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14 травня 2021 року виповнюється 150 років від дня народження 
Антонія- Боніфація Павловича Пшеборського (1871-1941), математика, 
ректора Харківського університету. 
Антоній Боніфацій Пшеборський був всебічно обдарованою людиною, 
прекрасним вченим та талановитим математиком. Завдяки його 
кропіткій праці до наших днів збереглися детальні відомості з історії 
виникнення та перших років життя Харківського математичного 
товариства. Членство і робота у ХМТ надихали вченого на дослідження 
у різноманітних галузях наукового знання.



Основні дати життя і діяльності
➢ Народився у с. Хороше Ліповецького повіту Київської губернії (нині 

Вінницька область) у родині морського лікаря. 
➢ У 1881—1889 рр. навчався у Миколаївській Александрівській гімназії, яку 

закінчив із золотою медаллю. 
➢ У 1889—1894 рр. — студент математичного відділення фізико-математичного 

факультету університету св. Володимира в Києві. У 1895 р. залишений для 
підготовки до професорського звання на кафедрі чистої математики. 

➢ У 1897 р. одержав звання приват-доцента. 
➢ У 1898 р. призначений штатним викладачем Харківського технологічного 

інституту, а з 1899 р. — приват-доцентом Імператорського Харківського 
університету. З цього ж року протягом двадцяти років — постійний секретар 
Харківського математичного товариства. 

➢ З 1901 р. викладав на курсах для робітників м. Харкова. 



➢ З 1899 р. протягом двадцяти років А.Б. 
Пшеборський був постійним секретарем 
Харківського математичного товариства 
https://kharkivmathsociety.univer.kharkov.
ua/pdf/Tom_13/Tom_13_13_Psheborsky.p
df

➢ У 1902 р. вчений захистив дисертацію на тему: «Деякі додатки до 
теорії лінійних конгруенцій», здобув ступінь магістра математики і 
був запрошений на посаду приват-доцента кафедри чистої 
математики у Харківському університеті.

➢ У 1904 р. відряджається до Геттингенського університету для 
вивчення передового досвіду викладання математичних дисциплін. 

Дисертація А.П. Пшеборського на ступінь 

магістра з автографом

https://kharkivmathsociety.univer.kharkov.ua/pdf/Tom_13/Tom_13_13_Psheborsky.pdf
https://kharkivmathsociety.univer.kharkov.ua/pdf/Tom_13/Tom_13_13_Psheborsky.pdf
https://kharkivmathsociety.univer.kharkov.ua/pdf/Tom_13/Tom_13_13_Psheborsky.pdf


➢ З 1905 р. — екстраординарний професор Харківського 
університету. 

➢ У 1908 р. А. Пшеборський успішно захистив у Московському 
університеті докторську дисертацію на тему «Дослідження з 
теорії аналітичних функцій, задача про продовження ряду 
Тейлора». Того ж року він стає ординарним професором 
Харківського університету.

➢ У 1919 р. Антоній Пшеборський стає ректором Харківського 
університету.

➢ З липня 1920 по травень 1921 рр. — ректор Академії теоретичних 
знань і одночасно завідувач кафедри теоретичної механіки. Був 
деканом фізико-математичного факультету. Після реорганізації 
Академії теоретичних знань в Інститут народної освіти (ХІНО) 
був при значений ректором новоутвореного інституту. 

➢ З травня 1921 по вересень 1922 рр. — ректор ХІНО і керівник 
науково-дослідної кафедри теоретичної механіки



➢ У 1922 р. переїхав до Польщі, куди був запрошений на посаду 
професора кафедри математики Віленського університету. 
Пропрацювавши там декілька місяців, перевівся до Варшавського 
університету, де з 1 вересня 1922 р. очолив кафедру теоретичної 
механіки. Працював над створенням інституту теоретичної 
механіки на основі кафедри. 

➢ У 1930 р. взяв участь у роботі Першого Всесоюзного з’їзду 
математиків, який відбувся у Харкові. Крім цього, брав участь у 
математичних з’їздах, які проходили в Парижі, Берліні і Польщі. 
Був членом Академії технічних наук у Варшаві (з 1923 р.), членом 
Варшавського наукового товариства (з 1930 р.), Польського 
математичного і Польського фізичного товариств, членом 
Московського, Харківського, Київського, Казанського 
математичного товариств, Товариства математиків і механіків у 
Берліні. 

➢ Помер 24 травня 1941 р. в окупованій німцями Варшаві. 

А. Пшеборський у колі варшавських 
математиків.



У ЦНБ зберігається багато праць вченого з автографами.

Праці А.П. Пшеборського 



«За підготовку в 1895 р. твору “Про 
методи Абеля, Якобі, Ліувілля і 
Вейєрштрасса в теорії аналітичних 
функцій” Пшеборського було 
нагороджено премією заслуженого 
професора І.І. Рахманінова. 



У 1903 і 1908 рр. він видав двотомник «Вступ до аналізу», в 1905 і 1909 р. «Курс аналітичної геометрії»



У період з 1903-1915 рр. вчений активно публікувався. 



Некролог математику, вихованцю Харківського 
університету Лагутинському Михайлу 
Миколайовичу (1871-1915).







У роботі над виставкою були використані книги: 

Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования 
(1805–1905) . - С. 40-41  http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2134 

- Физико-математический факультет Харьковского 
университета за первые сто лет его существования 
(1805–1905) / Харьковский университет ; под ред. 
проф. И.П. Осипова и проф. Д.И. Багалея. – 
Харьков : Типография фирмы «Адольфа Дарре», 
1908. 

- Служение Отечеству и долгу : очерки о жизни и 
деятельности ректоров харьковских вузов 
(1805-2004 гг.) / Харьковский гуманитарный 
университет 'Народная украинская академия'. – 
Харків : Издательство Народной украинской 
академии : Золотые страницы, 2004 . – 747 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2134


Ректори Харківського університету (1805-2014) : біобібліографічний 
довідник / ХНУ імені В.Н. Каразіна ; Уклад. Валентина Денисівна 
Прокопова, Рахіль Абрамівна Ставинська, Михайло Григорович Швалб, 
Сергій Михайлович Куделко ; Гол.ред. Віль Савбанович Бакіров . – [2-
ге вид., перероб. та доп.] . – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2015 . – 191 с. 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/11761

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/33171/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/33171/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/58483/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/188326/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/143742/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/53675/source:default
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/11761


Інтернет-посилання
● Ректори університету https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/our_university/rectors?cat=27&ofs=0

● Сергієнко Всеволод. Харківський період життя Антонія Боніфація Пшеборського 

https://polish-kharkiv.com.ua/essay/

● Савчук В.С., Кушлакова Н.М.  Вчені польського походження в Харківському Математичному 

товаристві 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Savchuk_Varfolomii/Vcheni_polskoho_pokhodzhennia_v_Kharkivskomu_mate

matychnomu_tovarystvi.pdf

● Гутник М.В. Науковий доробок професора Антонія-Боніфація Павловича Пшеборського – фахівця у 

галузі математики й механіки Гутник М.В. Науковий доробок професора Антонія-Боніфація Павловича 

Пшеборського – фахівця у галузі математики й механіки 
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Виставку підготувала Байрамова Каріна Іванівна, зав. 
сектору культурно-просвітницької роботи Центральної 
наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна


