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СЛАВЕТНІ  ЮВІЛЕЇ  ВИДАТНИХ  ВЧЕНИХ  УНІВЕРСИТЕТУ 
 

У 2014 РОЦІ 
 

Сучасний ХНУМГ імені О. М.Бекетова сформувався як великий науково-
освітній центр, що володіє глибокими традиціями і науково-педагогічними школами. 
Колективом навчального закладу різних років зроблено великий внесок  у розвиток  
освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів.  

Імена вчених університету прикрашають вітчизняну історію розвитку міського 
господарства України. 
 У 2014 – 2015 навчальному році  колектив університету  згадує імена та відмічає 
славетні ювілеї  своїх  видатних вчених та педагогів.  

Більш пильний погляд на життєвий та наукових  шлях цих  видатних  
особистостей дозволяє  зрозуміти витоки та історію розвитку університетської  науки  
забезпечення життєдіяльності сучасних міст. 

 
140  років  з  дня  народження  

 
Малишевський Микола Георгійович 
Народився 27 листопада (ст. ст.) 1874 р. у  
м. Новозибков, Орловської області. 
 

Видатний фахівець України в галузі водопостачання.  
Досліджував методи очищення питної води. Працював над 
проектуванням водопостачання і каналізації міст Харкова, 
Києва, Москви, Донбасу, Південного берега Криму.  
Доктор технічних наук 
Професор Харківського інституту комунального 
будівництва з 1943 р. 
Завідувач кафедри водопостачання (1945-1947).  
 

 
ТІЦ Дмитро Дмитрович  
Народився 7 вересня 1874 року у Гатчині – помер  
4 жовтня 1938-року в Харкові. 
Видатний фахівець України в галузі водопостачання.  
Головний інженер Харківського міського водопроводу 
(1919-1930) 
Вчений-дослідник. Приймав участь у комплексному 
дослідженні річок басейну Сіверського Дінця, стояв у 
витоків заснуванняв центру санітарно-гідробіологічних 
досліджень на Харківщині. 
Один із засновників та перших викладачів 
Всеукраїнського технікуму комунального господарства  
у 1922 році. 
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Яхонтов Ілля Олексійович 
Народився у 1874 році у селі Борки, Рязанської губернії – 
помер у 1956 р. в Харкові. 
 
Авторитетний вчений в справі дерево розведення.  
Почесний робітник лісної промисловості. Доктор 
сільськогосподарських наук. Професор. 
Викладач  Харківського технікуму зеленого будівництва 
протягом 1930-х рр. 
Один з засновників у 1934 році  Факультету садово-
паркової архітектури в ХІІКБ, першого факультету 
такого профілю в Україні. За його проектами у 
Харківській області створена система полезахисних 
лісосмуг. Займався проблемою відновлення пошкоджених війною лісів, та відродження 
зеленого вбрання міста Харкова. Заснував кафедру агролісомеліорації та сільсько-
господарської меліорації у Харківському сільсько-господарському інституті. Очолював 
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації. 
 

 
130  років з дня народження 

 
Лінецький Олександр Васильович 
Народився 28лютого  1884 р. в м. Одесі – помер у 1953 р. 
в м. Харкові. 
 
Відомий український архітектор.  
Ініціатор створення  і керівник першого на Україні творчого 
об’єднання радянських архітекторів. У 1932 р. обраний 
заступником голови Оргкомітету Союзу радянських 
архітекторів України. Був делегатом перших з’ їздів 
архітекторів. Член Обласного правління САУ. Автор 
багатьох проектів громадських і житлових будинків 
(Торгова біржа, Новий пасаж «Дитячий світ», унікальний 
комплекс першого в країні Палацу піонерів) 
Професор кафедри архітектурного проектування ХІІКБ 
у 1938-1941 рр,  
Завідувач кафедри проектування ХІІКБ 1946-1948 рр. 
 
 
 
 
 
 


