
 

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА: ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

87 

каля С. щодо Переяславської Ради 1654 р. Ця тема вимагає цілісного й ґрунтовного до-

слідження, але попри все можна зробити висновок про високу якість монографії, напи-

саної на різноманітній джерельній базі із використанням досягнень історичної науки. 

Методи аналізу свідчать про бажання автора бути неупередженим в пошуках іс-

торичної дійсності, даючи читачеві можливість до аналізу матеріалу, погоджуватись із 

автором, чи мати свою власну точку зору. 

Науковець викликає до наукової дискусії при чому визначає чітку джерельну базу 

та хронологічну межу. 

Історична постать Б. Хмельницького розглядається як особа дрібного шляхтича із 

власними амбіціями та бажаннями на тлі соціально-економічних загальноєвропейських 

процесів XVII ст. 

Список літератури: 1. Зеркаль Савва Петрович (1896–1979) Український інже-

нер, громадський діяч, публіцист, видавець і редактор. – К., Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», наукова бібліотека. (pdf файл). Адресса Інтернет ресу-

рсу http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1381/1/Zerkal_archiv.pdf. 2. Інж. 

Сава Зеркаль. Руїна козацько-селянської України в 1648–1764–1802 роках (Студія полі-

тично-адміністративних і соціяльно-економічних відносин в Україні в XVII–XVIII ст.). – 

Новий Йорк – ЗДА, 1968. – 258 с. 

 

 

Сопко Р.О. 

м. Харків, Україна 

 

ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ «НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ НАУЧНЫХ 

И ПРИКЛАДНЫХ ЗНАНИЙ» (1910–1912 РР.) 

 

З 1910 по 1912 рр. Харківським товариством поширення в народі грамотності видава-

лася «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний (Круг знаний)» (далі – 

«Народная энциклопедия»). Ідея випуску «Народной энциклопедии» не була випадковою – 

вона з’явилася у зв’язку із запланованим святкуванням 40-річчя заснування Харківського 

товариства поширення в народі грамотності (1869–1909 рр.), котре було вирішено ознаме-

нувати випуском енциклопедії особливого роду [1], – виданням, в якому був би об’єднаний, 

по можливості, практично весь корпус теоретичних і прикладних знань того часу. 

Видання було засноване і виходило за активної участі вчених Харківського техно-

логічного інституту (далі – ХТІ) з періодичністю, приблизно, один том (або напівтом) у два 

місяці і розповсюджувалось за попередньою передплатою, що дозволяє віднести його до 

тогочасної інститутської наукової періодики. Нагадаємо, що поряд з «Народной энцикло-

педией», вчені ХТІ з 1905–1917 рр. випускали щорічник «Известия Харьковского техноло-

гического института императора Александра III» (далі – «Известия ХТИ»). 

Доповідь присвячена характеристиці освітнього потенціалу цього багатотомного ви-

дання. Аналіз розміщених в ньому матеріалів дозволяє вважати її справжнім зведенням 

знань епохи, а також цінним історичним джерелом зі стану рівня розвитку тодішньої, як 

вітчизняної, так і світової науці і техніки, котре до останнього часу практично не дос-

ліджено. Мета написання доповіді полягає в доведенні значущості освітнього потенціалу 

цього видання як цінного джерела з історії вітчизняної та світової науки і техніки. Голов-

ним джерелом для написання доповіді послужили деякі з томів і напівтомів «Народной эн-

циклопедии». Основним методом дослідження є зовнішня і внутрішня історична критика 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1381/1/Zerkal_archiv.pdf.%202
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видання, тобто висвітлення освітнього потенціалу «Народной энциклопедии» з позиції 

джерелознавця – історика вітчизняної та світової науки і техніки в цілому та історії форму-

вання та подальшого розвитку науково-технічних шкіл ХТІ зокрема. 

У написанні статей для «Народной энциклопедии» брав участь великий авторсь-

кий колектив (у складі більше ніж 100 вчених) – це були викладачі вищих навчальних 

закладів не тільки Харкова, але й Санкт-Петербурга, Москви, Томська, Одеси та інших 

міст [1, 2]. Тобто, як на наш погляд, вивчення «Народной энциклопедии» актуально ще 

й саме тому, що вона – результат спільної роботи, як українських, так й російських 

вчених. Історичні приклади співпраці такого роду можуть послужити свого роду етало-

нами для їх наслідування в наш час. У всякому разі, тодішня робота над створенням 

«Народной энциклопедии» внесла істотний внесок у розвиток різних центрів освіти і 

науки Російської імперії, а це, в свою чергу, плідно відбилося на виникненні нових нау-

кових шкіл в них, а також подальшому інтенсивному розвитку існуючих. 

Аналіз змісту видання переконливо свідчить про те, що автори окремих статей 

«Народной энциклопедии» мали намір не тільки всіляко популяризувати наукові та при-

кладні знання в самих широких верствах тодішнього суспільства, але й викласти їх таким 

чином, аби, хоча й в стислому вигляді, в даному виданні було представлено якомога 

більше найкорисливішої інформації. Ними розглядалися найрізноманітніші галузі знання 

і суспільної діяльності: природничі та технічні науки, суспільно-політичні науки, педаго-

гіка, медицина, сільське господарство і навіть «народно-господарська політика». 

Хоча «Народная энциклопедия» й представляє великий історичний інтерес, одначе, 

вона поки ще залишається поза увагою вітчизняних істориків науки і техніки. Це призво-

дить до прикрих помилок. Наприклад, у фундаментальній праці «Харьковский политехни-

ческий университет, 1885–1985: История развития», де вперше в радянській історіографії 

згадується «Народная энциклопедия» вказується, що: «для освещения научной деятельно-

сти института и популяризации научных знаний по инициативе М.Д. Пильчикова с 1905 

года ежегодно издавались «Известия Харьковского технологического института» и 

«Народная энциклопедия научных и прикладных знаний» [3, с. 22, 199]. Більше того, та же 

інформація міститься і в виданні «Харкiвський полiтехнiчний: події та факти» – теж прис-

вяченому історії інституту, починаючи з 1885 р. [4, с. 11]. Аналогічні дані знаходяться на 

сайті кафедри загальної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ» [5]. 

Але це далеко не так: як встановлено нами шляхом безпосереднього вивчення 

вихідних даних і змісту цього видання, першим роком виходу в світ його перших томів 

(і напівтомів) був 1910, а засновником і першим редактором «Народной энциклопедии» – 

професор Василь Якович Данилевський. Цьому ж видатному вітчизняному вченому-

фізіологу належали проект видання «Народной энциклопедии» в цілому та загальне 

керівництво його втіленням в життя. В.Я. Данилевський був також головою редакцій-

ної комісії та автором «Общего предисловия» до неї [6, с. V–XXVI]. Наведемо цитату з 

написаної ним передмови: «Нашу «Энциклопедию» мы выпускаем в твердой уверенно-

сти, что она идет навстречу назревшей потребности в таком научно-популярном посо-

бии, и с теплой надеждой на то, что наше издание принесет посильную помощь вели-

кому делу народного просвещения» [Там само, с. XXVI]. 

«Народная энциклопедия» була виданням багатотомним – всього в світ протягом 

трьох років вийшло 14 томів у 21 книзі (томах і напівтомах) [7]. Воно складалося із си-

стематично згрупованих, окремих, по можливості порівняно коротких, нарисів науко-

вого і прикладного знання, що об’єднувалися в той чи інший том (або напівтом) за-

гальними освітніми завданнями. Тобто, авторами був обраний не алфавітний, а галузе-

вий і тематичний принципи складання даного видання. В кінці кожної із статей наводи-
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лася велика бібліографія. Поки залишається невідомим, чи планувався випуск наступ-

них томів і те, яким міг би бути їх зміст. Друкувала «Народную энциклопедию» дру-

карня «Общества И.Д. Сытина» у Москві. 

Зупинимося на тому, яким був тематичний зміст томів і напівтомів «Народной 

энциклопедии». В 1910 р. вийшли в світ: том 2 «Природоведение» (1-й напівтом, 2-й 

напівтом); том 4 «Сельское хозяйство»: «Животноводство» (1-й напівтом), «Земледе-

лие» (2-й напівтом); том 5 «Медицина» (1-й напівтом, 2-й напівтом); том 6 «Антрополо-

го-географичекий» (1-й напівтом); том 10 «Народное образование в России». В 1911 р. – 

том 6 «Антрополого-географический» (2-й напівтом); том 7 «Языкознание и история 

литературы»; том 9 «Философия и педагогика»; том 11 «Общественно-юридический» 

(1-й напівтом); том 12 «Политическая экономия»; том 13 «Народно-хозяйственная по-

литика» (перша частина); том 14 «Народно-хозяйственная политика» (друга частина). В 

1912 р. – том 1 «Физико-математические науки»: «Математические науки» (1-й напів-

том), «Физика и химия» (2-й напівтом); том 3 «Технический»; том 8 «Исторический» 

(1-й напівтом, 2-й напівтом); том 11 «Общественно-юридический» (2-й напівтом). 

Отже, як випливає з викладеного вище, тома і напівтома «Народной энциклопе-

дии» виходили у світ в міру готовності до друку, тобто без суворого дотримання хроно-

логічного порядку їх нумерації. Таким чином, в 1910 р. з друку вийшло 8 томів і напів-

томів, в 1911 р. – 7, у 1912 р. – 6, тобто в середньому протягом року друкувалося сім 

книг «Народной энциклопедии». Кожен том (або напівтом) «Народной энциклопедии» 

виходив під редакцією одного або декількох видатних діячів науки в тій чи іншій галузі 

(серед них був і цілий ряд професорів ХТІ). Наприклад, у 1912 р. вийшов в світ перший 

том «Народной энциклопедии» по відділу математики, механіки, астрономії, фізики і 

хімії – «Физико-математические науки»: «Математические науки» (1-й напівтом), «Фи-

зика и химия» (2-й напівтом). Перший напівтом вийшов під редакцією М.М. Салтикова, 

а другий – під редакцією І.П. Осипова [6, 8, с. XXVIIІ]. Редакторами третього тому 

«Народной энциклопедии» – «Технический» (теж вийшов друком у 1912 р.) були 

Г.Ф. Проскура і О.П. Ситников [9, с. XXIII]. Четвертий том видання – «Сельское хозяй-

ство»: «Животноводство» (1-й напівтом) вийшов під редакцією П.В. Будріна; «Земле-

делие» (2-й напівтом) – під редакцією М.Ф. Іванова. та ін. 

Про інформаційну насиченість та обсяг освітнього потенціалу змісту томів 

«Народной» можна судити з переліку порушених у них тем. Так, у першому напівтому 

першого тому були опубліковані наступні статті (у підрозділі «Арифметика»): «О сче-

те» [6, с. 1–6], «Арифметические действия»: «Сложение» [Там само, с. 6–7], «Умноже-

ние» [Там само, с. 7–10], «Возвышение в степень» [Там само, с. 10], «Вычитание» [Там 

само, с. 10–12], «Деление» [Там само, с. 12–13], «Извлечение корня. Логарифм» [Там 

само, с. 24–26]. У даному напівтому були опубліковані також статті (по физике): «Что 

изучает физика» [8, с. 1–6]; у підрозділі «Теплота»: «Изменение объема тел при нагре-

вании» [Там само, с. 7–11], «Количество теплоты» [Там само, с. 12–13], «Изменения 

состояния» [Там само, с. 14–22] та ін. 

Вельми цікаві в «Народной энциклопедии» відомості, що присвячені філософсь-

ким, педагогічним наукам та організації тогочасної освіти, включаючи вищу. Зокрема 

том 9 «Философия и педагогика» складався з такого роду предметів (так у виданні іме-

нувалися окремі розділи): «Психология», «Логика», «Философия», «Этика». В свою 

чергу, розділ «Педагогика», був присвячений розгляду наступних питань: 1. «Что такое 

педагогика и чему она учит? Вопросы, которые изучает наука – педагогика. Манн-

геймская система обучения». 2. «Какой должна быть школа. Многосторонний интерес. 

Организация школ». 3. «Чему должно учить в общеобразовательной школе? (Теория 
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учеб-ного плана). Учебный план (Рейна)». 4. «Исторический очерк педагогики в Рос-

сии» [10, с. 2]. Щодо тому 10 «Народное образование в России», то він містив наступні 

«предмети»: 1. «История народного образования». 2. «Начальное образование». 

3. «Всеобщее обучение». 4. «Внешкольное образование». 5. «Просветительные обще-

ства». 6. «Учи-теля и учительницы». 7. «Народные дома». 8. «Народная литература». 

9. «Среднее, выс-шее и профессиональное образование» [11, с. 2]. 

Звісно, суспільна роль і вплив «Народной энциклопедии» у порівнянні зі знаме-

нитою французькою «Енциклопедією», аналогом якої вона була, незмірно скромніші. 

Але це скоріше залежало від зламу вітчизняної історії, що відбувся в 1914–1917 рр., а 

не від неї. Принагідно зауважимо, що «Народная энциклопедия» стала не тільки джере-

лом корисної інформації для тих, хто цікавився питаннями освіти та самоосвіти, а й за-

собом консолідації інститутських науково-технічних шкіл, що активно формувалися 

саме в цей період. 
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