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Н

ародився 10 липня 1942 р. в білоруському м. Горках у сім’ї робітників. Трудову діяльність розпочав
рано. В 1958 р., у віці 16 років, поїхав на Донбас
в м. Красний Луч, де здобув кваліфікацію машиніста шахт
них електровозів і працював на шахті № 22–4 біс до призову в армію в листопаді 1962 р. Під час служби в Збройних силах СРСР прочитав декілька публікацій про вагомі
досягнення Харківского політехнічного інституту та його
вчених. Тоді у парубка виникло палке бажання навчатися
в цьому славетному виші.
У 1965 р., після демобілізації, вступив на електромашинобудівний факультет ХПІ, який успішно закінчив у 1971 р. і був направлений на Полтавський завод
«Електромотор». Тут працював майстром, старшим майстром дільниці, а згодом — начальником механоскладального цеху. Під час роботи начальником цеху, без
зупинки виробництва і зриву планових завдань, провів
докорінну заміну застарілого обладнання на передові для
того часу вітчизняні та імпортні технологічні комплекси,
що подвоїло продуктивність роботи. Старанна та самовіддана праця не залишилася непоміченою, і в березні
1978 р., згідно з наказом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, В. Х. Кузовков був переведений на посаду директора Ужгородського заводу «Елект
родвигун». Підприємство необхідно було побудувати
на пустці промзони Ужгорода, оснастити його сучасним технологічним обладнанням, провести набір кадрів і
навчити виробничий персонал, підготувати виробництво
на заводі та вивести його на проектну потужність.
Завдяки цілеспрямованій особистій праці, цінним
консультаціям вчених ка
фед
ри електричних машин рідного інституту та договірній співпраці з кращими науково-
дослід
ними інститутами держави, а саме з Харківським
ВНДІТелектромаш (дир. В. Г. Костромін), Володимирським
ВНДПТІЕМ (дир. В. М. Петров), Ленінградским ВПТІелектро
(дир. Ю. М. Жуков) та Єреванським НДІЕЛЕКТРОМАШ
(дир. К. А. Аліханян), вдалося успішно виконати поставлені завдання. Перший електродвигун зійшов з конвеєра
нового заводу в 1983 р., а в 1987 р. завод уже міг вироб
ляти за добу понад тисячу електродвигунів потужністю від
0,25 до 2 кВт, що дозволило значно зменшити дефіцит
таких двигунів на внутрішньому ринку держави, а також

H

e was born on July 10, 1942, in Horki town,
Belarus. He started his career early. In 1958, at
the age of 16, he went to Donbas to Krasnyi Luch,
where he was given the qualification of Mining Electric Locomotive Operator and worked at the mine No. 22–4 bis prior
to military conscription in November, 1962. During his serving
in the Armed Forces of the USSR he has read several publications on the important achievements of Kharkiv Polytechnic Institute and its scientists. Then he had an ardent desire to
study in the famous institute.
In 1965, after demobilization, he entered the Electric
Machine Engineering Faculty of Kharkiv Polytechnic Institute, from which he successfully graduated in 1971 and was
sent to «Electric Motor» Poltava Plant. Here he worked as
a Foreman, Senior Section Foreman, and later — as Head
of the Machine-Assembly Shop. When he was the Shop
Head, without stopping the production and breakdown of
targets, he held a radical replacement of the outmoded
equipment to the advanced domestic and imported technological complexes for that time that doubled the productivity. His diligence and selfless work has not gone unnoticed, and in March, 1978, according to the order of the
Ministry of Electrical Industry of the USSR, V. Kh. Kuzovkov
was transferred to the position of the Director of Uzhhorod
Plant «Electric Motor». It was necessary to build the enterprise on the industrial zone area of Uzhhorod, equip it with
the modern technological equipment, recruit and train production personnel, prepare production at the plant and
bring it to designed capacity.
Due to a focused individual work, valuable advice of scien
tists of the Department of Electrical Machinery of the native
Institute and contractual cooperation with the best scientific
and research institutions of the state, namely with Kharkiv
VNDITelektromash (Director V. H. Kostromin) Volodymyr
VNDPTIEM (Director V. M. Petrov) Leninhrad VPTIelektro
(Director Yu. M. Zhukov) and Yerevan NDIELEKTROMASH
(Director K. A. Alikhanian), he was able to successfully comp
lete the task. In 1983, the first electric motor descended
from the conveyor of the new plant, and in 1987 the plant
already could produce over a thousand electric motors with a
capacity from 0.25 to 2 kW per day, that allowed significantly
reduce the shortage of such motors in the domestic market of
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постачати їх в Італію, Німеччину, Угорщину, Польщу та
багато інших країн.
У липні 1987 р. керівництвом області було прийнято
рішення про переведення В. Х. Кузовкова на посаду заступника начальника Управління економіки в Закарпатський облвиконком і доручено керувати роботою з питань підвищення темпів розвитку промисловості, транспорту, зв’язку і енергетики
регіону. Тут він успішно працював до виходу на пенсію в 2002 р.
Володимир Харитонович не може забути геніальні
методи викладання в інституті курсу електричних машин
проф. І. С. Рогачевим та курсу електричних апаратів
проф. В. Т. Омельченко і доц. І. І. Бару. Це справді викладачі від Бога. Крім того, вони, а також тодішній декан
ЕМС-факультету В. Т. Долбня і його заступник В. В. Щеголев часто бували в студентському гуртожитку, виявляли
інтерес до життя і побуту своїх вихованців, а за потреби
допомагали вирішувати їхні проблеми.
Незабутніми для Володимира Харитоновича є його студентські роки. Це і участь у вільний час та на суботниках
у будівництві висотного корпусу інституту, і робота у складі
студентських будзагонів на Казахстанській цілині, і міцна,
безкорислива дружба та взаємодопомога колег-студентів,
а особливо тих, з якими всі п’ять з половиною років прожив у одній кімнаті в студентському гуртожитку «Гігант»: Іваном Очкуренко, Миколою Гордієнком, Григорієм Вершиніним
та Анатолієм Петренком. Дружба з випускниками інституту,
зокрема тих трьох груп, які навчалися при кафедрах електричних машин та апаратів, триває і досі. Вони зустрічаються
через кожні п’ять років. Остання зустріч на честь 50-річчя
з дня вступу відбулася у вересні 2015 р. Дуже приємно, що
під час цієї зустрічі про досягнення кафедри електричних
апаратів розповів випускник-одногрупник, а тепер заступник
завідувача кафедри — канд. техн. наук Ю. С. Грищук.
У вільний час полюбляє здійснювати піші походи лісами
і горами рідних Карпат. Його життєвим кредом є такі слова
«Говори — подумавши, дій — проаналізувавши можливі
наслідки».
Нині вдівець. Разом із дружиною Вільмірессою Дмит
рівною, випускницею ХПІ, виховав двох гарних синів. Старший Олександр став залізничником, а молодший Сергій
заснував мале підприємство.

the state, and supply them to Italy, Germany, Hungary, Poland
and many other countries.
In July, 1987, Regional Authorities decided to transfer
V. Kh. Kuzovkov to the position of the Deputy Head of the Economics Administration of Zakarpattia Regional Executive Committee and appointed to lead the work on increasing the rate
of development of the industry, transport, communications and
energy in the Region. Here he successfully worked until his retirement in 2002.
Volodymyr Kharytonovych can not forget the brilliant
teaching methods at the institute of the course of Electrical
Machinery of Prof. I. S. Rohachev and the course of Electrical Apparatus of Prof. V. T. Omelchenko and Assoc. Prof.
I. I. Baru. They were indeed heaven born teachers. In addition,
they and then Dean of the Faculty of Electric Networks and
Systems V. T. Dolbnia and his Deputy V. V. Shcheholev often
were in a student dormitory, showed their interest in the life of
their students, and if necessary helped to solve their problems.
The unforgettable for Volodymyr Kharytonovych is his student
days. This both participation at their own free time and clean-up
days in high-rise housing building of the institute and work in the
student building groups at the Kazakhstan virgin lands and tough,
selfless friendship and mutual help of fellow students, especially
those with which he lived five and a half years in one room of the
student dormitory «Hihant» — Ivan Ochkurenko, Mykola Hordiienko, Hryhorii Vershynin and Anatolii Petrenko. Friendship with
the Institute graduates, including those three groups studying at
the Departments of Electrical Machinery and Apparatus, is still
existed to this day. They meet every five years. The last meeting
in honour of 50-years since the entering date was in September,
2015. It is very pleased that during this meeting the graduatefellow student, now the Deputy Head of the Department — PhD
in Technical Sciences Yu. S. Hryshchuk, told about the achievements of the Department of Electrical Apparatus.
At his free time he enjoys to go hiking in the woods and
mountains of the native Carpathians. His life credo is the words
«Speak — thinking, act — analyzing the possible consequences».
Today he is a widower. Together with his wife Vilmiressa Dmytrivna, the graduate of Kharkiv Polytechnic Institute, raised two
nice sons. The elder son, Oleksandr, became a Railway Employee,
and the younger one, Serhii, established a small business.

Зліва направо: М. Гордієнко, А. Петренко,
В. Кузовков, І. Очкуренко, Г. Вершинін

Зустріч випускників електромашинобудівного
факультету з нагоди святкування 50-річчя дати від вступу до вишу

From left to right: M. Gordienko, A. Petrenko,
B. Kuzovkov, I. Ochkurenko, H. Vershynin

Meeting of graduates of Electric Machine Engineering Faculty
on the occasion of 50th anniversary
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