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ЛЕОНІДУ ВАСИЛЬОВИЧУ ЛОСЮ – 80 
 

Учений з машинознавства, деталей машин, альтернативної енергетики, 
конструювання та технологій виробництва машин і приладів. 

Заслужений діяч науки і техніки України,  доктор технічних наук, професор, 
академік Інженерної академії України, учасник війни. 

Народився 15 січня 1936 року в м. Житомир. Після закінчення технікуму з 
1954 році був направлений на роботу в Росію у виробничий комплекс, 
пов’язаний з видобутком радіаційно-активних матеріалів. У 1959 році, у зв’язку  
з погіршенням стану здоров’я, повернувся в Житомир. Пропрацювавши майже 
25 років на Житомирському заводі «Електровимірювач», пройшов шлях від 
рядового конструктора до Головного конструктора заводу. У 1984 році  
Л. В. Лось захистив кандидатську дисертацію в межах двох спеціальностей – 
конструювання приладів і технологія їх виробництва. На заводі впровадив у 
виробництво декілька винаходів, у творчій розробці яких  брав безпосередню 
участь і які дали високий економічний ефект. 

У 1988 році Л. В. Лося запросили працювати у Житомирський 
сільськогосподарський інститут, поставивши перед ним завдання у стислі строки 
підготовити та захистити дисертацію на науковий ступінь доктора технічних 
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наук, враховуючи, що такі дисертації в інституті не захищалися, але були конче 
потрібні для створення факультету механізації сільського господарства. У 1992 
році  Л. В. Лось захистив докторську дисертацію «Теорія структури конструкцій 
технологійних машин і приладів» із системою аксіом, що дозволило аналітично 
оцінювати конструкції щодо складальнопридатності, ремонтопридатності, 
уніфікації та функціональній насиченості вже на стадії конструювання. Такий 
підхід економить кошти на розробку і доводку конструкцій, забезпечуючи 
підвищення якості та надійності виробів. 

Виробничий вишкіл Л. В. Лося вже на початку викладацької кар’єри 
дозволив йому створити студентське конструкторське бюро, робота в якому 
забезпечувала і забезпечує студентам можливість  на стадії навчання побачити 
зв’язок  теорії з прикладними конструкціями та технологіями. 

Зі «Студентського конструкторського бюро» вийшов ряд талановитих 
конструкторів. Двом з них (Самиліну О. О., на превеликий жаль, покійному, та 
Цивєнковій Н. М.) Президент України Віктор ЮЩЕНКО у 2009 році призначив і 
особисто вручив Грант Президента за «Створення універсального енергомодуля, 
що використовує місцеві відновлювальні  енергоресурси на основі відходів 
біомаси та торфу».   

Почавши активно займатися альтернативною енергетикою в 1993 році, 
Л.В.Лось, разом з аспірантами та студентами, з початку двотисячних років 
впевнено вийшов на телевізійний екран і  газетно-журнальні публікації з показом 
нових зразків автомобілів, що мали біопаливні газогенераторні транспортні 
установки, чим була забезпечена першість ЖНАЕУ у відродженні 
альтернативної енергетики. 

Л. В. Лось ще повний творчої наснаги як науковець і педагог. Тому ректорат, 
профком, редколегія «Вісника ЖНАЕУ», Вчена рада ЖНАЕУ, Рада  ветеранів 
ЖНАЕУ, колективи Інженерно-технічного факультету і кафедри ВМ та ПМ 
сердечно вітають Вас, Леоніде Васильовичу, з 80-річчям і щиро бажають Вам 
міцного здоров’я, щастя, довголіття, нових творчих злетів в ім’я України.               

 
 
 
 

Колеги, учні, студенти 
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