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Народився 15 жовтня 1932 р. у м. Полтаві. Батько, Семен 
Степанович Міняйло, який закінчив Сорочинську 
учительську семінарію та фізико-математичний фа-

культет Малоросійського (Одеського) університету, працював 
учителем математики, згодом — інспектором шкіл районного 
відділу народної освіти, завучем і директором школи. Мати, 
Фросина Савостіянівна Міняйло (Лаврик), займалася домаш-
нім господарством. Старший брат, Ігор Семенович Міняйло, 
закінчив Івано-Франківський медичний інститут; був діль-
ничним лікарем у с. Ворошилівка на Кіровоградщині.

В роки Великої Вітчизняної війни маленький Сашко 
Міняйло працював на різних роботах у колгоспі; нагоро-
джений медаллю «Захисник вітчизни». Закінчив Білово-
дівську семирічну школу на Сумщині та Ходорівську се-
редню школу на Львівщині зі срібною медаллю.

У 1950 р. вступив на електротехнічний факультет 
Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 
«Електричні станції, мережі та системи». Основу профе-
сійних знань заклали якісні та змістовні лекції профе-
сорів Г. З. Сокольницького, Т. П. Губенка, Г. І. Денисенка, 
М. Г. Максимовича, Б. І. Блажкевича та ін.

У червні 1955 р. Олександр Семенович здобув дип-
лом для інженера-електрика й отримав направлення на 
роботу до комбінату «Укрбурвугілля». Працював черго-
вим інженером (1955–1957), начальником електролабо-
раторії (1957–1963), виконувачем обов’язків начальника 
електроцеху (1963) Олександрійської ТЕЦ 1–2 (м. Олек-
сандрія Кіровоградської обл.).

У жовтні 1963 р. О. С. Міняйло вступив до аспірантури 
кафедри електричних станцій Львівського політехнічно-
го інституту. В 1970 р. захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Деякі характеристики керованого вентилями 
джерела реактивної потужності з реакторами і конденса-
торами в основному колі» (наукові керівники — проф. 
Г. З. Сокольницький і доц. В. Т. Єнін), а у 2000 р. — док-
торську дисертацію на тему «Режими роботи генераторів 
та електрообладнання власних потреб електростанцій 
з синхронними та асинхронізованими турбогенератора-
ми». У 2002 р. йому присвоєне звання професора.

З 1966 р. Олександр Семенович був асистентом, у 1970–
1974 рр. — старшим викладачем, у 1974–2002 рр. — доцен-
том кафедри електричних станцій. Із 1981 до 1982 р. працював 
заступником декана електроенергетичного факультету з на-

уково-дослідної роботи, а з 1984 до 1991 р. — деканом елек-
троенергетичного факультету Львівського політехнічного 
інституту. У 1988–1989 рр. — в. о. завідувача кафедри елек-
тричних станцій, у 2000–2014 рр. — професор цієї кафедри.

Читав курси: «Електрична частина станцій та під-
станцій», «Особливості конструкцій сучасних турбо-
генераторів, режими їх роботи», «Атомні електричні станції»,  
«Експлуатація електричних станцій та підстанцій». По-
стійно керував курсовим і дипломним проектуванням, 
науковою роботою студентів. За участю студентів напи-
сав чотири статті та одержав патент.

Олександр Міняйло надавав велику увагу розвитку 
лабораторної бази кафедри, керував роботами з рекон-
струкції електричної частини навчальної електростан-
ції, зокрема поставив більше ніж 20 лабораторних робіт 
з написання інструкцій до дисциплін «Електрична час-
тина станцій та підстанцій», «Особливості конструкцій 
сучасних турбогенераторів, режими їх роботи», «Експлу-
атація електричних станцій та підстанцій».

У колі наукових інтересів Олександра Семеновича — до-
слідження режимів роботи генераторів, електрообладнання 
для власних потреб електростанцій із синхронними та асинх-
ронізованими турбогенераторами, розподіл реактивної по-
тужності між ними. Опублікував понад 140 наукових праць, 
зокрема два навчальних посібники, сім авторських свідоцтв 
і патентів. Керував госпдоговірною тематикою з наукової ро-
боти «Підвищення ефективності роботи електростанцій за 
рахунок сумісної роботи синхронних і асинхронізованих 
турбогенераторів». Підготував трьох кандидатів наук.

З 2000 до 2014 р. професор О. С. Міняйло був членом 
ученої ради Д 35.052.02 із захисту кандидатських і док-
торських дисертацій НУ «Львівська політехніка».

Олександр Міняйло завжди любив свою роботу, до-
брозичливо ставився до співробітників і студентів, серед 
яких незмінно мав довіру й повагу.

Вірним помічником у житті для пана Олександра ось 
уже більш як 50 років є дружина, Світлана Миколаївна 
Міняйло (Піонтковська), — випускниця Київського інс-
титуту харчової промисловості, інженер-економіст за 
фахом. Вона понад 20 років пропрацювала директором 
Львівського хлібокомбінату.

Світлана та Олександр Міняйли мають двох синів, 
трьох онуків та онучку.
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