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В. о. директора ХТІ в лютому–листопаді 1898 р.,
лютому–вересні 1905 р.

Acting Director of KhTI in February–November 1898,
February–September 1905
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ипускник Московської комерційної
академії. Два роки навчався в СанктПетербурзькому технологічному інституті.
Звання доктора хімії отримав у Геттінгенському університеті імені Георга Августа
(Німеччина). В 1876–1878 рр. працював
у Імператорському Новоросійському університеті (м. Одеса). В 1887 р. почав працювати в Харківському технологічному
інституті, викладаючи курс хімії. В 1898–1902 рр. обіймав посаду помічника ректора, а з лютого по вересень 1905 р. виконував обов’язки ректора ХТІ.
І. М. Пономарьов пішов із життя в 1905 р. у Харкові.

e was a graduate of Moscow Academy
of Commerce. For two years he had
been studying at St. Petersburg Institute
of Technology. He was awarded the title of
the Doctor of Chemistry in Göttingen Georg
August University (Germany). In 1876–1878,
he had been working at the Imperial University of Novorossiysk (Odessa). In 1887,
he started working at Kharkiv Technological
Institute, teaching a course in chemistry. In 1898–1902, he
was the Rector assistant, and from February to September
1905, he was the Acting Rector of KhTI.
I. M. Ponomaryov passed away in 1905 in Kharkiv.

Мухачов Петро Матвійович

Mukhachov Petro Matviyovych

Директор ХТІ в 1905–1915 рр.

Director of KhTI in 1905–1915

Н

ародився 27 лютого 1861 р. в СанктПетербурзі. В 1883 р. закінчив СанктПетербурзький технологічний інститут.
З 1887 р. працював викладачем у ХПТІ.
У 1888 р. вперше відвідав закордонні
заводи Франції, Бельгії, Німеччини, Англії
і розпочав викладати в ХПТІ курс заводських машин і гідротехнічних споруд, теорії та будівництва паровозів. У 1893 р. професор заснував спеціалізовану кафедру
та наукову школу вітчизняного паровозобудування. Знання іноземних мов (німецької, французької, англійської), численні поїздки за кордон та Росією,
під час яких П. М. Мухачов досконало вивчив паровозобудування, ковальсько-штампувальне та металургійне
виробництво, головним чином вплинули на його формування як вченого широкої ерудиції в галузі машино
будування.
У 1895 р. був призначений професором кафедри
прикладної механіки, а потім послідовно обіймав посади
секретаря навчального комітету і помічника директора.
З 1896 р. працював технічним кореспондентом Берлінського Бюро привілеїв К. І. Оссовського.
У 1905 р. проф. П. М. Мухачова було обрано на
посаду директора ХТІ, яку він обіймав до 1915 р.
У 1912 р. за 25-річну сумлінну працю в одному і тому ж
ВНЗ отримав почесне звання «Заслужений професор».
У 1917 р. вчений вийшов на пенсію і викладав спеціальні
предмети у вишах Харкова. У 1920 р. він знову повернувся до інституту і впродовж 1923–1935 рр. очолював
засновану ним кафедру паровозобудування
Автор 14 фундаментальних томів із питань машинобудування, серед яких «Теория паровозов», «Молоты
и ковочные прессы» та ін.
П. М. Мухачов помер у 1935 р. в Харкові.

H

e was born on February 27, 1861 in
St. Petersburg. In 1883, he graduated
from St. Petersburg Institute of Technology.
In 1887, he worked as a lecturer in KhPTI.
In 1888, he visited factories in France, Belgium, Germany, and England for the first time
and began teaching the Course of Machines
and Hydraulic Structures for Plants, Theory
and Construction of Locomotives in KhPTI.
In 1893, the Professor founded a speciali
zed department and the national scientific
school on locomotive construction. Knowledge of foreign
languages (German, French, English), numerous trips in

Russia and abroad, during which P. M. Mukhachov thoroughly studied locomotive, forging, stamping and metal production, which made him a scientist of broad expertise in
the field of engineering.
In 1895 he was appointed Professor of the Department of Applied Mechanics, and then successively held
the position of the Secretary of the Education Committee
and assistant director. Since 1896, he worked as a technical correspondent of the Berlin Bureau of Privileges of
K. I. Ossovsky.
In 1905, Professor P. M. Mukhachov was elected as a
director of KhTI, which he headed until 1915. In 1912, he
received the honorary title of «Distinguished Professor» for
25 years of dedicated work in the same university. In 1917,
the scientist retired and taught specialized subjects in universities of Kharkiv. In 1920, he returned to the institute, and
during 1923–1935, he headed the department of locomotive construction, which he founded.
He is the author of 14 volumes of basic engineering
issues, including «Locomotive Theory», «Hammers and
Forging Presses», etc.
P. M. Mukhachov died in 1935 in Kharkiv.
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