
МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ПИЛЬЧИКОВ (1857-1908):  
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 

З 16 лютого по 20 березня 2016 року у холі 8 по-
верху ЦНБ Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна експонується книжково-ілюстративна виста-
вка «Микола Дмитрович Пильчиков (1857-1908): жит-
тєвий шлях та науково-педагогічна діяльність», присвя-
чена видатному вченому, фізику світового рівня, винахід-
нику, професору та випускнику Харківського університету 
Миколі Дмитровичу Пильчикову. Виставка підготовлена 
працівниками ЦНБ та кафедри експериментальної фізики 
фізичного факультету Харківського національного універ-
ситету імені В.Н. Каразіна. 

М.Д. Пильчикову належить понад 50 наукових 
праць, а також низка наукових повідомлень і доповідей, опублікованих у працях наукових 
з'їздів та товариств, оглядові наукові статті, методичні праці, курси лекцій з окремих роз-
ділів фізики. Ним розроблено понад 25 оригінальних приладів та установок. Наукові праці 
вченого присвячені оптиці, земному магнетизму, електро- і радіотехніці, радіоуправлінню, 
радіоактивності, рентгенівським променям, електрохімії та метеорології. У 1891 р. у Хар-
ківському університеті завдяки клопотанням М.Д. Пильчикова було засновано магнітно-
метеорологічне відділення при кафедрі фізики та метеорологічну станцію. 

На виставці представлено понад 100 раритетних 
видань ХІХ-ХХ століття з бібліотеки Пильчикова М.Д. 
та фондів ЦНБ: підручники з фізики для гімназії та уні-
верситету, книги та відбитки наукових статей з автогра-
фами Пильчикова М.Д. та інших вчених, а також фотог-
рафії та схеми приладів, розроблених та застосовуваних 
Пильчиковим М.Д., фотопортрети зарубіжних та росій-
ських фізиків, а також громадських діячів, письменників, 
артистів і художників, з якими був знайомий та підтри-
мував стосунки професор Пильчиков М.Д. 

Особливу зацікавленість у відвідувачів виставки викликають підручники з фізики, 
за якими навчався Микола Пильчиков у гімназії: «Учебник физики» (1870) К. Д. Краєвича 
та «Начальная физика в объеме гимназического преподавания» (1873) М. А Любимова; 
книга Ф. Арго «Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров» (1859) з автог-
рафом Д.П. Пильчикова – батька М.Д. Пильчикова, яку він подарував сину на честь закін-
чення гімназії. На виставці представлені дисертації М.Д. Пильчикова: магістерська – «Ма-
териалы к вопросу о местных аномалиях земного магнетизма» (1888) та докторська – 
«Материалы к вопросу о приложении термодинамического потенциала к изучению элект-
ро-химической механики» (1898).  

На виставці експонуються праці учнів М. Д. Пильчикова та книги про життєвий і 
творчий шлях ученого. Також на виставці є можливість познайомитись з поетичними ряд-
ками віршів М.Д. Пильчикова, які були надруковані у 1892 р. у Харківському альманаху 
«Складка». 



 


