
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ 

(ЦДНТА України) 

 

 

 

 

 

ФОНД   Р- 231 

ТИХОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(П.І.Б. фондоутворювача) 

21.07.1892 р. – 22.06.1963 р. 

(роки життя) 

інженер-металург, спеціаліст у галузі сталеплавильного та прокатного будівництва, 

професор, кандидат технічних наук 

(вид діяльності) 

 

 

ОПИС № - 1 (удосконалений) 

документів особового походження 

1931 — 1951, 2006 роки 

(крайні дати документів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків, 2013 рік



2 

З М І С Т 

Список скорочених слів...................................................................................................... 3 

Передмова............................................................................................................................. 4 

Розділ 1. Матеріали до біографії В.О. Тиховського………………………………........... 7 

Розділ 2. Статті……………………………………………………………………….......... 7 

Аркуш-засвідчувач.............................................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНИХ СЛІВ 

 

ВАК – вища атестаційна комісія 

СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Республік. 
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П Е Р Е Д М О В А 

У даний опис включено документи особового походження Тиховського Володимира 

Олексанровича – кандидата технічних наук, професора. 

Тиховський Володимир Олександрович родився 21 липня 1892 р. в с. Ржанопольське, 

Кіровскої області. Батько Тиховський Олександр Миколайович 

(1865–1938 рр.) працював вчителем-інспектором народних училищ м. Тюмень 
1
. Мати 

Тиховська (Князева) Віра Олексіївна (1870 – 1907 рр.) домогосподарка. 

Навчався Володимир Олександрович в м. Тюмень в парафіяльному училищі, потім в 

Тюменському реальному училищі, 21 лютого 1918 році закінчив металургійний факультет 

Петроградського політехнічного інституту за спеціальністю «виробництво сталі» та 

отримав звання інженер-металург 
2
. Одночасно з навчанням працював  на Путиловкому 

заводі (червень 1915 р. – серпень 1917 р.). По закінченню інституту декілька місяців 

працював у відділі металів Ради народного господарства Північної області, а в серпні 1917 

р. був відряджений на Україну на Харківський електромеханічний завод, де був 

помічником начальника інструментального цеху з питань термообробки до січня 1921 

року. 

1920 р. одружився на Тиховській (Кувшиннікова) Зої Олександрівні, яка народилася 

1894 р., до заміжжя працювала бухгалтером в Харківському електромеханічному заводі, а 

після одруження - домогосподарка. Дітей не мали. 

З січня 1921 р. по грудень 1928 р. працював на Харківському паровозобудівному 

заводі начальником інструментального та термічного цехів 
3
. В січні 1929 р. перейшов на 

роботу в Український інститут металів, де спочатку був керівником інструментально-

термічної групи, а потім рельсової групи. 

В 1937 р., постановленням ВАК, затверджений у званні професора та вченого ступені 

кандидата технічних наук 
4
. 

В вересні 1941 р. евакуйований разом з дружиною в місто Кузнецьк, та продовжував 

роботу в Українському інституті металів. З листопада 1943 р. відряджений на відновлення 

Єнакіївського металургійного заводу, де пробув до квітня 1944 року. В травні 

1944 р. з Інститутом металів реєвакувався в Харків та з травня 1944 р. по 

 15 травня 1959 р. працював на посаді начальника лабораторії транспортного металу. 

Звільнився у зв’язку з погіршенням здоров’я та переходом на пенсію 
5
. 

                                                 
1
 ЦДНТА України, Справа фонду Р-231, с. 10. 

2
 ЦДНТА України, Справа фонду Р-231, с. 13, 20. 

3
 ЦДНТА України, Справа фонду Р-231, с. 12. 

4
 ЦДНТА України, Справа фонду Р-231, с. 19. 

5
 ЦДНТА України, Справа фонду Р-231, с. 39. 
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Мав такі нагороди: значок «Відмінник соціального змагання в чорній металургії» 

(1944р.), медаль «За трудову доблесть» (1945р.),. медаль «За доблесну працю в Великій 

Вітчізняній Війні» (1946р.),медаль «За відновлення підприємств чорної металургії Півдня 

СРСР» (1950р.), орден «Знак пошани» (1959р.). 

З 1923 р. по 1941 р. одночасно з науково-дослідницькою роботою вів педагогічну 

роботу в Харківському політехнічному інституті, а потім в Харківській воєнно-

господарській академії 
1
. 

Професор Тиховський В.О. був висококваліфікованим спеціалістом в області 

металознавства, термічної обробки та в питаннях транспортного металу, мав великий 

виробничий досвід в області інструментального виробництва та в науково-дослідній 

роботі. Основними напрямами його робіт в Інституті металів були: вивчення властивостей 

та покращення якості колії, розробка методів термічної обробки. 

В результаті проведених професором Тиховським В.О. робіт металознавського 

характеру доведена принципова можливість суттєвого покращення якості 

бессемеровських колій, необхідність збереження їх виробництва, виявлені основні методи 

їх покращення. 

Досліди в області термічної обробки рельсів дали можливість знайти оптимальні 

методи обробки та розробити технологію. Гарт кінців колії вдвічі підвищувала тривалість 

їх служби, вона була освоєна до війни на заводах Півдня країни, а після війни повністю 

освоєна на Кузнецькому металургійному комбінаті і потім на всіх заводах, які виготовляли 

колії 
2
. 

За час роботи в Інституті металів Тиховський виконав 82 науково-дослідні роботи 
3
. 

Помер Володимир Олександрович 22.06.1963 року 
4
. 

Документи Тиховського Володимира Олександровича, як окремий фонд, були 

виділені з фонду Р-13 «Український ордена Трудового Червоного Прапора науково-

дослідний інститут металів "УкрНДІМет" Міністерства чорної металургії СРСР, м.Харків» 

комплексу 3-5 «Звіти про науково-дослідні роботи Інституту металів» опису № 1 в 

результаті проведення експертизи цінності. 

В результаті удосконалення опису документів фонду особового походження: 

вивірено та перекладено на українську мову заголовки одиниць зберігання, уточнені 

крайні дати, проведено уточнення одиниць зберігання у межах фонду Р-231, підраховано 

кількість документів та аркушів в межах одиниць зберігання. Відділом довідкового 

                                                 
1
 ЦДНТА України, Справа фонду Р-231, с. 12. 

2
 ЦДНТА України, Справа фонду Р-231, с. 30. 

3
 ЦДНТА України, Справа фонду Р-231, с. 14-17. 

4
 Інформація представлена Харківським РАЦСом без супроводжуючого документу. 
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апарату та обліку документі в ЦДНТА України згідно “Основних правил роботи 

державних архівів України”, Методичного посібника “Робота з документами особового 

походження” (К., 2009 р.) схваленим на засіданні нормативно-методичної комісії 

Держкомархіву України (протокол № 5 від 22.12.2009 р.) та Методичними вказівками 

“Удосконалення та перероблення описів НТД”, схваленими Науково-методичною радою 

ЦДНТА України 29.05.2009 р., протокол № 5, складений новий опис. До удосконаленого 

опису складено титульний аркуш, зміст, список скорочених слів, передмову, аркуш-

засвідчувач. Проведена робота по шифруванню документів. Всі документи (і аркуші 

документів) пронумеровані. Пересистематизація документів не проводилась. Нумерація 

одиниць зберігання в межах документів фонду особового походження після удосконалення 

не змінилася. 

Українською мовою складена передмова та перекладені описові статті (назва 

документу вказується на мові оригіналу — російською). 

В удосконалений опис включено 6 (шість) од. зб. з № 1 по № 6, старий інвентарний 

опис фонду № 1 включено останньою справою № 6 до удосконаленого опису № 1. 

Доступ до документів особового походження фонду Р-231 необмежений, включаючи 

право експонування і консультації. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

 

Передмову склав архівіст I категорії                                                                  А. О. Домніч 

13.09.2013 р. 
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Фонд

  

 

 

 

 

Р- 231 

Опис № 1 (удосконалений) 

 

№ 

з.п. 

№ од. 

зб. у 

межах 

фонду 

Заголовок од. зб. 
Дати  

од. зб. 

Кіль-

кість  

од. зб. 

Кіль-

кість 

докум

ентів 

Кіль-

кість 

аркушів 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
1. Матеріали до біографії  

В.О. Тиховського 

     

1 1 

Список співробітників інституту 

металів за 1931 р. 

Машинопис 

1931 р. 1 1 1  

2 2 

Список співробітників інституту 

металів за 1942 р. 

Машинопис 

1942 р. 1 1 1  

  2. Статті      

3 3 

Стаття на тему «Электрозакалка 

концов рельсов токами высокой 

частоты» 

Машинопис 

05 

липня  

1950 р. 

1 1 16  

4 4 

Стаття «Замедленное охлаждение 

мартеновских рельсов после 

прокатки» 

1951 р. 1 1 8  

5 5 

Реферат на тему «Разработка 

технолгии производства специзделий 

горячей штамповки, 

удовлетворяющих требования ТУ без 

применения термической обработки» 

Машинопис 

1942 р. 1 1 2  

6 6 
Старий інвентарний опис №1 фонду. 

Машинопис 
2006 р. 1 1 6  

 

Всього до опису включено 1 (один) фонд Р-231 

 

До опису внесено 6 (шість) од. зб.            з  № 1 по  №  6 

В тому числі: 6 (шість) документів 

 (числом) (словами)  

 34 (тридцять чотири) аркуші 

 (числом) (словами)  
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 - (-) сторінок 

 (числом) (словами)  

 

Літерні №№ - ( - ) од.зб. ( - ) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - ( - ) од.зб. ( - ) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

 

Укладач опису архівіст I категорії                                                                     А.О. Домніч 

 (посада,                             підпис,                розшифрування підпису) 

 

Дата 22.10.2013 р. 

 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів 

 

                    Н.С. Маєвська 

                                (посада)               (підпис,                        розшифрування підпису) 

 

Дата 22.10.2013 р. 
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Прийнято на державне зберігання 6 (шість) од. зб. 

 (числом) (словами)  

В тому числі: 6 (шість) документів 

 (числом) (словами)  

 34 (тридцять чотири) аркуші 

 (числом) (словами)  

 - (-) сторінок 

 (числом) (словами)  

 

 

До опису внесені од. зб. з № 1 по № 6 у тому числі: 

 

 

Літерні №№ - ( - ) од.зб. ( - ) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - ( - ) од.зб. ( - ) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

 

Старший зберігач фондів/  

завідувач архівосховищем О.В. Омельковец 

 (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення  

збереженості документів                                                     Л. А. Ястреб 

                              (посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 08.11.2013 р. 
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Аркуш – засвідчувач опису № 1 Фонд Р-231 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 (дев’ять) аркушів 

 (числом) (словами)  

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                             Н.С. Маєвська 

(посада)                                                       (підпис,                  розшифрування підпису) 

 

Дата 11.11.2013 р. 

 

 

 


