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Н А Ш І  Ю В І Л Я Р И

Лу таєв Ва лерій Ва си ль о вич на ро див ся 17 трав ня 1941 ро ку в
місті Но во се ли ця Чернівець кої об ласті.

Закінчив Ук раїнський інсти тут інже нерів вод но го гос по дар ст ва
в 1962 році з відзна кою, інже нер(будівель ник за спеціальністю "Гідро технічне будівництво
річко вих спо руд і гідро е ле к т ро с танцій". Пра цю вав май ст ром, ви ко н ро бом на будівництві Чар -
да ринсь ко го гідро вуз ла в Ка зах стані. З 1967 ро ку пра цює в Національ но му універ си теті вод -
но го гос по дар ст ва та при ро до ко ри с ту ван ня, обійма ю чи по са ди — аси с тен та, стар шо го ви кла -
да ча, до цен та ка фе д ри ви ко ри с тан ня вод ної енергії та гідравлічних ма шин, де ка на гідро -
технічно го фа куль те ту (1970—1971 рр.), ви кла да ча Ка бульсь ко го політехнічно го інсти ту ту
(1971—1973 рр.), про рек то ра з на вчаль но(ви хов ної та ме то дич ної ро бо ти (1986—2003 рр.),
завіду ва ча ка фе д ри ви ко ри с тан ня вод ної енер гії та гідравлічних ма шин (1996—2004 рр.). З
2004 ро ку про фе сор ка фе д ри гідро е нер ге ти ки та гідро ма шин Національ но го універ си те ту
вод но го гос по дар ст ва та при ро до ко ри с ту ван ня.

У 1968 році за хи с тив ди сер тацію на здо бут тя вче но го сту пе ня кан ди да та технічних на ук за
те ма ти кою "Ек с пе ри мен тальні досліджен ня про точ ної ча с ти ни бло ка ГЕС з го ри зон таль ни ми
аг ре га та ми". В 1992 році при своєне зван ня про фе со ра по ка федрі ви ко ри с тан ня вод ної енергії
та гідравлічних ма шин.

Приділяє ба га то ува ги пи тан ням підго тов ки кадрів, ор ганізації та про ве ден ню ви хов ної
ро бо ти зі сту ден та ми, на уко во(ме то дич ним про бле мам роз вит ку вітчиз ня ної ви щої шко ли.

За 45 років пе да гогічної діяль ності підго ту вав цілу пле я ду інже нерів(гідро техніків, які
пра цю ють на різних во до го с по дарсь ких об'єктах Ук раїни та за рубіжжя. Брав участь в підго -
товці аф гансь ких спеціалістів у га лузі гідро технічно го будівництва.

Опубліку вав по над 180 на уко вих і ме то дич них праць, се ред яких на вчальні посібни ки
"Гідро ма ши ни" (мо вою фарсі), "Труд керівни ка", "Гідро е ле к т ро с танції (ма шин на будівля
ГЕС)", "Вод но е нер ге тичні  роз ра хун ки при про ек ту ванні гідро е ле к т ро с танцій", "Ор ганізація
праці керівни ка", "Гідро е ле к т ро с танції" (во до провідні спо ру ди), "Гідро е ле к т ро с танції" (вод -
но е нер ге тичні роз ра хун ки), "Те орія і прак ти ка уп равлінської праці", мо но графії "Соціаль -
но(політичні цінності та життєві орієнтації сту дентсь кої мо лоді" та "О не ко то рых пу тях со -
вер шен ст во ва ния струк ту ры энер ге ти че с ко го ба лан су", має ав торсь ке свідоцтво на ви нахід.

Дійсний член Ака демії будівництва Ук раїни.
Як керівник і ви ко на вець брав участь в роз робці госпдо говірних та держ бю д жет них тем за

за мов лен ня ми Київської ГЕС, Дністровсь кої ГА ЕС, Крас но ярсь кої, Ну рексь кої ГЕС,
Верхнє(Омсь ко го гідро вуз ла. Ав тор ря ду ста тей жур на лу "Гідро е нер ге ти ка Ук раїни".

На уко ва та пе да гогічна діяльність В.В. Лу таєва виз на че на по че сним зван ням — за слу же -
ний працівник на род ної освіти Ук раїни (1997 р.), зна ком Міністер ст ва освіти і на уки Ук раїни
"Пе т ро Мо ги ла" (2007 р.). Має дер жавні на го ро ди: ор ден "Знак По ша ни" (1981 р.), гра мо ту
Вер хов ної ра ди Ук раїнської РСР (1979 р.), ме даль "Ве те ран праці" (1990 р.).

Редколегія журналу "Гідроенергетика України", колеги, друзі та учні щиро вітають
Лу таєва Ва лерія Ва си ль о вича із славним ювілеєм та зичуть йому міцного здоров'я,

великого щастя та подальших творчих успіхів.
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