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Директор ХЕТІ в 1940–1941, 1944–1950 рр.

Director of KhETI in 1940–1941, 1944–1950

Н

ародився в 1905 р. у м. Сталіно
(нині — м. Донецьк). Трудову діяльність розпочав у 1919 р. на металургійному
заводі електромонтером. У 1930 р. вступив
до Московського верстато-інструментального інституту. Через рік перейшов до Харківського електротехнічного інституту. Після
закінчення ХЕТІ в 1936 р. навчався в аспірантурі, яку закінчив у 1940 р. Працював
інженером на Харківському електромеханічному заводі. Протягом 1938–1939 рр.
керував українським відділенням тресту «Теплоелектротехнічний інститут». З 1940 р. виконував обов’язки директора ХЕТІ. У 1941–1944 рр. перебував на фронті, де отримав військове звання капітана, нагороджений орденом
і медалями. Повернувшись із фронту, працював доцентом
кафедри загальної електротехніки. В 1950–1959 рр. обіймав посаду декана електромашинобудівного факультету.
Помер Д. В. Столяров 1 лютого 1959 р. у м. Харкові.

H

e was born in 1905 in Stalino (now
Donetsk). His career began in 1919
at a metallurgical plant where he worked as
an electrician. In 1930, he entered Moscow
Machine and Tool Institute, a year later he was
transferred to Kharkiv Electrotechnical Institute. After graduation from KhETI in 1936,
he studied at the post-graduate department,
graduating in 1940. He worked as an engineer
at Kharkiv Electromechanical Plant. During
1938–1939, he headed the Ukrainian office
of the «Thermal, Electric and Technical Institute» Trust. From
1940, he was the Deputy Director of KhETI. In 1941–1944,
he was at the front, where he received the rank of a captain
and was awarded orders and medals. After returning from
the front, he worked as an Associate Professor of the General
Electrical Engineering Department. In 1950–1959, he served
as the Dean of the Electrical Machine Engineering Faculty.
D. V. Stolyarov died on February 1, 1959 in Kharkiv.

Сукачов Олександр Павлович

Sukachov Oleksandr Pavlovych

В. о. директора ХЕТІ в 1941–1944 рр.

Deputy Director of KhETI in 1941–1944

Н

ародився 16 липня 1904 р. в м. Ізюмі
Харківської губернії. У 1920–1922 рр.
навчався в Ізюмському індустріально
му
технікумі. В 1922 р. вступив на хімічний
факультет ХТІ, а після його закінчення
в 1930 р., навчався в аспірантурі. Працював в ХТІ асистентом та викладачем. Кандидат технічних наук, доцент.
У 1932–1939 та 1943–1966 рр. завідував
кафедрою теоретичних основ електротехніки ХЕТІ. Впродовж 1938–1939 рр. виконував обов’язки декана загальнотехнічного факультету ХЕТІ.
З 1940 р. очолював навчальну частину ХЕТІ, а в серпні–
жовтні 1941 р. обіймав посаду директора інституту.
У жовтні 1941 р. був евакуйований до Сталінграду, де
працював старшим конструктором, начальником електромашинобудівного сектору заводоуправління Сталінградського тракторного заводу.
З травня 1942 р. до серпня 1943 р. виконував обов’язки
директора ХЕТІ та начальника оперативної групи з відновлення інституту спочатку в Сталінграді, а потім у Чебоксарах. Упродовж 1944–1945 рр. був начальником навчальної частини інституту (за сумісництвом). У 1948–1950 рр.
працював деканом електроенергетичного факультету.
Зі створенням у Харківському політехнічному інституті в 1960 р. факультету автоматики та приладобудування, кафедра ТОЕ під керівництвом О. П. Сукачова
увійшла до нового факультету.
Автор близько 20 наукових праць, серед них відомий підручник «Теоретичні основи електротехніки».
О. П. Сукачов пішов із життя 17 березня 1966 р.
в Харкові.

H

e was born on July 16, 1904 in Izyum
in Kharkiv province. In 1920–1922, he
studied in Izyum Industrial College. In 1922, he
entered the Chemical Faculty at KhTI, and after
his graduation in 1930, he studied at the postgraduate school, worked as an assistant and
lecturer, PhD in Techical Sciences, Associate
Professor at KhTI.
In 1932–1939, 1943–1966, O. P. Sukachov headed the Department of Theoretical
Foundations on Electric Engineering at KhETI.
During 1938–1939, he was the Deputy Dean of the General
Technical Faculty at KhETI.
From 1940, he headed the educational department of KhETI,
and in August–October 1941, he was the Director of the Institute.
In October 1941, O. P. Sukachov was evacuated to Sta
lingrad, where he worked as a senior designer, a head of the
electrical engineering sector of Stalingrad Tractor Plant.
From May 1942 to August 1943, he worked as the Director of KhETI and the head of the task force to restore the institute first in Stalingrad, then in Cheboksary. During 1944–1945,
O. P. Sukachov was the head of the educational department
part-time. In 1948–1950, the worked as the Dean of the Electric Power Engineering Faculty.
With the creation of the Faculty of Automation and Instrumentation at Kharkiv Polytechnic Institute in 1960, Theoretical bases of electrical engineering Department headed by
O. P. Sukachov joined the new Faculty.
He was the author of 20 scientific works, among them
a well-known textbook «Theoretical Foundations of Electrical
Engineering».
O. P. Sukachov died on March 17, 1966 in Kharkiv.
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