельних підручників з ТОЕ Демірчан К. С.,
видатний в світі фахівець з теорії трансформаторобудування проф.
Васютинський С. Б., широко відомий фахівець з електричних машин змінного
струму проф. Вольдек О. І., відомий фахівець з електричних машин постійного
струму й голова Вченої ради проф. Фетісов В. В. та ін.
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Після захисту дисертації П. П. Говоров продовжив свою роботу в УЗПІ на
викладацькій посаді, одночасно проводячи дослідження з обраної тематики,
спрямовуючи їх в напрямку роботи ВДТ у складі електричних мереж. За цей час
Говоров П. П., сумісно з доцентом Рудницьким Л. М., підготували ряд нових
лабораторних робіт та оновили навчально-методичне та технічне забезпечення
курсів.
Зміна напрямку досліджень потребувала зміни місця роботи. Тому з
1982 року П. П. Говоров, на запрошення декана факультету електропостачання та
освітлення міст ХІІКБ проф. Наумана В. В., переходить на посаду доцента
кафедри «Електропостачання міст». Працюючи, П. П. Говоров підготував і
захістив в НУ «Львівська політехніка» докторську дисертацію з регулювання
напруги в електричних мережах за допомогою вольтододавальних
трансформаторів.
Незважаючи на перехід до іншого вишу, П. П. Говоров ніколи не переривав
зв’язок з Альма Матер, шляхом проведення сумісних досліджень, здійснення
доповідей на конференціях, сумісним виданням навчально-методичної літератури,
а також виконанням низки навчальних навантажень (голова ДЕК, лектор з
окремих дисциплін тощо).
Сьогодні П. П. Говоров, відомий в Україні та далеко за її межами вченийенергетик, продовжує співпрацю з УЗПІ (сьогодні Українська інженернопедагогічна академія) у якості лектора з базових дисциплін кафедри
«Електроенергетика»: «Електричні системи та мережі», «Інновації в енергетиці»
тощо.
В подальшому, працюючи в ХНУМГ, П. П. Говоров розпочав роботу зі
створення своєї наукової школи з оптимізації режимів міських електричних
мереж. За цей час він активно працював з аспірантами, у тому числі вихованцями
УЗПІ і ХНУМГ, ним була відкрита аспірантура та створена спеціалізована Вчена
Рада зі спеціальності 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи, де
захистилася і отримала дипломи кандидатів наук ціла плеяда фахівців-енергетиків
з різних ВНЗ. Не виключенням є і УЗПІ, випускник якого Бровко Костянтин
Юрійович успішно захистив дисертацію у створеній Говоровим П. П. Вченій Раді,
при активній його підтримці та практичній допомозі.
Сьогодні Говоров П. П. – це відомий в Україні та за її межами фахівецьенергетик, який зробив знаний особистий внесок у її розвиток та становлення,
прославив, тим самим, рідний його серцю УЗПІ, бо в його стінах отримав свою
першу путівку в науку. І ми цим пишаємося.
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Завжди на передньому краю науки
Дубина Микола Іванович
Президент Академії наук вищої освіти (АНВО) України,
доктор філологічних наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України,
член Національної спілки письменників України,
член Національної спілки журналістів України

Серед академіків Академії наук вищої освіти
України виділяється постать Пилипа Парамоновича
Говорова, видатного фахівця з енергетики, людини
відкритої душі та світлих помислів. Дякуючи його
нестримним старанням та виключній прискіпливості,
П. П. Говорову, мабуть вперше, вдалося поєднати дві,
здавалося б, розрізнені галузі – світлотехніку та електроенергетику, і на їх основі
створити новий напрямок в науці і техніці – світлоенергетику, науку про
біоенергетичні процеси в світлотехнічних системах, як сукупності
світлотехнічних та електротехнічних пристроїв, поєднаних в єдину біотехнічну
систему. Дослідженням процесів в таких системах ним доказана можливість
врахування соціально-економічних та екологічних наслідків діяльності та
оптимізації процесів в системах електропостачання та освітлення по
комплексному соціально-економічному та екологічному критеріях. Сьогодні
П. П. Говорова його колеги зі світлотехніки називають головним світлотехніком
України, а колеги з енергетики – головним енергетиком України. У теперішній
час П. П. Говоров є знаною та бажаною людиною в кожному «Міськсвітло», його
з радістю зустрічають на світлотехнічному підприємстві ОСП Корпорація
«ВАТРА», ВАТ «ПГРЛ», ВАТ «Іскра», АК «Харківобленерго», АК
«Одесаобленерго», АК «Вінницяобленерго» тощо. Саме його невтомними
стараннями організовано першу в Україні комплексну Міжнародну науковотехнічну конференцію з фізичних та технічних проблем світлотехніки й
електроенергетики, організовано випуск єдиного в Україні міжнародного
науково-технічного журналу «Світлотехніка та електроенергетика», який згодом
було внесено до переліку ВАК наукових спеціалізованих видань України,
організовано проведення наукового семінару НАНУ з фізичних проблем
енергетики за проблемою «Оптимізація систем електропостачання та освітлення
міст». Завдяки його неабияким організаторським здібностям, нового розвитку
отримав журнал «Світло-LUX», де П. П. Говоров очолює редакційну раду.
Понад три десятиліття Пилип Говоров займається підготовкою інженерних
та науково-педагогічних кадрів для енергетичної та світлотехнічної галузей.
Під його керівництвом захищенні сотні дипломних та магістерських робіт.
Багато з їх авторів стали відомими фахівцями, кандидатами чи докторами наук.
Серед них О. М. Довгалюк, О. І. Ганус, А. С. Лісний, А. М. Нехлюдов,
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В. М. Баранов,
В. М. Хлестов,
Д. М. Карайванський,
С. Г. Зав’ялов,
В. М. Мартинов, С. А. Лісний та ін.
Як завідувач кафедри «Світлотехніка та джерела світла» П. П. Говоров
багато зробив для забезпечення широких, у тому числі міжнародних, зв’язків
кафедри зі світлотехнічними організаціями, оснащення навчальних лабораторій
сучасним обладнанням, організації підготовки на кафедрі висококваліфікованих
інженерних та наукових кадрів. Цікавиться він роботою аспірантури, кадровою та
навчально-методичною роботою. Він – організатор науково-технічних
конференцій, семінарів та видань науково-технічних журналів. Все це свідчення
значного персонального внеску П. П. Говорова у підготовку інженерних та
науково-педагогічних кадрів. Нині створено ним велику школу з автоматизації
режимів систем електропостачання та освітлення міст.
Багато зробив Пилип Говоров як академік і віце-президент Академії наук
вищої освіти України (надалі АН ВОУ). Тут розкрився його талант як керівника
та організатора науки. Пригодився його великий досвід практичної та керівної
роботи, чуйність до людей, інтелігентність та толерантність. Все це дало
можливість об’єднати зусилля академіків-енергетиків відділення на вирішення
найважливішого для України завдання – розквіту енерго- та ресурсозбереження.
Завдяки його зусиллям нині відділення «Енергетика та ресурсозбереження» АН
ВОУ є одним з потужних відділень Академії, що спроможне розв’язувати
завдання будь-якої складності. Про це свідчать матеріали численних публікацій,
виступів керівників на конференціях, симпозіумах та форумах. Дякуючи зусиллям
П. П. Говорова та його школи, а також за підтримки колективу відділення і
персонально голови Східного наукового Центру АН ВОУ академіка
Л. Л. Товажнянського вперше в історії Академії вдалося організувати видання
тематичного випуску Вісника АН ВОУ з енергетики та ресурсозбереження,
організувати низку конференцій та програм з енергозбереження, що забезпечило
ознайомлення широкої енергетичної громадськості України з розробками
академіків відділення і сприяло популяризації та впровадженню їх досягнень у
виробництво, підняттю авторитету та ваги Академії в Україні.
Вагомою виглядає і робота Пилипа Говорова на посаді Голови Харківського
регіонального відділення АН ВОУ. Він зміг об’єднати фахівців різних галузей
(медицини, сільського господарства, механіки, мистецтва, філології тощо) і
націлити їх на виконання спільних програм. Сьогодні він бажаний гість у
Харківському медичному університеті, його добре знають в університеті
сільського господарства, НТУ «ХПІ», Українській народній академії та ін. Свою
роботу П. П. Говоров проводить у тісній співпраці із ректорами цих закладів. І це
дає свої плоди. Логічно, що Харківське регіональне відділення виділяється серед
інших відділень Академії своїми здобутками, їх рівнем, комплексним та
узгодженим характером. Про це свідчить розробка Комплексної Програми з
освітлення міст, в якій беруть участь фахівці-світлотехніки, медики, енергетики
та ін. Реалізація Програми дозволила підвищити якість освітлення навчальних
приміщень. Не менш вагомою є також комплексна Програма з вирощування
овочів в умовах закритого грунту, яка виконувалась за участі фахівців-аграріїв,
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енергетиків та світлотехніків. Реалізація програми забезпечила економію сотен
міліонів кВт/год електроенергії та підвищення продуктивності вирощування
овочів на 30–40%. Нині П. П. Говоров очолює секцію технічних наук АН ВОУ.
В цілому, постать доктора технічних наук, професора, академіка АН ВОУ
Пилипа Парамоновича Говорова постає сьогодні перед нами як постать фахівця,
що освоїв усі глибини своєї професії і підняв її на високий рівень.
Академія високо оцінила роботу П. П. Говорова, нагородивши його
найвищими академічними нагородами – Нагородами Ярослава Мудрого та
Володимира Великого.
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Наставник, вчитель, педагог
Ганус Олексій Іванович
Перший заступник голови правління,
технічний директор АК «Харківобленерго»

Наша співпраця з П. П. Говоровим розпочалась з
ініціативи
видатного
фахівця
з
енергетики,
неперевершеного керівника, людини великої душі
Папко Михайла Архіповича. В ті далекі 2000-ні роки я
працював керівником диспетчерської служби АК
«Харківобленерго» і, стикаючись з масою проблем
технічного характеру в частині оптимального ведення режимів, я відчув велику
потребу в подальшому примноженні знань щодо процесів в електричних мережах.
І саме в цей час Михайло Архипович, який дуже плідно працював з
П. П. Говоровим в науковій сфері, запропонував мені розглянути можливість
співпраці з Пилипом Парамоновичем в частині досліджень процесів в
електричних мережах. Я із задоволенням прийняв його пропозицію, і невдовзі ми
розпочали з П. П. Говоровим дослідження ферорезонансних процесів в
електричних мережах 110/35/10 кВ, причин їх виникнення та наслідків
протікання. Результати виявилися вражаючими. З’ясувалося, що аварійність від
цих процесів надвисока, а причинно-наслідкові явища малодосліджені. Саме це і
спонукало мене до продовження означених досліджень на рівні дисертації. Тому у
2004 р. я вступив до аспірантури Харківської національної академії міського
господарства, а моїм керівником було призначено професора кафедри
електропостачання міст Говорова П. П.
З цього моменту моя дослідницька робота значно активізувалась.
Вимогливість та наполегливість П. П. Говорова у значному ступені цьому
сприяли. Будучи одним із організаторів освіти і науки в Україні в особі віцепрезидента Академії наук вищої освіти, члена ДАКу, члена Наукової ради МОНУ
тощо, він багато сил віддавав розвитку освіти і науки. Саме завдяки його
організаторському таланту вдалося ефективно організувати мою дослідницьку
роботу, залучити до неї фахівців з інших, суміжних шкіл (школа академіків
НАНУ Стогнія Б. С. та Кузнєцова В. Г., школа проф. НУ «Львівська політехніка»
Журахівського А. В., школа зав. кафедри Вінницького національного
політехнічного університету проф. Лежнюка П. Д. тощо). І, в решті решт, ми
домоглися поставленої мети – написати та захистити дисертацію з означеної
тематики. Під час роботи над дисертацією мене вразила працьовитість та
невичерпна енергія П. П. Говорова, його видатний науковий та педагогічний
талант. Саме завдяки ним ми вперше виявили вплив часу на магнітні
характеристики трансформаторної сталі, обумовлений старінням або
пошкодженням ізоляції пластин трансформаторів, ржавінням їх торцевих частин
тощо. Відповідно, це поставило на новий рівень вимоги до ферорезонансних
25

процесів в мережах, необхідність урахування впливу зміни магнитних
характеристик трансформаторів на процеси в мережах. Відповідно було
опрацьовано новий математичний опис процесів в мережах, що враховує означені
особливості та методику їх врахування при визначенні зони нерезонуючої дії
трансформаторів. Це знайшло подальше продовження у вдосконаленні
математичних моделей електричних мереж з трансформаторами напруги,
уточненні умов виникнення ферорезонансних процесів в мережах та підвищення
на їх основі надійності роботи мереж з трансформаторами напруги. Отримані
нами основні наукові результати в подальшому знайшли своє впровадження для
визначення умов надійної роботи електричних мереж з трансформаторами
напруги в АК «Харківобленерго», ВАТ «Полтаваобленерго» тощо.
З особливою теплотою я згадую наші поїздки з П. П. Говоровим до інших
міст (Київ, Львів, Хмельницький, Донецьк, Маріуполь та ін.), де заслуховували
мене в якості здобувача за матеріалами дисертації. Мене вражала широка
обізнаність П. П. Говорова у питаннях, що стосуються енергетики, особливо
знання реальної ситуації в практичній енергетиці, її проблем та шляхів їх
вирішення. Очевидним було визнання його особистості в енергетичній галузі як
вченого, практика і педагога, висока повага до нього з боку колег та друзів.
Сьогодні з великим задоволенням я продовжую подальшу співпрацю з
П. П. Говоровим в організованій за його участі спеціалізованій Вченій раді із
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.14.02 – «Електричні системи та мережі». Він давно мріяв про її
створення і багато зусиль доклав для того, щоб це стало дійсністю. Це ще одна з
перемог П. П. Говорова, яких на його життєвому шляху було чимало. І хай йому
Бог дасть сил та можливостей й надалі творити своє добро й нести його людям. Я
завжди буду пишатися тим, що пройшов наукову школу цієї людини – відданого
науковця, талановитого педагога, доброї та толерантної людини. Я завжди
готовий підставити йому своє плече, якщо в цьому виникне потреба.
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Департамент комун. госп-ва Харків. міськвиконкому, Бєлгород. держ. техн. ун-т,
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вільний).
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архітектурі та будівництві : тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ,
22–24 травня 2012 р. – Київ, 2012. – *
389. Повышение энергоэффективности систем освещения жилых и
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акад. гор. хоз-ва. – Харьков, 2012. – С. 133–138.
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