
Харківське математичне товариство
(1879-1930 рр.)



На певних етапах розвитку науки надзвичайно важливу роль у формуванні та

розвиткові тих чи інших її напрямків, у збереженні наукового потенціалу відіграли

громадсько-наукові об’єднання, зокрема наукові товариства. Одним із таких

товариств було Харківське математичне товариство (ХМТ), яке представляло

особливу форму науково-дослідницької діяльності. У діяльності ХМТ брали участь,

а також друкували в його виданнях свої основоположні праці багато відомих

вчених: С.Н. Бернштейн, О.П. Грузинцев, М.Г. Крейг, О.М. Ляпунов, Г.В.

Левицький та інші. Наукова популярність ХМТ пояснюється ще й тим, що його

члени (дійсні, почесні, члени-кореспонденти) працювали в різних галузях наукового

знання. Серед інтелектуальних партнерів, з якими ХМТ обмінювалося виданнями,

переважали наукові товариства та освітньо-наукові установи (університети,

інститути, училища, бібліотеки, гуртки, курси, редакції журналів, астрономічні

обсерваторії) з Києва, Казані, Москви, Одеси, С-Петербургу, Харкова, а також

іноземні з Австро-Угорщини, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Італії, США,

Франції.



Харківське математичне товариство було засновано у 1879 році з 

ініціативи В.Г. Імшенецкого і Д.М. Деларю. 

Імшенецький Василь Григорович 
Деларю Данило Михайлович



Устав Харківського математичного товариства



Деларю Данило Михайлович

(1839-1905) – математик. Доктор математики

(1868), проф. (1869). Закінчив Харківський

університет (1860), де й працював з 1861 р. З

1865 – доцент, з 1871 – ординарний професор

кафедри чистої математики, з 1883 – кафедри

механіки. З 1885 – у відставці через хворобу.

Послідовник М. Остроградського. Автор

першої праці російською мовою з основ

теорії Ґалуа. Розробляв питання теорії

диференціальних рівнянь і теорії

ймовірностей. Один із засновників

Харківського математичного товариства.

Також його обирали мировим суддею та

головою з’їзду мирових суддів (до 1887).



Лекции алгебраического анализа. - Х., 1866



Імшенецький Василь

Григорович (1832-1892) — математик,

механік. У 1853 р. закінчив фізико-

математичний факультет Казанського

університету. У 1865 р. захистив

магістерську дисертацію, після чого отримав

посаду доцента; у 1868 р. захистив

докторську дисертацію, був обраний

екстраординарним професором, з 1869 р. -

ординарним професором. У 1871 р. вийшов у

відставку. З 1872 р. - професор Харківського

університету. У 1880-1881 рр. - голова

Харківського математичного товариства. У

1881 р. обраний академіком Імператорської

академії наук. Один із засновників

Петербурзького математичного товариства

(1890); з 1892 р. - голова екзаменаційної

фізико-математичної комісії Вищих жіночих

курсів у Санкт-Петербурзі.





У періоди з 1879-1930 рр. ХМТ очолювали Є.І. Бейєр, К.О.

Андрєєв, О.М. Ляпунов, В.А. Стеклов, Синцов Д.М. У роботі

товариства брали участь практично всі викладачі

математики. Членами товариства могли стати «професори та

викладачі чистої і прикладної математики в Харківському

університеті і в інших вищих навчальних закладах, всі інші

особи, які займаються математикою, можуть бути прийняті в

члени товариства за голосуванням». На його засіданнях

обговорювалися останні досягнення науки і зачитувалися

наукові реферати.



Бейер Євген Ілліч (1819-1899) -

вчений-математик. Закінчив із

золотою медаллю Головний

педагогічний інститут у Петербурзі

(1841). У 1842-1843 працював і під

керівництвом академіка М. В.

Остроградського. З 1845 працював у

Харківському університеті, професор

та перший голова Харківського

математичного товариства. Основні

праці відносяться до математичного

аналізу і його додатків.



Андрєєв Костянтин Олексійович
(1848-1921) – математик, засновник наукової школи

проективно-геометричного напряму. У 1871 р.

закінчив математичне відділення Московського ун-

ту (1871). У 1873 запрошено на кафедру чистої

математики до Харківського університету. У 1875

захистив магістерську дисертацію, а 1879 у Москві

– докторську. З 1879 – екстраординарний, а з 1885 –

ординарний професор. У 1885-1898 роботу в ун-ті

поєднував з викладанням у Харків. технол. ін-ті. З

1884 р. - чл.-кор. С.-Петербур. АН та чл.-кор. Т-ва

фіз. та природничих наук у м. Бордо (Франція).

Організатор ХМТ, головою і редактором праць

якого він був 1883-1898. Він першим написав курс

аналітичної геометрії, що витримав 5 видань. У

1898 отримав звання засл. проф. і був переведений

до Московського ун-ту, де працював до 1917. У

1905 і 1909 – декан ун-ту. Одночасно був

директором Олександрів. комерц. уч-ща (1899–

1907), дир. Микол. жін. комерц. уч-ща (1904–08) і

викладав математику в Тех. уч-щі (1899–1902).

Через хворобу змушений у 1917 переїхати до

Криму.





Ляпунов Олександр Михайлович
(1857-1918) – математик. Закінчив С.-Пе-

тербур. ун-т (1880). У 1885 захистив

магістерську дис., у 1892 – докторську

дисертацію. У 1887-1893 викладав у Харків.

технол. ін-ті; водночас від 1885 – приват-доц.,

від 1893 – ординар. проф. кафедри

прикладної механіки Харківського ун-ту. З

1918 читав лекції у Новоросійському ун-ті

(Одеса). Досліджував теорії потенціалу та

ймовірностей. Встановив, що від одних

еліпсоїдальних фігур рівноваги

відгалужуються близькі до них

нееліпсоїдальні фігури рівноваги однорід.

рідини, від ін. – слабко неоднорід. рідини.

Довів існування близьких до сфери фігур

рівноваги повільно обертової неоднорід.

рідини; відкрив нові фігури рівноваги

обертової рідини. У 1962 АН СРСР засновано

золоту медаль ім. Ляпунова, а з 1993 –

премію ім. Ляпунова.





Стєклов Володимир Андрійович
(1864-1926) механік. З 1919-1926 р. віце-

президент АН СРСР. У 1887 закінчив

Харківський університет, де навчався у О. М.

Ляпунова . У 1889-1906 працював на кафедрі

механіки в Харківському університеті,

спочатку як асистент, потім приват-доцент (з

1891) і професор (з 1896). У 1893-1905 був

викладачем теоретичної механіки

Харківського технологічного інституту. У

1894 захистив магістерську дисертацію, а в

1902 — докторську дисертацію. У 1906

перейшов на роботу до Петербурзького

університету. За його ініціативою

організований при АН Фізико-математичний

інститут (у 1921), директором якого він був до

кінця свого життя. У 1926 ім'я Стєклова було

присвоєно Фізико-математичному інституту,

який у 1934 розділився на два інститути (один

з них — Математичний інститут у Росії

названо його ім'ям).

https://uk.wikipedia.org/wiki/1864
https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
http://vseslova.com.ua/word/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-59972u




Синцов Дмитро Матвійович (1867-

1946) - математик. У 1890 р. закінчив фізико-

математичний факультет Казанського

університету. З 1894 р. - приват-доцент кафедри

чистої математики. З 1898 р. - доктор математики.

У 1899-1903 рр. виконував обов’язки ординарного

професора Катеринославського вищого гірничого

училища, з 1903 р. - професор Харківського

університету. В 1941-1944 рр. працював у Москві

та Уфі в АН УРСР. У 1944 р. керував Науково-

дослідним інститутом математики і механіки

Харківського університету. Основні наукові праці

стосуються геометричної теорії диференціальних

рівнянь (теорії конексів), неголономної

диференціальної геометрії. Є автором понад 250

праць. Працюючи в Харківському університеті,

розробляв українську математичну термінологію.

Д.М. Синцов багато років був головою

Харківського математичного товариства. У 1938

р. його обрано депутатом Верховної Ради УРСР 1-

го скликання від Харкова. Заслужений діяч науки

України (1935).





Харківське математичне товариство 

мало свій друкований орган

"Сообщения Харьковского 

математического общества"

(до 1918 р. вийшло 60 випусків) і 

підтримувало зв’язки з іншими 

російськими і європейськими 

математичними товариствами. 



Пшеборский, Антон Павлович. Математическое 

общество при Харьковском университете (1879-1904 

гг.) / Проф. А.П. Пшеборский. - Харьков : тип. "Печ. 

дело", 1911. - [2], 26 с.; 27.
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