
Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В.Н. Каразіна  
пропонує увазі читачів виставку, присвячену 160-річчю від дня 

народження видатного математика, 
професора Харківського університету 
Синцова Дмитра Матвійовича  

 
 
 

 
 

 

 
(1867-1946)  

 
 Видатний математик, професор Харківського університету,  

академік АН УРСР (1939), засновник харківської геометричної школи. 

 
На виставці представлені прижиттєві праці вченого, роботи з автографом  

Д.М. Синцова та література про його діяльність. 
 

Біографія: 
 

 Народився Дмитро Матвійович Синцов у м. В’ятка в родині земського лікаря.  

 У 1890 році закінчив Казанський університет (фізико-математичний факультет). Після 

закінчення університету був залишений для підготовки до професорського звання.  

Перша самостійна наукова робота «О функциях Бернулли дробного порядка» була 

виконана Д.М. Синцовим на 4 курсі і опублікована у 1890 році. За цю роботу він отримав 

золоту медаль.  



 

 23 квітня 1894 року був затверджений приват-доцентом при кафедрі чистої математики.  

 У 1895 році Синцов захистив магістерську дисертацію «Теория коннексов в пространстве 

в святи с теорией дифференциальных уравнений в частных производных первого 

порядка». Крім магістерської дисертації, Д.М. Синцов присвячує теорії коннексов велику 

кількість робіт. У дослідженні коннексов (х, р, и) та (х, с, и) він не мав попередників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 У 1896 та 1897 роках виїжджав з науковою метою за кордон. 

 Поряд з інтенсивною науковою і викладацькою діяльністю , Д.М. Синцов, багато часу 

приділяв бібліографії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Д.М. Синцов брав активну участь у підготовці і проведенні 100-річчя від дня 

народження М.І. Лобачевського. Він переклав російською мовою класичні роботи 

зарубіжних математиків, в яких розвивалися ідеї Лобачевського: 

1) Г. Риман. «О гипотезах, лежащих в основании геометри»; 

2) А. Пуанкаре. «Об основных гипотезах геометри»; 

3) С. Ли. «Замечания на работу Гельмгольца «О фактах, лежащих в основе    геометри»; 

4) Ф. Клейн. «Сравнительное обозрение новейших геометрических исследований 

(Эрлангенская программа Ф.Клейна)». 

 У 1898 році Синцов захистив докторську дисертацію «Рациональные интегралы 

линейных уравнений». 

 25 жовтня 1899 року був назначений виконуючим обов'язки ординарного професора 

Катеринославського вищого гірничого училища. 

 З 1903 р. — ординарний професор Харківського університету. Його зусиллями в 

університеті був створений геометричний кабінет з великою бібліотекою при ньому.  

У Харківському університеті Д.М. Синцов читав курс аналітичної і диференціальної 

геометрії, інтегрування диференціальних рівнянь. З цих предметів їм були видані курси 

лекцій. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 З 1906 року він професор Харківського 

математичного товариства.  

 У 1908-1910 рр. – декан фізико-математичного 

факультету. 

 З 1929 року – директор Науково-дослідного 

Інституту Математики і Механіки при Харківському 

університеті.  

 Після Жовтневої революції Синцов брав участь в 

організації вищої освіти, у вихованні наукових кадрів, у 

роботі Рад депутатів трудящих. 26 червня 1938 року був 

обраний депутатом до Верховної Ради УРСР 1-го 

скликання по Дзержинському виборчому округу № 244 м. Харкова. 

 У 1935 р. Дмитру Матвійовичу було присвоєно звання заслуженого діяча науки. 

 Дійсний член АН УРСР (з 1939). 

 Під час Великої Вітчизняної Війни працював в Уфі в Академії наук УРСР.  

 З 1944 року — знову в Харкові: керував Науково-дослідним інститутом математики і 

механіки Харківського університету, брав активну участь у відновленні роботи 

університету. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. 

 Д.М. Синцов помер 28 січня 1946 року.  

 

Д.М. Синцов учасник 23 міжнародних математичних з'їздів і 

конгресів. Велика його роль у популяризації за кордоном 

досягнень вітчизняних математиків (він помістив за кордоном 

більше 2000 рефератів). 

Синцов автор понад 250 праць (у тому числі 60 

монографій і посібників); основні праці стосуються 

геометричної теорії диференціальних рівнянь (теорії 

коннексів), а також диференційної геометрії (інтегральні 

криві рівнянь Пфаффа і Монжа). Синцов мав чималий вплив 

на виховання математиків Харківщини (очолював Харківську 

школу геометрів). 



 

 

З повною бібліографією робіт Д.М. Синцова можна ознайомитись у книзі: И.А.  Наумов. Д.М. 

Синцов (Очерк жизни и научно-педагогической деятельности). – Харьков: Издательство ХГУ 

имени В.Н. Каразина, 1955. – С.57-71 

 

  

 

Інтернет посилання: 

 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/simple-search?query= 

http://www.univer.omsk.su/omsk/Sci/HkGS/hkgs3.html 

  

















































 


