National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»

Директори Харківського електротехнічного
інституту (ХЕТІ)
Directors of Kharkiv Electrical and Technical Institute
(KhETI)
Копеліович Михайло Михайлович

Kopeliovych Mykhailo Mykhailovych

Директор ХЕТІ в 1930–1933 рр.

Director of KhETI in 1930–1933

Н

ародився 10 вересня 1897 р.
у м. Лохвиця Полтавської губернії. Після закінчення в 1916 р. реального училища, почав трудову діяльність
у повітвиконкомі; служив у Червоній
армії ад’ютантом, помічником командира
полку; працював у Харківському губкомі
партії.
У 1921–1927 рр. навчався в ХТІ.
Після закінчення інституту, в 1927–
1928 рр. обіймав посаду заступника
ректора інституту. Займався будівництвом електротехнічного корпусу ХТІ. Працював першим директором ХЕТІ, організованого в 1930 р. За короткий
термін створив висококваліфікований педагогічний колектив та науково-дослідницьку базу. Велику
увагу науковець приділяв діяльності робітничого
факультету, який поповнював інститут найкращими
студентами.
У 1935–1937 рр. працював заступником завідувача відділу шкіл ЦК КП(б)У, заступником наркому
освіти УРСР. Арештований 28 липня 1937 р. за безпідставними звинуваченнями. Засуджений до розстрілу
2 вересня 1937р. Реабілітований 1 вересня 1965 р.
(посмертно).

H

e was born on September 10, 1897
in Lokhvytsya in Poltava province.
After graduating from a non-classical
secondary school in 1916, he began his
career in the county executive committee,
served in the Red Army as an adjutant,
assistant commander of the regiment; he
worked at Kharkiv provincial committee of
the party.
In 1921–1927, he studied at KhTI. After
graduation in 1927–1928, he served as the
Deputy Rector of the institute. M. M. Kopeliovych was
engaged in constructing the electrotechnical building of
KhTI. He worked as the First Director of KhETI organized
in 1930. For a short time he established a highly qualified
teaching staff and research base. Much attention was paid
to the Worker Faculty, which filled the institute with the best
students.
In 1935–1937, he worked as the Deputy Head of the
Department for Schools of CC CPU (b), Deputy Commissar on Education of the USSR. M. M. Kopeliovych
was arrested on July 28, 1937 on false charges and sentenced to death on September 2 ,1937. M. M. Kopeliovych was rehabilitated on September 1, 1965 (posthumously).

Динерштейн Павло Михайлович
(Файва Менделевич)

Dynershtein Pavlo Mykhailovych
(Fayva Mendelevych)

Директор ХЕТІ в 1933–1934 рр.

Director of KhETI in 1933–1934

В

ипускник Харківського технологічного інституту 1929 р. Репресований
у 1938 р., подальша доля невідома.

H

e was a graduate of Kharkiv Technology Institute in 1929, repressed in
1938, his fate is unknown since then.
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