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кОнОнОВ  
Борис Тимофійович

Випускник тепло енер-
гетичного факультету (1962)

Професор кафедри електротех-
нічних систем комплексів 

озброєння та військової 
техніки Харківського 

університету Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба

Народився 5 квітня 1940 р. у м. Курську (Російська 
Федерація). У 1957 р. вступив на теплоенергетичний 
факультет ЛПІ, який із відзнакою закінчив у 1962 р.

Після закінчення університету служив у Збройних 
Силах Радянського Союзу, згодом — у Збройних Си-
лах України на посадах енергетика з’єднання, ад’юнкта, 
 викладача, старшого викладача, начальника кафедри. 
Військову службу закінчив у 2000 р. у званні полковника.

Борис Тимофійович — д-р техн. наук, проф., заслуже-
ний діяч науки і техніки України. Сьогодні працює про-
фесором кафедри електротехнічних систем комплексів 
озброєння та військової техніки ХУПС ім. І. Кожедуба, за-
снованої в 1992 р. з його ініціативи. Кафедра готує вій-
ськових інженерів-електриків за військово-облікови-
ми спеціальностями «Експлуатація та ремонт інженерних 
електротехнічних засобів» та «Монтаж, експлуатація та ре-
монт систем електропостачання і електрообладнання буді-
вель і споруд спеціального та загальновійськового призна-
чення», а також проводить курси підвищення кваліфікації 
для посадових осіб електротехнічної служби Збройних Сил 
України, готує військовослужбовців-контрактників. Її ви-
кладачі читають дисципліни електротехнічного профілю 
на всіх факультетах університету. Мета діяльності кафед-
ри — підготовка військового фахівця: енергетика зенітно-
ракетного дивізіону, енергетика радіотехнічного батальйо-
ну, енергетика аеродрому тощо. Наукова та дослідницька 
робота її співробітників спрямована на дослідження, об-
ґрунтування та розробку раціональних структур систем 
електропостачання комплексів озброєння та військової 
техніки; удосконалення та розробку нових електротехніч-
них засобів військового призначення; розвиток і впрова-
дження енергоощадних технологій у військовій галузі; роз-
робку теоретичних і прикладних основ підвищення рівня 
електробезпеки під час експлуатації військових електро-
установок, принципів і способів управління електропоста-
чанням військ під час підготовки та ведення бойових дій. 
Б. Т. Кононов — автор понад 200 наукових праць, зокре-
ма 12 підручників. Підготував двох докторів і 22 кандида-
ти технічних наук. Є членом двох спеціалізованих доктор-
ських рад; був членом експертної ради ВАК України.

Нагороджений 15 медалями, зокрема сімома медаля-
ми за службу в лавах Збройних Сил України.

Одружений. Син Володимир — д-р техн. наук, проф., 
начальник кафедри метрології та стандартизації ХУПС 
ім. І. Кожедуба. Докторську дисертацію, за прикладом 
батька, захистив у Львівській політехніці.

кОРИлкЕВИЧ 
Михайло данилович
Випускник тепло енер-
гетичного факультету (1994)

Голова правління  
Рівненського обласного 
благодійного фонду  
«Любіть Україну»

Народився 2 липня 1972 р. у м. Шепетівка на Хмель-
ниччині в родині Данила Михайловича Корилкевича 
та Надії Олександрівни Корилкевич (Музи). В 1989–

1994 рр. здобував спеціальність «Авто ма тизація технологіч-
них процесів та виробництв» у Львівській політехніці.

У 1994 р. розпочав роботу на Дубенському цукровому 
заводі, де до 2002 р. пройшов шлях від слюсаря з обслуго-
вування обладнання ТЕЦ до генерального директора ЗАТ 
«Дубноцукорагро». Впродовж 2002–2010 рр. обіймав по-
сади заступника директора з розвитку, а згодом директора 
з розвитку бізнесу групи компаній «Дакор». До 2013 р. був 
генеральним директором МПП «Монстера», потім обіймав 
посаду заступника голови Здолбунівської районної держав-
ної адміністрації. З 2014 р. — голова правління Рівненського 
обласного благодійного фонду «Любіть Україну».

Своїм головним особистим досягненням у галузі біз-
несу Михайло Данилович вважає залучення понад 70 млн 
доларів інвестицій шляхом приватного розміщення цін-
них паперів українських агрохолдингів на європейських 
фінансових ринках у 2006–2007 рр.

Громадською діяльністю займається з 2011 р., коли 
заснував та очолив Українську асоціацію вапняної про-
мисловості. Сьогодні це — відома в Україні асоціація, 
член Всесвітньої асоціації вапна. Із 2014 р. Михайло 
Корилкевич — голова Громадської експертної ради 
Дубенщини (ГЕРД), заснованої на засадах залучення екс-
пертів для аналізу та пошуку шляхів вирішення проблем 
місцевої громади, контролю за діяльністю владних струк-
тур у цьому напрямі. Є автором і ведучим телепроекту 
«Здоров’я нації» на ТРК «Дубно».

М. Д. Корилкевич підтримує тісний зв’язок із рідним 
навчальним закладом, зокрема співпрацює з провідними 
науковцями кафедри хімічної технології силікатів НУ 
«Львівська політехніка». У 2013 р. на базі університету від-
булася конференція за участі українських і міжнародних 
компаній галузі вапняної промисловості.

Михайло Данилович — відкрита та щира людина, ці 
риси характеру цінує й у інших людях. Серед принципів, 
на які він опирається в роботі та житті: «Будь на перехресті 
інформаційних потоків!», «Дій рішуче! Знімай межі!», 
«Лідерство — через самовдосконалення». Вже багато років 
М. Д. Корилкевич займається за системою карпатського 
горця Володимира Вуксти-Голтіса «Зцілюючий імпульс», яка 
не лише оздоровлює тіло, а й загартовує дух. До цієї системи 
оздоровлення він поступово залучив і родину: дружину 
Ірину та трьох дітей — сина і двох доньок.

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки 
і техніки України




