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Микола Дмитрович Пильчиков

До нас, в наше сьогодення, повертаються 
імена вчених, які були незаслужено забуті, 
хоча за часів свого життя вони були 
широковідомими в наукових колах, бо 
зробили вагомий внесок у розвиток 
світової науки. До них належить і Микола 
Дмитрович Пильчиков  - геніальний, 
дивовижно обдарований фізик із 
надзвичайним талантом першопрохідника, 
в доробку якого десятки відкриттів та 
винаходів світового значення. 
Основоположник радіотелекерування та 
електрофотографії, один з перших 
дослідників властивостей рентгенівських 
променів, радіоактивності, геомагнетизму, 
метеорології, оптики. Його образно 
називають російським (українським, 
харківським) Едісоном (Теслою).



Аналіз наукової спадщини Пильчикова М.Д. засвідчує, що всі 
дослідження він проводив саме в тих ключових галузях, які 
виявились найважливішими для подальшого прогресу науки. Творча 
спадщина вченого - це близько 100 праць, понад 25 оригінальних 
приладів та установок, кілька нових експериментальних методів 
досліджень.

Проф. Роговський Є.О

Перший біограф М.Д. Пильчикова



Пильчиков Николай Дмитриевич
Физик, из дворян. Род. в 1857 г. в Полтаве. Учился в полтавской гимназии 
(1870-1876), Харьковском университете (1876-1880) и парижской "Ecole des 
hautes études" (1888-1889). Был профессором физики в Харьковском 
университете до 1894 г., в Новороссийском университете с 1894 по 1902 г., а с 
1902-1908 г. состоял в Харьковском технологическом институте. Н.Д. 
Пильчиков устроил в Харьковском университете магнито-метеорологическое 
отделение физического кабинета и метеорологическую станцию, в 
Новороссийском университете измерительную физическую лабораторию, в 
Харьковском технологическом институте станцию беспроводной телеграфии. 
Исхлопотал основание "Известий Харьковского Технологического Института", 
которых и состоял первым редактором. Кроме того, читал публичные лекции в 
Харькове, Одессе, Кишиневе, Херсоне, Николаеве, Елисаветграде.  Начиная с 
1879 г. ежегодно делал научные доклады и печатал свои исследования в 
России и за границей. Почетный председатель физического отделения на 1-м 
Менделеевском съезде. Избран действительным членом Лондонского 
Фарадеевского Общества, Тулузской академии наук  и искусства , 
Международного общества электриков и различными другими учеными 
обществами в России, Франции, Австрии, Бельгии, Германии и Северо-Америк. 
Соед. Штатах. 

Запис у енциклопедичному словнику Брокгауза і Ефрона:



На час завершення  життєвого шляху, який трагічно обірвався у 
1908 р. на 51 році  життя, М.Д. Пильчиков мав чин статського 
радника. За заслуги він був нагороджений орденами Святого 
Володимира 4 ступеня, Святого Станіслава 3 ступеня та Святої Анни 
2 ступеня.











Микола Дмитрович Пильчиков народився 21 травня (9 травня за старим 
стилем) 1851 р. у м. Полтаві.

С. Васильківський. Околиця 
Полтави.



Батько Миколи Дмитровича Пильчикова Дмитро Павлович 
Пильчиков народився 26 жовтня 1821р. У 1843 р. він 
закінчив історико-філологічний факультет Київського 
університету, де працював помічником бібліотекаря. У 
1846-1864 рр. викладач Полтавського кадетського 
корпусу. У 1846 р. познайомився з Тарасом Шевченком і 
вступив до Кирило-Мефодіївського братства. У 1860-1870 
рр. учасник національно-демократичного руху, член 
Полтавської громади, активний пропагандист 
українофільства. У1870-х рр. підтримує зв'язки з 
галицькими громадськими і культурними діячами, та з 
Михайлом Драгомановим. Друкувався в журналі «Основа» 
під псевдонімом К. Шаповал. Помер 5 жовтня 1893 року в 
Харкові. Дмитра Пильчикова вважали своїм духовним 
наставником Олександр Кониський, Панас Мирний, Іван 
Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич).
Мати Миколи Дмитровича Пильчикова Людмила 
Капітонівна Юр’єва походила із збіднілої дворянської 
родини. Вона померла коли М.Д. Пильчикову не минуло й 
року.

Пильчиков Д. П. 



До чотирнадцяти років Микола Пильчиков перебував вдома. Батько з 
незвичайною любов’ю і самовідданістю виховував свого єдиного сина.  Він 
навчав його передусім мовам, згодом син досконало оволодів сімома мовами. 
Подальшу освіту Микола Пильчиков почав здобувати з 1871 року в 1 
Полтавській чоловічій класичній гімназії, де відрізнявся "талановитістю до 
наук", особливо до фізики і математики.



Любимов Микола 
Олексійович  

Підручник з фізики, який 
використовував М.Д. 
Пильчиков під час навчання в 
гімназії.



Ще гімназистом Микола 
Пильчиков познайомився з 
Панасом Мирним (Панасом 
Яковичем Рудченком) і вони, 
незважаючи на вікову різницю, 
стають друзями. Єднали їх високі 
помисли про служіння простому 
народові. Микола Пильчиков та 
Панас Мирний брали участь у 
просвітницьому та визвольному 
русі в Полтаві, входили до 
таємного товариства «Унія». 

Панас РудченкоМикола Пильчиков





М.Д. Пильчиков з 
батьком проживали у 
Харкові з 1876 р. 
спочатку в найманих 
квартирах, а потім у 
власному  будинку на 
Гімназичній 
набережній. 



Пильчиков М.Д. навчався в Харківському університеті у 
1876 – 1880 рр.

Харківський університет. Фото кінця 80 років ХІХ століття.





Шимков 
Андрій 
Петрович

Морозов 
Юрій 
Іванович 

Імшенецький 
Василь 
Георгієвич

Бекетов Микола 
Миколайович

Андреєв 
Костянтин 
Олексійович

Ельте́ков 
Олександр 
Па́влович 

Університетські вчителі 
М.Д. Пильчикова



1.Титульна сторінка книги проф. Шимкова А.П.
«Курс опытной физики. Ч. ІІ. О свете». (1878 р.) з автографом 
Пильчикова М.Д., який був учнем проф. Шимкова А.П.
2. Сторінка книги проф. Шимкова А.П. «Теоретична фізика».



Петрушевський 
Федір Фомич



“…брак гальванометра Томсона, з яким я 
познайомився 20 років тому, коли був 
студентом Харківського університету, 
немислимий у фізичній лабораторії.” 

М. Д Пильчиков.1895 р.

Інклінатор, що використовувався для 
визначення магнітного схилення з колекції 
фізичного кабінету Харківського університету.

Гальванометр Томсона



Свою першу наукову доповідь –
реферат на тему “ Дослідження Крукса, 
що стосуються четвертого стану 
матерії”, текст якого не зберігся, 
студент 4 курсу Пильчиков М.Д. 
виголосив на засіданні Товариства 
дослідних наук 14 листопада 1879 року. 

Уільям Крукс і його катодні 
трубки



Фонограф Т. А. 
Едісона. 1877 р.

Томас Алва Едісон

Схема 
фоноавтографа 
Пильчикова М.Д.

Резонатор 
Гельмгольца з 
колекції фізичного 
кабінету, яким 
користувався М.Д. 
Пильчиков.

У 1878 році ще до появи в 

Європі відомостей про 

механічний фонограф Т. Едісона 

М.Д. Пильчиков розробив схему 

електричного фоноавтографа.



Захоплення навчанням, де мав відмінні успіхи, лабораторними роботами, 
конструюванням та вдосконаленням приладів, безкорислива допомога в 
устаткуванні лабораторії, ретельне відвідування засідань наукового 
товариства помітно виділяли випускника Пильчикова М.Д. з невеликого 
ряду інших студентів. Успішно закінчивши університетський курс зі званням 
кандидата Харківського університету, він фактично став єдиним гідним 
претендентом на одержання стипендії для підготовки до професорського 
звання на кафедрі фізики. Залишити М.Д. Пильчикова в університеті для 
підготовки до професорського звання рекомендував професор Шимков А.П.

У 1882 – 1883 рр. Пильчиков склав екзамен на ступінь магістра. І активно 
зайнявся науковою роботою. Через рік після закінчення університету він 
зробив кілка повідомлень про результати своїх досліджень на засіданнях 
фізико-хімічної секції Товариства дослідних наук при Харківському 
університеті.      

Усього за 14 років роботи в Харківському 
університеті М.Д. Пильчиков на засіданнях 
фізико-хімічної секції Товариства дослідних 
наук виголосив  більше, ніж 14 доповідей, які 
відображали основні напрямки його наукової 
діяльності.



Робота на посаді лаборанта (асистента) та приват-доцента Харківського 
університету в 1883-1888 рр.



У січні 1884 р. М.Д. Пильчиков був призначений на посаду асистента, а у 
грудні 1885 р. на посаду приват-доцента. З цього часу він читав в університеті 
лекції з історії фізики, з експериментальної фізики і різних розділів 
математичної фізики,  з теорії потенціалу, математичної і фізичної оптики, 
механічної теорії теплоти, теорії пружності, теорії електрики, а також з 
метеореології, атмосферної електрики та земного магнетизму. Він також 
проводив різноманітні наукові дослідження.



Імшенецкий 
Василь 
Георгієвич



Ковальский Матвій 
Федорович





Широке визнання у російських та у 
європейських вчених здобули 
результати досліджень Курської 
магнітної аномалії, проведені М.Д. 
Пильчиковим у 1883/84 році та у 
подальші роки. Він висловив 
гіпотезу про те, що Курська і 
Белгородська магнітні аномалії 
пов’язані із знаходженням тут 
великих запасів залізної руди, 
розміри і залягання яких можуть 
бути визначені за допомогою 
проведення детальних магнітних 
досліджень.

Дослідження М.Д. Пильчиковим Курської магнітної аномалії



Фан-дер-Фліт́ 

Петро Петро́вич 

Броунов 
Петро 
Іванович 

Тілло Олексій 
Андрійович 

Лейст Ернест 
Григорович

Титульна сторінка монографії, 

яку, як  магістерську дисертацію, 

М.Д. Пильчиков захистив у 1888 

році.



Семенов-Тян-
Ша́нський Петро 
Петро́вич

За роботу з дослідження 
магнітних аномалій М. Д. 
Пильчиков був 
нагородждений срібною 
медаллю від Російського 
географічного товариства 
(1893 р.). 



Наукове відрядження М.Д. Пильчикова за кордон у 1888-
1889 рр.



Марі-Альфред 
Корню
(Marie Alfred Cornu)

Габрієль Іонас 
Ліппман (Gabriel 
Lippmann)

Елетер-Елі-Нікола 
Маскар
(Éleuthère Élie Nicolas 
Mascart)

У 1888-1889 рр. М.Д. Пильчиков перебував у Франції, де пройшов 
ґрунтовне наукове стажування, працюючи в лабораторіях під 
керівництвом видатних французьких фізиків і хіміків.



Фотополяриметр Корню, який М.Д. Пильчиков використовував для 
дослідження регіональної спектральної поляризації неба, сонячного і 
місячного світла. 

Пильчиков М.Д. також 
досліджував природу 
звичайної та кульової 
блисковок.



Луі Жуль Дюбоск (Louis 
Jules Duboscq)

У майстерні Дюбоска і Пелліна Пильчиков 
М.Д. замовив виготовлення двох своїх 
приладів, які були представлені на 
Всесвітню міжнародну виставку 1889 р. у 
Парижі.



Оптичні прилади, які були придбані М.Д. 
Пильчиковим у Дюбоска для фізичного 
кабінету Харківського університету.“Чарівний ліхтар” 

Дюбоска.



Еталонний резистор фірми Сіменс і Гальскі, придбаний М.Д. 
Пильчиковим  за власні кошти у 1885 році і подарований фізичному 
кабінету Харківського університету, про що засвідчено його 
автографом на кришці приладу.



Пильчиков М.Д. брав участь у  Всесвітній міжнародній виставці 1889 р. 
у Парижі. Там він, зокрема, познайомився  з Густавом Ейфелем -
творцем Ейфелевої вежі.



М.Д. Пильчиков брав участь у роботі 2-го Міжнародного 
конгресу електриків, який відбувся 24-31 серпня У 1889 р. у 
Парижі. Російську делегацію на цьому конгресі очолював 
Столєтов О.Г.

Столєтов Олександр 
Григорович





Єгоров Микола 
ГригоровичНа одному із засідань Міжнародного 

конгресу електриків М.Д. Пильчиков 
вперше побачив досліди Генріха Герца, 
які показав професор Єгоров М.Д. Ці 
досліди є фізичною основою принципів 
бездротової телеграфії і радіокерування,  
прилади для яких у подальшому почали 
розроблювати О.С. Попов, Г. Марконі та 
М.Д. Пильчиков.



Серед зарубіжних вчених, які брали участь у роботі конгресу, 
були, зокрема, французські  фізики:  Маскар, Ліпман, Жубер, 
англійці:  сер Уільям Томсон, Сільвус Томсон, Форбс, Юз, швед 
Арреніус, а також інші відомі дослідники.

Уільям То́мсон, 
лорд Ке́львин 
(William Thomson, 
1st Baron Kelvin)

Сільванус 
Томсон

Сва́нте А́вгуст 
Арре́ніус (Svante 
August Arrhenius)



У 1889 та у 1890 році М.Д. Пильчиков взяв участь у роботі 
Міжнародних конгресів метеореологів, які відбулися в Парижі.



16 грудня 1889 року М.Д. Пильчикова було призначено виконувачем 
обов’язків екстраординарного професора Харківського університету. Це 
послужило для нього стимулом для активізації організаційної, наукової, 
викладацької та просвітительської діяльності. Про це, зокрема, свідчать 
Протоколи засідань та Праці фізико-хімічної секції товариства дослідних наук.



М.Д. Пильчиков разом з Осиповим І.П. вдосконалили Статут товариства 
дослідних наук та впорядкували випуск його праць.



У грудні 1889 р. М.Д. Пильчиков взяв участь у роботі фізичної секції VIII-
го з’їзду російських дослідників природи та лікарів. Він виступив з 
доповідями, познайомився та спілкувався з відомими  російськими 
фізиками та фізико-хіміками, які брали участь у роботі з’їзду.

Менделе́єв Дми́тро 
Іва́нович 

Ле́бедєв 
Петро 
Микола́йович 

Попо́в 
Олекса́ндр 
Степа́нович 



У 1890 р. М.Д. Пильчиков виступив одним із засновників журналу 
“Метереологический вестник”, в якому публікувались результати 
метереологічних та геофізичних досліджень, а також популяризувалось 
значення метереології для практики. У цьому журналі М.Д. Пильчиков 
публікував результати своїх досліджень. У 1993 р. ним, зокрема, була 
опублікована стаття «Об исследовании высших слоев атмосферы». У цій 
статті вчений запропонував конструкцію і описав принцип дії прообразу 
сучасного скафандра, якого він назвав портаеронавтом. 



У 1891 році за ініціативи М.Д. Пильчикова в Харківському університеті були 
створені магнітно-метеорологічне відділення фізичного кабінету та 
метеорологічна станція.



Метеорологічні та фізичні прилади з 
колекції фізичного кабінету.



Заслугою М. Д. Пильчикова було створення ним харківської школи метеорології 
(В. Волжин, Д. Педаєв, С. Головков, Є. Жижневський, І. Попов, М. Косач, Й. 
Сікора), перетворення метеорології в практичну науку, застосуванні її 
результатів у сільському господарстві, на транспорті, кліматотерапії. Разом із 
О. Клосовським, П. Бруновим, М. Косачем він зробив вагомий внесок у 
створення метеорологічної системи в Україні. Важливе значення мали його 
комплексний підхід до вивчення природних явищ землі, води і атмосфери як 
єдиного цілого. 

Сікора Й. Й.

Д. Педаєв



З дозволу керівництва харківського університету М.Д. Пильчиков у 1891 році 

замовив проект побудови фізичної обсерваторії архітектору А.С. Лиховецеру, 

який спроектував обсерваторію Новоросійського університету (м. Одеса). Однак 

ні цей проект, ні інший проект, який у 1894 році був виконаний архітектором 

університету Величко В.В. на замовлення комісії у складі: А.П. Шимкова, Ю.І. 

Морозова, О.С. Бріо не був здійснений на практиці через брак коштів.

Величко В.В.



М.Д. Пильчиков активно популяризував новітні досягнення фізичної науки
в Харкові та в інших містах, читаючи публічні лекції, які збирали тисячні
аудиторії. Оголошення про публічні лекції, які проф. Пильчиков М.Д. читав
у Харкові, друкувались у харківській газеті «Южный край».

М.Д. Пильчиков



Тимченко Йосип 
Андрійович 

У 1894 р. М.Д. Пильчиков був обраний 
головуючим на спільному засіданні 
секцій фізики та метеорології ІХ з’їзду 
російских природодослідників та лікарів.



Любов до України, її природи, 
літератури сформувалась у 
Миколи Дмитровича Пильчикова 
з дитячих років під впливом 
батька і збереглась у нього 
назавжди. Він займався 
перекладами літературних творів 
на українську мову, писав ліричні 
вірші, які друкувались за 
підписом «М.П.»:

... Весна! Весна! Коло хатини
В садку на кущику калини 
Співун великий - соловей -
Співа пісень своїй дружині,
Вітрець несе їх по Вкраїні,
І кожен любить ті пісні,
І кожен рад святій весні.

М. Пильчиков був вченим-
енциклопедистом, людиною 
широкої ерудиції й високої 
культури, що давало йому 
можливість заявити про себе не 
тільки як про дослідника в різних 
галузях фізики, а й як про вченого 
гуманіста, громадського діяча, 
європейська освіченість, 
загальний культурний кругозір 
якого поєднувались з українським 
патріотизмом.



Крім літературної творчості М.Д. Пильчиков професійно займався 
живописом і грав на скрипці. Він відвідував концерти, театральні 

вистави та художні виставки.



Марко Лукич 
Кропивницький

Яків 
Щоголів

Іван Карпович 
Тобілевич
(Іван Карпенко-Карий)

Вчений входив до кола діячів просвітницького 
руху на Харківщині, до яких належали 
Х. Алчевська, М. Бекетов, В. Данилевський, 
С. Раєвський, П. Єфименко, О. Потебня, 
Я. Щоголів, М. Лободовський, В. Мальований,  
Разом з Г. Хоткевичем, Х. Д. та 
Х. О. Алчевськими, О. Зайкевичем, 
М. Міхновським  він активно працював на ниві 
пропаганди української національної ідеї. 

Міхновський 
Микола 
Іванович



У 1893 році на північній ділянці 
Університетського саду, що виходить до 
нинішньої площі Свободи, для 
любителів велосипедного спорту був 
побудований циклодром, відкриття і 
освященння якого відбулося в тому ж 
році. Головою міського товариства 
велосипедистів-любителів, 
заснованого в 1887 році, в 1893-1894  
роках був профессор Харьківського 
університету М.Д. Пильчиков.

Пильчиков М.Д.

Місце розташування  циклодрому 
вказано на плані Харкова 1895 року.



Фізичний кабінет 
Харківського університету. 

Фото 1904 р.

Причини завершення 
роботи М.Д. Пильчикова в 
Харківському університеті.



Навесні 1894 року М.Д. 
Пильчиков звільнився з 
Харківського 
університету. Він залишив  
Харків і переїхав до  
Одеси. Із 27 червня 1894 
року він став працювати в 
Новоросійському 
університеті.



У 1894 – 1902 рр. М.Д. Пильчиков працював на посаді виконувача 
обов’язків екстраординарного професора Новоросійського 
університету (м. Одеса), а у 1902-1908 рр. після повернення до Харкова 
– на посаді ординарного професора Харківського технологічного 
інституту.



У 1894 – 1902 рр. М.Д. Пильчиков прцював на посаді виконувача 
обов’язків екстраординарного професора Новоросійського 
університету.



М.Д. Пильчиков зайнявся 
вивченням рентгенівських 
променів одразу ж після їх 
відкриття В.К. Рентгеном у 
листопаді 1895 року. Свої 
перші рентгенограми 
жаби, рака, риби, миші, 
жука та корала він 
одержав 19 січня 1996 
року.



Пильчиков М.Д. був один перших дослідників радіоактивності. Він мав 
дружні стосунки з П’єром Кюрі та Марією Склодовською-Кюрі.

П’єр Кюрі

Марія Кюрі

Фотографії, зроблені М.Д. 
Пильчиковим у променях 
солей радію.



У вересні 1897 р.  в Одесі в Будинку 
Російського Технічного товариства 
відбувся 4-й з’їзд начальників 
телеграфів та залізничних 
електриків, на якому виступив О.С. 
Попов із доповіддю  “Про 
телеграфування без дротів на 
великій відстані”. Доповідь 
супроводжувалася демонструванням 
дії іскрового радіопередавача і 
радіоприймача. Асистентом О.С. 
Попова  при показі дослідів був М.Д. 
Пильчиков.

1896 р.



Объявленная лекция состоялась 25 марта 
1898 г. в Биржевом зале Одессы. Опыты и в 
самом деле оказались необыкновенными. 
Учёный, как и обещал, посредством 
радиоволн на расстоянии зажёг свет в 
модели маяка, привёл в движение модель 
железнодорожного семафора, сделал 
выстрел из маленькой пушки, наконец, в 
резервуаре, устроенном прямо в зале, 
взорвал "мину". При этом для большей 
наглядности была потоплена модель яхты. 
Это был первый в мире пример 
использования радиоуправления.

Вже у березні 1898 р. 
М.Д. Пильчиков 
продемонстрував 
результати власних 
досліджень з бездротової 
телеграфії.



У 1902-1908 рр. – Пильчиков М.Д. працював на посаді 
ординарного професора Харківського технологічного інституту.



С 31 августа по 4 сентября 1903 года в 
районе Херсонесского мыса испытывалось 
предложенное Н. Пильчиковым 
устройство. Сигналы управления посылала 
передающая радиостанция с 
Херсонесского маяка, а принимали 
приборы изобретателя, установленные на 
транспорте «Днестр». На 
радиопередатчике Херсонесского маяка 
была установлена спираль, дававшая 
искру 45 сантиметров, камертонный 
прерыватель обеспечивал возбуждение 
колебаний нужной частоты. На приемной 
радиостанции «Днестра» эти колебания 
выделяла фильтро-резонансная система 
(«протектор» Пильчикова). Опыты прошли 
успешно. Нормальная работа 
обеспечивалась на расстоянии 60 миль. 



Основні види діяльності з розроблення приладів для бездротової 
телеграфії М.Д. Пильчикова у ХТІ за звітами, укладеними ним самим, і 
опублікованими у “Известиях ХТИ”.



Попов О.С.

Пильчиков М.Д.

Реле Дюкрете

Глибокошановний Миколо Дмитровичу! Незабаром після Вашої телеграми з 
Парижа я відправив поштою до Харкова на Ваше ім’я за адресою Фізичної 
лабораторії технологічного інституту реле, одержане від Дюкрете. Досі я не 
мав звісток, дійшло воно за призначенням, чи ні? Не одержуючи відомостей 
про ваше повернення, я не надсилав до цього часу рахунок, який тепер при 
нагоді долучаю. Щиро вдячний і готовий до послуг О.Попов. На звороті. P.S. 
Повторяю ще раз, що коли б реле Вам не було тепер потрібне, то прошу 
повернути його  воно не стане для мене обтяжливим і може бути пущена в 
діло. О.П.



Реле Ежена Дюкрете

Корабельний радіоприймач 

Попова-Дюкрете.



Реле М.Д. Пильчикова (1904 р.) до та після реставрації.



М.Д. Пильчиков за розпорядженням Морського відомства
разом зі своїми співробітниками, зокрема з Кутневичем Д.А., 
на теориторії Харківського технологічного інституту провів 
дослідження характеристик іскрової радіостанції 
«Телефункен» з метою розроблення інструкції щодо 
ефективного використання її мобільної версії, розміщеної на 
автомобілі з бензиновим двигуном або на двуколці з кінною 
тягою. Для цього була використана радіостанція 
«Телефункен», змонтована на автомобілі  Котеро і Діжон, 
придбаного за кошти Морського відомства. Це була перша в 
Російській імперії пересувна радіостанція, змнотована на 
автомобілі. 

Кутневич Д. А.



Для досліджень сонячного 
затемнення у 1905 р. у 
Філіпвіллі (Алжир) М.Д. 
Пильчиков скористався 
сконструйованим ним  
“фотографічним 
телескопом”, який за його 
замовленням виготовив 
парижський оптик 
Секретан.



Березовські мінеральні води. Професор 
Маклецов І.І. з дружиною і дітьми (крайній 
справа).

Будинок Маклецових (нині –
Музей Бермінвод), де часто 
гостював професор Пильчиков 
М.Д.

Сучасний вид озера в 
Бермінводах, на берегах 
якого проф. Пильчиков 
М.Д. із асистентами 
проводив свої досліди з 
радіокерування та 
оптики.



За офіційною версією 
вважається, що 6 травня 
1908 р. о 7 годині ранку 
проф. Пильчиков М.Д. 
покінчив життя 
самогубством, 
перебуваючи на лікуванні 
у приватній клініці для 
нервовохворих приват-
доцента Харківського 
університету Платонова 
Івана Яковича.

Платонов І.Я.



Заслужений професор 
Бокаріус Микола 
Сергійович

Ольховський Василь 
Олексійович, завідувач 
кафедри судової медицини, 
медичного правознавства ім. 
засл. проф. М.С. Бокаріуса 
Харківського національного 
медичного університету, 
доктор медичних наук, 
професор.



Ольховський В.О.



Некрологи на смерть М.Д. 
Пильчикова.

Відспівування тіла покійного 
професора Пильчикова М.Д. 
відбулося у Рождественсько-
Богородичній (Каплунівській) церкві.
Поховання тіла відбулось на Іоанно-
Усікновенському міському кладовищі
8 травня 1908 р. Студенти на руках 
несли труну з тілом професора 
Пильчикова М.Д. від церкви до 
кладовища. 



Рождественсько-Богородична 
(Каплунівська) церква

Іоанно-Усікновенське кладовище

Могила М.Д. Пильчикова на 
цвинтарі № 13 м. Харкова, на 
«площадці знаменитих харківян», 




