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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Розвиток  науки  є  визначальним  чинником  зміцнення
Української  держави  та  виходу  її  з  кризового  стану.  Дослідження
ретроспективного зрізу українського наукового руху в умовах сучасної тривалої
дискусії навколо реформування науки в Україні має як історико-пізнавальний, так
і практично-організаційний інтерес, висуваючи на перший план інституціональні
аспекти  науки.  Проблеми  розвитку  й  організаційного  становлення  вітчизняної
науки,  зумовлені,  головним  чином,  багаторічною  практикою  залишкового
фінансування гуманітарних і прикладних досліджень, актуалізують невідкладне
проведення структурних реформ у цій галузі.  В умовах скорочення державного
фінансування  діяльності  наукових  інституцій  важливого  значення  набуває
функціонування самоврядних громадських  організацій,  здатних існувати (й,  до
того ж, плідно працювати) за рахунок самоокупності.

Різногалузеві громадсько-наукові об’єднання інтелігенції завжди виступали і
продовжують виступати центрами фахової комунікації наукового співтовариства.
Чільне  місце  в  історії  організації  науки  займають  природничі  та  медичні
товариства  України  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  Вони  відігравали
важливу  роль  у  формуванні  та  еволюції  наукових  напрямів,  у  збереженні
наукового потенціалу.

На  сьогоднішній  день  у  сучасній  історіографії  немає  комплексного
дослідження з історії громадсько-наукових товариств природознавців і медиків на
теренах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., хоча історія окремих із
них  досліджувалася  у  різних  методологічних  вимірах.  Діяльність  згаданих
товариств  є  унікальним  і  важливим  науковим  та  соціокультурним феноменом,
який потребує уважного й систематичного вивчення.

Актуальність даної теми визначається у кількох площинах. По-перше, власне
в  історичній  площині  –  зумовлена  спадковістю  традицій  громадсько-наукових
товариств,  які  актуалізують  багаторічний  досвід  їхньої  діяльності  в  сучасних
умовах. Так, наразі в Україні відновлено роботу ліквідованих у радянський час
товариств  природничого  й  медичного  спрямування  або  розпочато  діяльність
нових, що  спонукає дослідників дедалі частіше звертатися до практики, набутої
попередниками. Важливим видається виявлення закономірностей і особливостей
функціонування  об’єднань  учених-природознавців  і  медиків  з  ХІХ  ст.  по
сьогоднішній  день,  в  умовах  суспільно-політичних  та  ідеологічних  змін  і
трансформацій.

По-друге,  необхідність  розробки  теми  важлива  у  площині  розвитку
природничої  і  медичної  науки.  Адже  досвід  діяльності  громадсько-наукових
товариств природничого спрямування є надзвичайно значимим на тлі соціально-
економічного поліпшення життя суспільства, зміни наукових парадигм та впливу
довкілля,  економічних  чинників  на  здоров’я  людини.  Вивчаючи  всі  явища
природи,  які  оточують  людину,  ми  усвідомлюємо  важливість  дотримання
принципу  людиноцентризму  в  повсякденних  практиках  суспільного  буття.
Важливого значення набуває  державна підтримка щодо поширення природничо-
екологічних знань серед населення,  опіка питаннями промисловості,  сільського
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господарства й охорони навколишнього середовища. Не менш значимим виглядає
вивчення  корпоративного  досвіду  лікарів,  які  й  сьогодні  об’єднуються  у
професійні  громадські  організації  з  метою  сприяння  науковій  і  практичній
діяльності  в  галузі  медицини  й  охорони  здоров’я,  підвищення  професійної
кваліфікації, поліпшення якості й ефективності медичної допомоги, юридичного і
соціального захисту своїх прав, поширення гігієнічних і медичних знань серед
населення, пропаганди досягнень медицини й здорового способу життя. 

По-третє, необхідність розробки теми важлива у наукознавчій площині, адже
товариства досліджуваного періоду мали досить високоорганізовану, автономну
систему  функціонування,  яка  може  стати  прикладом  для  сучасних  моделей
громадсько-наукових організацій.  Вивчення  багатогранної  діяльності  учених та
інтелектуальних колективів, виникнення і розвиток наукових осередків привертає
увагу  істориків  науки,  наукознавців  і  соціологів  у  зв’язку  з  необхідністю
опрацювання не  лише ґенези  ідей,  теорій,  історії  створення  окремих наукових
напрямів, а й характерних тенденцій, закономірностей колективної творчої роботи
інтелектуалів,  пошуку  оптимальних  форм  організації  наукових  досліджень  і
механізмів  управління  наукою як  відповідь  на  виклики часу.  Виникає  потреба
дослідження  науки  як  форми  діяльності  певних  інтелектуальних  груп,  які
відіграють  дедалі  значимішу  роль  у  започаткуванні  нових  напрямів  наукової
творчості,  глобалізуючи  використання  інтелектуального  прогресу  ХХІ ст.
Вивчення  особливостей  діяльності  громадсько-наукових  товариств,  процесів
їхнього  становлення  та  розвитку  допоможе  розробити  комплекс  заходів  і
рекомендацій,  які  сприятимуть  формуванню  належних  соціально-економічних,
соціокультурних,  правових  умов  для  подальшого  поступу  інтелектуального
потенціалу нації.

Отже,  обрана  для  вивчення  тема  має  науково-практичне  та  суспільно-
політичне значення, чим і зумовлено її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконане в межах науково-дослідних тем кафедри історії та культури
України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» – «Соціальні зміни та політичні процеси в Україні ХІХ
– початку ХХІ ст. (номер державної реєстрації 0112U005220) та «Становлення і
розвиток наукових шкіл на теренах України в другій половині ХІХ – на початку
ХХІ ст.: зміни наукових концепцій, закономірності та механізми розвитку науки»
(номер державної реєстрації 0112U005221).

Мета дослідження полягає  в тому,  щоб через  призму персонологічних та
соціокультурних вимірів, а також на основі історико-наукового аналізу розкрити
організаційні  засади,  наукову  та  культурно-просвітницьку  діяльність
природничих і медичних товариств на теренах України в другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст.

Її реалізація потребує вирішення таких завдань: 
- встановити ступінь вивченості задекларованої теми, проаналізувати стан і

характер  джерельної  бази,  обґрунтувати  теоретико-методологічні  засади
дослідження;
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-  розкрити передумови та причини виникнення природничих і медичних
товариств  на  теренах  України  у  другій  половині  ХІХ ст.  як  однієї  з  форм
організації наукових досліджень; 

- визначити етапи створення та еволюції природничих і медичних товариств,
організаційні аспекти їхнього функціонування;

-  проаналізувати  основні  напрями  наукової  діяльності  природничих  і
медичних громадсько-наукових  осередків  на  соціальні  запити  другої  половини
ХІХ – початку ХХ ст.;

-  окреслити  статусну  ідентифікацію  учених-природознавців  та  медиків
зазначеного  періоду,  їхній  інтелектуальний  образ,  динаміку  дослідницьких
практик  та  наукові  стратегії,  персональний  внесок  дослідників  у  процеси
формування нових наукових шкіл та напрямів дослідження у природознавстві й
медицині;

-  виокремити  основні  напрями  організаційно-просвітницької,  зокрема,
популяризаторської,  природоохоронної,  музейної,  освітньої,  меценатської  та
видавничої діяльності громадсько-наукових товариств, висвітлити її масштаби та
соціокультурне значення;

-  висвітлити  роль  природничих  та  медичних  товариств  України  другої
половини  ХІХ  –  початку  ХХ ст.  у  розвитку  міжнародних  наукових  зв’язків,
виявити європейські виміри наукового пошуку вітчизняних учених;

- окреслити коло питань, які заслуговують на подальшу наукову розробку з
урахуванням  історичного  досвіду  та  сучасних  потреб  реформування  наукової
сфери.

Об’єкт дослідження –  розвиток природознавства  та  медицини на теренах
України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Предмет дослідження – витоки, етапи становлення і  розвитку, світоглядні
імперативи природничих та медичних товариств,  їхня наукова й організаційно-
просвітницька  діяльність,  вплив  європейського  соціокультурного  простору  на
формування синергетичної моделі розвитку науки на теренах України.

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину XІХ – початок
ХХ ст.  Нижня  межа дослідження  характеризується  підвищенням  ролі  науки  в
житті суспільства, що викликало, особливо у 1860-х рр., створення і подальший
бурхливий розвиток різноманітних громадсько-наукових об’єднань. Верхня межа
дослідження  пов’язана  зі  згортанням  або  припиненням  діяльності  переважної
більшості  природничих  і  медичних  товариств  у  період  докорінних  соціально-
політичних  змін,  зумовлених  утвердженням  комуністичної  диктатури,  що
негативно  вплинуло  на  функціонування  осередків.  Разом  з  тим,  у  дисертації
подекуди  відбувається  вихід  за  вказані  хронологічні  рамки,  що  пов’язано  з
аналізом  загальноісторичних  чинників,  які  вплинули  на  процеси  створення  і
функціонування громадсько-наукових об’єднань природознавців і лікарів.

Територіальні  межі  дослідження  окреслені  Наддніпрянщиною,  тобто
територією України, яка в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. входила до
складу Російської імперії.

Методологічну базу дослідження склали  загальнонаукові  методи (методи
теоретичного  дослідження,  загальнологічні  методи  наукового  дослідження),
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методи  соціально-гуманітарного (комплексний  багатофакторний  аналіз,
системність,  синтетичні  підходи  наукознавства)  й  історичного  знання
(проблемно-хронологічний,  порівняльно-історичний  та  метод  періодизації).
Поєднання  кількох  методів  аналізу  виправдано  складністю  і  неоднозначністю
об’єкту дослідження та необхідністю глибинного пізнання предмету дослідження,
яке  не  обмежується  систематизацією  багатого  фактологічного  матеріалу,  а
виходить  на  рівень  філософських  та  світоглядних  узагальнень.  Робота  носить
комплексний,  міждисциплінарний  характер,  тому  її  основи  пов’язані  з
фундаментальними  положеннями  таких  наук  як  історія  природознавства  та
медицини,  наукознавство  тощо.  Використано  нові  теоретико-методологічні
розробки сучасної української історичної науки: розгляд проблеми через призму
соціокультурного  виміру,  мережевої  моделі  науки,  поєднання  конкретно-
історичного зрізу подій з біоісторіографічним принципом; дослідження виконане
з чіткою тенденцією до антропологізації історико-наукового пізнання.

Наукова  новизна  одержаних  результатів визначається  ґрунтовним  і
системним  історичним,  а  також  соціальним,  культурологічним,  наукознавчим
підходом до оцінки функцій і ролі природничих та медичних товариств України
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і полягає в тому, що вперше:

-  здійснено  комплексний  історико-науковий  аналіз  організаційних  засад,
наукової та культурно-просвітницької місії природничих та медичних товариств
України зазначеного періоду;

- визначено роль товариств як потужних генераторів наукових ідей і стратегій
у системі  природничо-медичних наукових організацій України та  в загальному
розвитку природознавства та медицини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;

-  висвітлено роль громадсько-наукових об’єднань у розвитку міжнародних
наукових зв’язків;

-  наведено  маловідомі  факти  про  функціонування  окремих  осередків,
уточнено  та  конкретизовано  оцінки  й  висновки  про  окремі  аспекти  їхньої
діяльності; отримано нові дані про масштаб і характер наукової діяльності членів
природничих  та  медичних  товариств,  їхнє  місце  в  соціокультурному  житті  на
теренах України;

-  з  позиції  запропонованого  в  дослідженні  антропологічного  підходу  на
перший план висунуто не лише проблему наукових центрів в історії науки, що
передбачає,  власне,  реконструкцію  внутрішньонаукових  комунікацій,  а  й
окреслено  людиновимірний  зріз  проблеми.  Зокрема,  такий  акцент  дав  змогу
відтворити  інтелектуальний  простір  як  певну  «мережу  спілкування»  фахівців
певної галузі науки – природничої та медичної, а також чітко окреслити внесок
дослідників у процеси формування нових наукових напрямів та шкіл.

Поглиблено та доповнено:
- джерелознавче поле дослідження розширено шляхом введення до наукового

обігу нових архівних документів, журнальних матеріалів, викладу нового погляду
на відомі або маловідомі науковій спільноті явища та події;

-  знання про організаційно-просвітницьку, культурно-освітню та видавничу
діяльність  природничих  і  медичних  товариств  на  теренах  України  другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.
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- синергетичну  модель  формування  природничих  і  медичних  знань  з
інтеграцією в європейський соціокультурний простір.

Набуло подальшого розвитку: 
-  персоніфікований  вимір  історії  громадсько-наукових  об’єднань

природознавців  і  лікарів,  які  здійснювали  дослідницьку,  просвітницьку,
організаційну роботу на теренах України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
України;

-  концептуальне осмислення місії наукової інтелігенції в суспільному житті
на етапах науково-технічних революцій, глобалізаційних викликів.  

Наукова  новизна  дослідження  полягає,  окрім  іншого,  у  здійсненні
ґрунтовного  макроісторичного  аналізу  діяльності  науково-інтелектуального
середовища,  спробі  реалізації  методологічного  концепту  «інтелектуального
співтовариства»,  вивченні  корпоративних  зусиль  природознавців  та  медиків
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. до самоорганізації тощо.

Практичне  значення  одержаних  результатів  дослідження визначається
завданнями  історії  науки  й  техніки,  пов’язаними  з  необхідністю  глибокого  і
всебічного  вивчення  досвіду  громадсько-наукових  організацій  для  розвитку  як
наукових проблем, так і становлення громадянського демократичного суспільства.
Сформульовані  у  дослідженні  положення  можуть  знайти  застосування  при
організації  роботи  сьогоднішніх  громадсько-наукових  об’єднань,  формуванні
альтернативних джерел їхнього фінансування,  розширенні  напрямів діяльності,
для вдосконалення внутрішнього міжкорпоративного мікроклімату у середовищі
наукових колективів тощо.

Новий погляд на доробок учених, які працювали у природничих і медичних
товариствах  України  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХ ст.,  сприятиме
збагаченню історико-наукового знання і може бути використаним для поглибленої
розробки відповідних розділів історії української науки, в дослідженнях з історії
природознавства та медицини. Фактичний матеріал,  який міститься в роботі,  й
теоретичні узагальнення роблять реальний внесок у розробку вітчизняної історії.
Матеріали дослідження можуть використовуватися: у вищих навчальних закладах
у  процесі  викладання  історії  науки  й  техніки;  при  розробці  загальних  і
спеціальних курсів з історії науки; в системі підвищення кваліфікації наукових
кадрів. Матеріали дисертації можуть бути корисними при підготовці біографічних
словників та енциклопедій, при створенні біографій вітчизняних природознавців і
медиків.

Особистий  внесок  здобувача.  Представлена   робота  є  самостійно
виконаним  науковим  дослідженням,  в  якому  обґрунтовано  його  наукову
концепцію,  методологічні  і  джерелознавчі  засади,  мету  і  завдання.  Особистим
внеском є вирішення проблемних питань, поставлених у завданнях дослідження,
виявлення  нових  тенденцій  у  науковій,  просвітницькій  та  організаційній
діяльності  природничих  і  медичних  товариств,  формулювання  узагальнюючих
висновків, підґрунтям яких стали доказова база, авторські аналітико-синтетичні
судження.

Усі публікації написані автором самостійно.
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Апробація  результатів  дослідження. Основні  положення  і  результати
дисертації обговорено на засіданнях кафедри історії та культури України ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія
Сковороди».  Наукові  висновки  й  теоретичні  положення  дослідження  пройшли
відповідну апробацію шляхом їхнього оприлюднення на наукових конференціях:
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Людське  співтовариство:
актуальні  питання  наукових  досліджень»  (м.  Дніпропетровськ,  20-21  лютого
2015 р.);  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Пріоритетні  напрями
розвитку  суспільних  наук  у  ХХІ  столітті»  (м. Херсон,  27-28  лютого  2015  р.);
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Рівень  ефективності  та
необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації» (м. Львів,
27-28  лютого  2015 р.);  76  Міжнародній  науково-практичній  конференції
«Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті»  (м. Одеса,  10-11 квітня
2015  р.);  Міжнародній  науково-практичній  конференції «Сучасні  виклики  для
суспільних  наук  в  умовах  глобалізації»  (м. Львів,  29-30  травня  2015  р.);
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Актуальні  питання  розвитку
суспільних  наук  у  ХХІ столітті» (м. Дніпропетровськ,  11-12 грудня  2015  р.);
Konferencji  Miedzynarodowej  Naukowo- Praktycznej  «Priorytetowe obszary nauki»
(Warszawa, 29 – 30 листопада 3015 р.). 

Публікації.  Основні  результати  дисертації  оприлюднено  в  одноосібній
монографії (21,2 ум. др. арк.), 27 авторських публікаціях, надрукованих у фахових
наукових виданнях, з яких 6 – у виданнях, внесених до наукометричних баз даних
і  виданнях  зарубіжних  країн.  Окрім  того,  видрукувано  8  публікацій  в  інших
виданнях і збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Усі публікації є
одноосібними.

Обсяг і структура дисертації зумовлені метою і завданнями дослідження.
Вона складається зі вступу, шести розділів, поділених на двадцять один підрозділ,
висновків,  списку  використаних  джерел  і  літератури  (1013 позицій  на
93 сторінках), додатків. Загальний обсяг дисертації складає 523 сторінки, з яких
основний текст – 409 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі визначено актуальність теми дисертації, окреслено об’єкт, предмет,

хронологічні  й територіальні  межі,  обґрунтовано мету і  завдання дослідження,
з’ясовано наукову новизну і практичне значення, подано відомості про апробацію
результатів дисертації. 

У  першому  розділі «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження» виявлено основні історіографічні етапи розвитку наукової думки з
обраної  теми,  проаналізовано  джерельну  базу  та  визначено  методологію
дослідження. 

У  підрозділі  1.1  «Стан  наукової  розробки  проблеми» досліджується
величезний  комплекс  літератури  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХІ  ст.  про
наукові, просвітницькі та світоглядні засади діяльності природничих та медичних
товариств  на  теренах  України.  Запропоновано  періодизацію  історіографії
проблеми, яка включає І-й період – друга половина ХІХ – початок ХХ ст.; ІІ-й –



7

радянський період (1917 – 1991 рр.); ІІІ-й – період незалежності України – з 1991
р. по даний час. Акцентовано увагу на нерівноцінності вивчення дослідниками
проблематики,  особливостях  історіографічних джерел імперського,  радянського
та  сучасного  періодів,  що залежало від  політичних викликів  часу,  соціального
запиту  держави  й  суспільства,  ідеологічних  установок  і  пріоритету  окремих
методологічних підходів в історичній науці.

Дослідницею відзначається, що впродовж першого історіографічного періоду
–  імперського  (друга  половина  ХІХ  –  початок  ХХ  ст.)  –  переважали  праці
представників природничих і медичних спілок; чільне місце належало доробкам
учених провідних університетів – Київського, Харківського, Новоросійського. Ці
праці  дають  можливість  з’ясувати  особливості  розвитку  тогочасної  науки,
передумови становлення фахових товариств (розвідки Д. Багалія та І. Осипова 1,
Є. Іванова 2, М. Ігумнова 3, М. Владимирського-Буданова 4, В. Іконнікова 5).

Окрім  університетських  наукових  товариств  в  імперській  історіографії
частково  приділялася  увага  й  товариствам,  створеним  за  межами  навчальних
закладів  (розвідки  А. Янати  про  Миколаївське  товариство  аматорів  природи 6,
В. Радуловича 7 – про наукові товариства лікарів).

Історіографія  першого  періоду  представлена  також  тогочасними
періодичними  виданнями:  «Праці  Товариства  київських  лікарів»,  «Праці
Товариства харківських лікарів», «Праці Товариства одеських лікарів», «Записки
Новоросійського  товариства  природознавців»,  «Записки  київського  товариства
природознавців»,  «Записки  харківського  товариства  природознавців»  тощо.
Важливий  дослідницький  контент  з  окресленої  проблематики  мають  роботи,
вміщені  в  наукових  збірниках  –  «Записках»,  «Трудах»  та  «Університетських
відомостях»  Київського,  Новоросійського  та  Харківського  університетів,  які
належать  відомим  ученим,  членам  природничих  і  медичних  товариств:
П. Алєксєєву,  О. Баранецькому,  М. Бернштейну,  П. Бучинському,  М. Валяшко,
Я. Вальцу,  Б. Гриневецькому,  Д. Заболотному,  О. Коротнєву,  C. Коршуну,
О. Лєбєдінцеву,  І. Леваковському,  Г. Левицькому,  І. Мечникову,  О. Муратову,
С. Навашину, В. Палладину, К. Сапежко, В. Талієву, І. Троїцькому та ін.

Встановлено,  що  література  імперського  періоду  відзначається
фрагментарністю  та  описовістю;  характерним  є  наявність  переважно
публіцистичних  розвідок  про  окремі  аспекти  діяльності  об’єднань,  а  також
публікуванням  звітності  (звіти  про  діяльність  товариств,  їхніх  інститутів,

1 Багалей  Д.  И.,  Осипов  И.  П.  Ученые  общества  и  учебновспомогательные  учреждения  Харьковского
университета (1805-1905). Харьков, 1911. 280 с.; Багалей Д. И. Физико-математический факультет Харьковского
университета за первые сто лет его существования (1805-1905). Харьков: Изд. Ун-та, 1908. 357 с.

2 Иванов Е. М. Типография Харьковского университета. 1804 – 1904 гг. Харьков, 1912. 16 с.
3 Харьковское медицинское общество (1861-1911): Очерки его пятидесятилетней деятельности / Под ред. С.

Н. Игумнова. Харьков: Типография и литография М. Зильберберга и С-вья, 1913. 539 с.
4 История Императорского университета св. Владимира / сост. М. Ф. Владимирский-Буданов. Киев: Тип. ун-

та, 1884. Т. ІІ: Университет св. Владимира в период царствования имп. Николая Павловича. 674 с.
5 Историко-статистические  записки  об  ученых  и  учебно-вспомогательных  учреждениях Императорского

Университета Св. Владимира (1834-1884) / Под ред. проф. В. С. Иконникова.  Киев: Тип. Ун-та Св. Владимира,
1884. 87 с.

6 Яната А. А. Общество природы в Николаеве // Природа Украины. 1911. Вып. 1. С. 114-116.
7 Радулович В. И. Очерк истории русских медицинских обществ: цель, значение и взаимная связь. Орёл:

Типография газеты «Орловский вестник», 1890. 40 с.
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лабораторій,  кабінетів  і  бібліотек,  протоколи  засідань  тощо).  Група  ювілейних
видань також є нечисленною і стосується переважно найбільших товариств.

Для наукових розвідок другого історіографічного періоду характерне виразне
ідеологічне забарвлення історичних процесів. Загалом праці радянського періоду
з  історії  природознавства  та  медицини не містили поглибленої  інформації  про
природничі та лікарські товариства України ХІХ – початку ХХ ст. Дослідження
історії наукових товариств здійснювалося фрагментарно, з огляду на ідеологічні
орієнтири тогочасного наукового пошуку.

До  узагальнюючих  досліджень  з  історії  медичних  товариств  Російської
імперії  відносимо  працю  Ю. Квітницького-Рижова 8;  природничих  товариств  –
М. Захарова 9.  Харківське  медичне  товариство  досліджували  П. Петров 10,
О. Чмель 11;  товариства  хірургів  –  М. Коломийченко 12;  Товариство  боротьби  із
заразними  хворобами  –  С. Дяченко 13;  Харківське  математичне  товариство  –
Д. Гордевський 14;  хімічні  товариства  –  В. Козлов 15;  Харківське  товариство
дослідників  природи  –  Л. Гельфенбейн 16;  Новоросійське  товариство
природознавців  –  А. Барбарич 17.  До  100-річчя  Харківського  медичного
товариства  у  1965  р.  вийшов  друком  збірник  наукових  статей  за  редакцією
М. Новаченка  та  ін.  Окремо  варто  виділити  узагальнюючу  працю  М. Волкова
«Наукові медичні товариства» (1972 р.).

З  проголошенням  у  1991  р.  незалежності  України  вперше  з’явилися
дослідження  з  аналізом  різних  аспектів  діяльності  наукових  товариств:
популяризаторської,  наукової,  просвітницької,  організаційної,  видавничої  тощо
(праці  І. Батова,  Ю. Віленського,  С. Вінничука,  Я. Ганіткевича,  І. Демуз,
В. Калиновського,  А. Коробченко,  Н. Коцур,  В. Лєсового,  В. Майданника,
О. Мяловицького, М. Рогожи, О. Стойки, А. Ферчука та ін.

Надзвичайною науковою новизною на момент видання (1996 р.) відзначалося
дисертаційне  дослідження  В. Савчука  «Історико-науковий  аналіз  діяльності
природничо-наукових  товариств  Півдня  України,  Криму  та  Бесарабії:  друга
половина ХІХ – початок ХХ століття». Автор один із перших звернув увагу, що

8 Квитницкий-Рыжов Ю. Н. К истории обществ врачей в России (из прошлого Киевского общества врачей) //
Советское здравоохранение. 1958. № 1. С. 41-46.

9 Захарова  М.  А., Соболева  Е.  В.  К  истории  естественнонаучных  обществ  пореформенной  России  //
Исследования в области истории науки и техники. Ленинград, 1988. С. 85-101.

10 Петров  П.  Т.  Столетие  Харьковского  медицинского  общества  //  В  кн.:  Очерки  истории  русской
общественной медицины. Москва: Медицина, 1965. 299 с.

11 Чмель А.  Д.  Общественно-политическая  деятельность  Харьковского  медицинского  общества  //  В кн.:
Итоги и перспективы по истории медицины / [ред. Ю. П. Лисицын, Г. Р. Крючко]. Ташкент, 1980. С. 645-653.

12 Коломийченко М. И. К истории научного общества хирургов Украинской ССР // Клиническая хирургия.
1971. № 6. С. 14-21.

13 Дяченко С. С. До заснування в Києві «Общества для борьбы с заразными болезнями» // Мікробіологічний
журнал. 1976. Т. 38. Вип. 6. С. 786-791.

14 Гордевский  Д.  Педагогическая  деятельность  Харьковского  математического  общества  за  90  лет  его
существования (1879-1969) //  Вопросы методологии и методики преподавания в высшей школе.  1973. Вып. 2.
С. 107-116.

15 Козлов В. В. Столетие Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева // Журнал Всесоюзного
химического общества им. Д. И. Менделеева. 1968. Т. 13. № 5. С. 482-492.

16 Гельфенбейн Л. Л. Харківське товариство дослідників природи та його внесок у розвиток вітчизняного
природознавства // Нариси з історії техніки і природознавства. 1965. Вип. 5. С. 130-136.

17 Барбарич А. И., Погребняк И. И. Новороссийское (Одесское) общество естествоиспытателей и его роль в
развитии ботаники: (К 110-летию со дня организации: 1869-1979) //  Ботанический журнал.  1979. Т. 64. № 10.
С. 1490-1496.
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природничі  товариства  представляли  високоорганізовану  систему,  яка  стала
моделлю  структури  громадсько-наукових  об’єднань.  Теоретико-практичне
значення докторської дисертації О. Пилипчука полягає в тому, що в ній окреслено
головні напрями розвитку природознавства та формування еволюційної біології
через призму діяльності Київського товариства дослідників природи. К. Васильєв
досліджував лікарські благодійні організації Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст.
(Одеське фармакологічне товариство,  Одеське відділення Товариства опіки над
пораненими  і  хворими  воїнами,  Товариство  опіки  над  хворими  дітьми,
Товариство боротьби з туберкульозом та ін.). П. Богоніс уперше цілісно відтворив
процес  формування  Київського  хірургічного  товариства.  Благодійні  медичні
товариства Києва вивчав Ф. Ступак.

Встановлено,  що  до  170-річчя  Товариства  київських  лікарів  видрукувані
розвідки  С. Булах,  В. Загороднього,  до  150-річчя  Харківського  медичного
товариства приурочено роботи Д. Милославського, Є. Русанової та С. Григор’єва,
Л. Гридасової,  О. Кулєшової, М. Хвисюка  й  ін.  Окремим  питанням
функціонування  медичних  і  природничих  товариств  (зокрема,  науково-
практичним  результатам  членів  об’єднань  у  галузі  мікробіології,  науково-
просвітницькій  діяльності  тощо)  присвячено  монографічне  дослідження  та
аналітичні публікації С. Рудої та О. Ціборовського.

У царині досліджень з історії науки й техніки слід відзначити вагомий внесок
у розробку окресленої  проблематики професора Н. Коцур та  її  наукову школу:
дослідниками  акцентовано  увагу  на  науково-практичній  роботі  вчених
Харківського,  Київського  та  Новоросійського  медичних  товариств  у  галузі
епідеміології та бактеріології 18.

У роботах Н. Кушлакової, Н. Стукало, Н. Колосовської аналізувалися основні
джерела  фінансування  Харківського  математичного  товариства,  Київського
фізико-математичного товариства та Миколаївського товариства аматорів природи
відповідно, динаміка професійного складу, основні напрями наукової діяльності,
культурно-просвітницька робота, зокрема  лекційна  й  екскурсійно-виставково-
музейна,  видавничо-інформаційна  справа  тощо.  Г. Звонкова  розглянула
організаційно-практичну  діяльність  наукових  товариств  природничого  й
технічного  профілю  м. Харкова. Педагогічна  діяльність  членів  наукових
товариств  в  Україні  відображена  у  наукових  розвідках  О. Коваленко,
М. Караванської, Т. Христової, І. Трускавецької, В. Бокотей, Л. Божко. Дослідники
проаналізували внесок природознавчих товариств у різні галузі науки. Вагомим
напрацюванням у  вивченні  етапів  розвитку  та  напрямів  діяльності  Товариства
дослідників природи при Харківському університеті  слід вважати дисертаційне
дослідження  А. Коробченко 19.  Медичні  товариства  стали  предметом  вивчення
М. Кушик, І. Робака.

18 Коцур Н. І. Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння
(друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ століття): монографія. Корсунь-Шевченківський, 2011. 726 с.; Самойленко Н. І.
Наукові товариства лікарів на терені України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): автореф. дис. … канд. іст.
наук: 07.00.07. Переяслав- Хмельницький, 2012. 21 с.; та ін.

19 Коробченко  А.  А.  Товариство  дослідників  природи  при  Харківському  університеті   (1869  –  1930):
організаційні засади, наукова та просвітницька діяльність: дис. … докт. іст. наук: 07.00.07. – Київ, 2016. 236 с.
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Одним із сучасних досліджень з історії природничих і медичних товариств
під кутом зору історіографічної парадигми стала монографія І. Демуз 20,  у якій
розглянуто важливу наукову проблему, що полягає у з’ясуванні стану, повноти й
достовірності  вивчення  історії  зазначених  об’єднань.  Авторкою  проведено
всебічне дослідження історіографії питання діяльності наукових товариств кінця
ХІХ –  початку  ХХ ст.,  обґрунтовано  можливість  і  доцільність  вивчення  їхньої
історії у контексті інституціональної методології. Дослідницею вперше здійснено
спробу  висвітлення  роботи  цих  осередків  не  ізольовано,  а  як  цілісного,
специфічного явища, як нової форми організації тогочасної науки.

В  українській  історіографії  періоду  незалежності  з’явилася  також  група
досліджень,  у  яких  відображена  діяльність  наукових  природничих  і  медичних
товариств України ХІХ – початку ХХ ст. у новій площині – з позицій регіональної
та  інтелектуальної  історій.  У  цілому  авторами  здійснено  важливий  крок  у
дослідженні інституціоналізації, професіоналізації наукових об’єднань учених.

Таким чином, історіографічний огляд задекларованої проблематики дозволяє
стверджувати, що іманентною рисою імперської історичної науки є описовість,
бібліографічно-анотаційний  характер  публікацій,  найчастіше  –  відсутність
аналітико-критичного  спрямування  в  оцінках  діяльності  наукових  товариств.
Недоліком радянської історіографії слід вважати схематизм, надмірну ідеологічну
тональність,  тенденційність  у  трактуванні  окремих  важливих  проблем.  Історія
природничих  і  медичних  товариств  України  другої  половини  ХІХ  –  початку
ХХ ст. подавалася найчастіше в контексті дослідження університетської тематики,
частково  –  у  синтетичних  розвідках  з  історії  природознавства  та  медицини,  у
персональних нарисах або в енциклопедичних і довідкових виданнях. Однак така
наповненість друкованою продукцією не гарантувала всеосяжності вивчення всіх
аспектів  теми:  аналізувався,  в  основному,  внесок  у  розвиток  природничої  і
медичної  науки  загальноімперських  наукових  товариств.  Наукові  товариства
України переважно залишалися на дослідницькому маргінесі.

Водночас проведений аналіз змістової частини наявних досліджень дозволяє
констатувати факт відсутності комплексних досліджень з  історії природничих та
медичних товариств  України  другої  половини ХІХ –  початку  ХХ ст.  у  розрізі
соціокультурних  і  персонологічних  вимірів.  Детального  вивчення  потребують
питання  персонального  складу  наукових  товариств,  світоглядних  пріоритетів
учених-природознавців та медиків, їхні наукові доробки та багата дослідницька
спадщина,  участь  членів  товариств  в  організаційно-просвітницькій  та
популяризаторській діяльності, музейній, природоохоронній, виставковій роботі,
заходах щодо реформування шкільної природничої та медичної освіти, участі у
міжнародному науковому співробітництві тощо.

У  підрозділі  1.2 «Особливості  та  джерельна  база  наукового  дискурсу»
здійснено  групування  комплексу  джерел на  основі  існуючої  в  джерелознавстві
класифікації  за  видовим принципом та  з  огляду  на  характер  історіографічного
процесу нагромадження знань. Дослідження виконане з використанням комплексу
джерел,  що  складаються  з  неопублікованих  та  опублікованих  архівних
документів,  наукових  праць  і  періодичних  видань  другої  половини  ХІХ ст.  –

20 Демуз  І.  О.  Наукові  товариства  на  теренах  України  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.:  полілог  учених  і  епох:
монографія. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2014. 681 с.
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1917 р., у яких містяться відомості про становлення і розвиток природничих та
медичних  товариств  на  теренах  України,  їхню  організаційну,  наукову,
просвітницьку та популяризаційну діяльність у досліджуваний період.

Найвагомішу  групу  джерел  складають  документи:  Державного  архіву
м. Києва  (ДАК),  Центрального  державного  архіву  вищих  органів  влади  та
управління  України  (ЦДАВО  України),  Центрального  державного  історичного
архіву України, м. Київ (ЦДІАК України), Державного архіву Харківської області
(ДАХО), Державного архіву Одеської області (ДАОО). Нами було проаналізовано
документи 86-ти справ, 19-ти  фондів, 5-ти архівосховищ України. Понад 35 із
них уперше вводиться до наукового обігу.

Зокрема, у ДАК опрацьовано фонд 16 «Київський університет», що містить
важливу інформацію про закордонні відрядження та подорожі членів медичних і
природничих  товариств  Київщини  на  конгреси  та  виставки,  міжнародну
співпрацю  науковців.  У  фонді  міститься  важлива  інформація  про  відкриття
столичних природничих  осередків,  звіти  наукових  товариств  тощо.  Знайдені  у
фондах ЦДІАК України документи дозволили встановити участь членів медичних
товариств  у  профілактичній  та  протиепідемічній  роботі  в  Російській  імперії,
лікарів і вчених – у роботі Товариства київських лікарів та Товаристві боротьби із
заразними  хворобами,  видавничу  діяльність  Харківського  товариства
природознавців  тощо  (фонди  442  «Канцелярія  Київського,  Подільського  та
Волинського генерал-губернаторства»,  707 «Управління Київського навчального
округу», 2090 «Окружна фабрична інспекція Харківського фабричного округу»,
1680 «Канцелярія Харківського інспектора по справах друку»).

Серед обласних архівів варто виділити фонди ДАОО: 45 «Новоросійський
університет»,  42  «Канцелярія  Одеського  навчального  округу»,  16  «Одесская
городская управа», 150 «Архіви професора А. І. Маркевича» та ін.

Окрему  групу  використаних  джерел  складають  протоколи  засідань
природничих  і  медичних  товариств,  звіти,  опубліковані  в  «Трудах»  і
«Протоколах»  наукових  осередків.  У  них  широко  висвітлена  науково-
організаційна діяльність осередків, їхнє фінансове становище та кількісний склад,
річні звіти про наукову та просвітницьку діяльність.

Вагому групу джерел складають основні наукові праці членів природничих і
медичних  товариств  України  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.,  які
друкувались на сторінках наукових збірників та періодичних видань (І. Акінфієва,
П. Алєксєєва, М. Андрусова, М. Бернштейна, Я. Вальца, М. Валяшко, М. Вахтеля,
М. Гамалея,  Я. Ганіткевича,  Є. Главче,  В. Єрмакова,  Д. Заболотнього,
Я. Зільберберга,  П. Калачова,  К. Кесслера,  О. Коротнєва,  А. Краснова,
Я. Лебединського, І. Леваковського, Г. Левицького, Б. Мазурмовича, І. Мечникова,
М. Москальова,  О. Муратова,  С. Навашина,  А. Павловського,  В. Палладіна,
П. Перемежка,  В. Ротерта,  К. Сапежко,  Л. Струве,  В. Талієва,  І. Троїцького,
О. Фінкельштейна,  М. Хвисюка,  Л. Ценковського,  І. Шмальгаузена,
О. Янишевського  та  ін.).  Аналіз  наукових  праць  членів  товариств  дозволяє
розкрити основний зміст і  простежити найважливіші напрямки становлення та
розвитку  наукових  осередків,  їхні  міжнародні  наукові  зв’язки,  впровадження
наукових доробків у практику тощо. Загалом нами було проаналізовано близько
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208 наукових праць членів природничих та медичних товариств,  що дозволило
простежити основні тенденції розвитку та становлення природничої та медичної
науки.

Надзвичайно  цінними  джерелами  стосовно  діяльності  природничих  та
медичних  товариств  є  періодичні  видання,  які  виходили  впродовж
досліджуваного періоду. До них слід віднести «Протоколы заседаний Общества
киевских  врачей»,  «Записки  Киевского  Общества  Врачей»,  «Труды  Киевского
физико-медицинского  общества»,  «Записки  Киевского  Общества
Естествоиспытателей», «Записки Харьковского медицинского общества», «Труды
Общества  испытателей  природы  при  Харьковском  университете»,  «Труды
Общества  научной  медицины  и  гигиены  при  Императорском  Харьковском
университете»,  «Сообщения  Харьковского  математического  общества»,  «Труды
Общества  одесских  врачей»,  «Записки  Новороссийского  Общества
Естествоиспытателей», «Записки Николаевского Общества любителей природы»
та ін. У них друкувалися статті учених-природознавців і лікарів, обговорювалися
актуальні  питання  розвитку  природознавства  та  медицини на  теренах  України
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Отже,  джерельна  база  дослідження  представлена  різними  за  змістом  і
характером неопублікованими й опублікованими документами та матеріалами, які
включають архівні справи, періодику, збірники наукових праць тощо. Суттєвою
перевагою  досліджуваної  теми  є  забезпеченість  її  відповідними  джерелами,  в
результаті чого до наукового обігу введено ряд нових документів щодо створення
та функціонування природничих і медичних товариств України досліджуваного
періоду.

У  підрозділі  1.3  «Методологічні  засади  дослідження»  з’ясовано  значення
методологічних  принципів  і  загальнонаукових  методів  для  вивчення
задекларованої теми, обґрунтовано зумовленість застосування у пошуковій роботі
загальноприйнятих принципів об’єктивності, наступності, історизму, науковості,
діалектичного  розуміння історичного  процесу,  системності,  ціннісного  підходу,
багатофакторності, усебічності пізнання тощо.

Завдяки принципу об’єктивності вдалося максимально адекватно відобразити
науковість  історичної  думки  у  всіх  її  компонентах.  Принцип  наступності
орієнтував на те,  щоб викладена інформація містила факти, які б вказували на
послідовність  діяльності  природничих  і  медичних  товариств.  Дотримання
принципу  історизму передбачає  розгляд  організації  та  діяльності  товариств
відповідно  до  суворої  хронологічної  послідовності,  надання  їм  неупередженої
оцінки,  врахування  специфічних  особливостей  цієї  діяльності  в  контексті
трансформації  українського  соціуму.  Принцип  багатофакторності
прослідковується  у  впливі  соціальної  обстановки  на  наукову  та  культурно-
просвітницьку діяльність природничих і медичних товариств України.

У процесі розкриття досліджуваної теми використовувалася цілісна, складна
й  динамічна  система  методів.  Саме  історично-генетичний  метод дозволив
найбільшою мірою наблизитися до відтворення реальної історії становлення та
діяльності природничих і медичних товариств України досліджуваного періоду.
Метод  історіографічного  аналізу  та  синтезу санкціонував  вивчення  витоків
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досліджень з теми, виокремлення внеску у цей процес різних поколінь істориків;
допоміг з’ясувати достовірність історіографічних джерел, встановити обставини
появи  наукових  праць.  Не  обійдено  увагою  й  історико-порівняльний,
аналітичний,  індуктивний  та  дедуктивний  методи,  метод  систематизації,
типологізації,  інтерпретації,  які  дозволили  сформувати  цілісну  картину
створення  і  функціонування  природничих  та  медичних  осередків  на  теренах
України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Принципи  просопографії  (вивчення  колективних  біографій,  що  дає  змогу
зробити якісний аналіз історії формування і ролі «особистісного» фактора в житті
наукового співтовариства), персонологічний та біографічний методи, соціологічна
модель вивчення науки (згідно з якою будь-які наукові співтовариства, організації
та  колективи  вивчаються  з  допомогою  макро-  і  мікросоціологічних  засобів),
психологічні  та  соціально-психологічні  методи  (мотиваційна  структура  особи
ученого,  вікова  динаміка  індивідуальної  й  колективної  наукової  творчості,
розподіл ролей і лідерство в наукових колективах, система міжособових стосунків
у процесі наукової діяльності, психологічний механізм наукового відкриття і його
оцінка  науковим  середовищем  тощо), про  які  згадує  І. Демуз 21,  більшою  чи
меншою мірою знайшли застосування і в нашому дослідженні.

Крім  того,  теоретико-методологічним  підґрунтям  дисертації  став
інституціональний  підхід  (прихильницею  якого  також  є  І. Демуз)  до  аналізу
історії української науки, переваги якого полягають у тому, що він надає більше
шансів  подолати  звичну  дискретність  і  фрагментарність  сприйняття  процесів
наукової  еволюції.  Цей  підхід  дозволяє  вийти  за  вузькі  межі  регіонального
висвітлення наукового руху та в порівняльному режимі розглянути його перебіг в
основних національно-культурних центрах.

Отже,  діяльність  різногалузевих  наукових  товариств  на  теренах  України
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  – проблема багатоаспектна,  що вимагає
застосування  широкого  спектру  дослідницьких  методів,  пізнавальних  засобів  і
розробки  спеціальної  теоретико-методологічної  парадигми.  Окрім  того,
обґрунтовано  можливість  розгляду  задекларованої  проблеми в  контексті  нових
теоретико-методологічних  розробок  сучасної  історичної  науки:  антропологічно
орієнтованої історії, принципів просопографії, персонологічного та біографічного
методів,  інституціонального  підходу  до  аналізу  історії  української  науки,
мережевої моделі науки та синергетичної моделі організації наукового простору.

У  другому  розділі «Соціально-економічні  та  політичні  чинники появи
наукових товариств та їх діяльності на теренах України у другій половині
ХІХ  ст.»  обґрунтовуються  передумови  становлення  наукових  основ
природознавства  та  медицини,  аналізуються  основні  етапи  становлення
природничих  і  медичних  товариств  в  умовах  соціально-економічних  та
політичних явищ на теренах України в другій половині ХІХ ст.

 У підрозділі 2.1 «Форми соціального запиту на інтелектуальні об’єднання в
умовах  розвитку  капіталізму»  доведено,  що  історію  природознавства  та
медицини необхідно розглядати в контексті соціокультурних процесів в Україні,
на тлі загальносвітового цивілізаційного поступу.

21 Демуз  І.  О.  Наукові  товариства  на  теренах  України  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.:  полілог  учених  і  епох:
монографія. Переяслав- Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2014. С. 55-56.
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Встановлено, що основними факторами соціально-економічного розвитку, які
сприяли  виникненню  природничих  і  медичних  товариств  в  Україні  у  другій
половині ХІХ ст., були:

- стрімкий розвиток наукової думки у галузі природознавства та медицини,
що значно випереджав консервативну свідомість землевласників та капіталістів.
Саме масові соціальні потрясіння, пов’язані з неврожайними роками, епідеміями,
що гальмувало розвиток приватного виробництва,  робітничо-селянські  виступи
тощо, змусили урядові кола звернутися до теми пізнання природних ресурсів та
їхнього  збереження,  охорони  народного  здоров’я  та  ефективного  запобігання
різним інфекціям;

- посилений розвиток капіталізму викликав соціальний запит на дослідження
природного  середовища,  особливо  тих  складових  природознавства,  результати
досліджень  яких  були  потрібні  для  формування  перспективних  напрямів
суспільно-економічного  розвитку.  Виникав  взаємозв’язок  між  державною
стратегією подальшого розвитку новоприєднаних територій, потребою в їхньому
дослідженні  та  готовністю  певних  соціальних  груп  скористатися  результатами
досліджень  для  наукових  відкриттів.  Саме  друга  половина  ХІХ ст.
ознаменувалася  початком  наукових  експедиційних  досліджень  флори та  фауни
територій Російської імперії, що проводились окремими природодослідниками;

-  становлення  земської  медицини  сприяло  появі  спеціальної  санітарної
організації,  яка  поєднала  лікувальну  та  профілактичну  роботу  медиків.  Вона
стала унікальним явищем суспільного життя,  збагативши вітчизняну медицину
позитивними  нововведеннями  (дільничне  обслуговування,  загальнодоступність
лікарської медичної допомоги, безоплатність тощо). Швидке зростання кількості
промислових  підприємств,  надзвичайно  складні  умови  праці  та  побуту,  вкрай
незадовільні  умови  життя  багатомільйонних  мас  населення  зумовлювали
поширення різних захворювань, особливо інфекційних. На відміну від офіційної
урядової  політики  кращі  працівники  медичної  професури  розглядали  свою
науково-практичну діяльність не як чиновницьку службу, а як важливу суспільну
справу,  спрямовану  на  розвиток  країни.  Громадянська  свідомість  учених
позначилася на змісті,  характері  досліджень,  науково-методичних публікаціях і
публічних виступах;

-  проведення  університетської  реформи,  яка  ознаменувалася  прийняттям
університетського  статуту  1863 р.,  прогресивні  положення  якого  надавали
можливість  поліпшити  освітньо-наукову  роботу  вишів.  Розширення  прав
університетів,  відновлення  їхньої  автономії  позитивно  впливало  упродовж
наступних  років  на  зростання  чисельності  студентів,  підвищення  авторитету
професорсько-викладацького корпусу, розвиток наукових досліджень. Проте вже
новий  університетський  статут  1884 р.  знову  ліквідував  автономний  статус
навчальних закладів.

Саме  ці  фактори  викликали  бажання  науковців  об’єднуватися  у  наукові
товариства  –  альтернативні  державним  соціальні  установи,  які  сприяли
взаємоспілкуванню та обговоренню професійних питань розрізненими групами.
Внаслідок  цього  у  регіонах  збільшувалася  кількість  дослідницьких  осередків,
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розвивалися та міцніли зв’язки між науковими організаціями, зростав загальний
інтерес до дослідницьких проблем.

Заснування на теренах України Харківського, Київського та Новоросійського
університетів сприяло концентрації в їхніх стінах значної кількості інтелігенції,
що підвищувало загальний рівень освіченості населення. Слід зазначити, що до
середини ХІХ ст.  наукові  товариства існували лише в Херсоні,  Києві та  Одесі.
З’ясовано, що впродовж 1858-1868 рр. виникло ще 29 медичних товариств, 6 із
яких  функціонували  на  теренах  України.  З  1895  по  1917  рр.  створено  ще
115 товариств.  Найбільша  кількість  медичних  осередків  нараховувалася  у
столицях і великих університетських центрах: Петербурзі – 40, Москві – 20, Києві
– 17, Одесі – 9, Харкові – 8.

Таким  чином,  з  початком  ХІХ  ст.  процес  самоорганізації  природничої  та
медичної науки, зумовлений рядом соціально-економічних факторів, охопив усю
Російську  імперію.  Учені  задля  ефективної  роботи  почали  об’єднуватися  у
наукові  товариства,  формуючи  поступово  специфічну  корпоративну  структуру,
яка  не  лише  згуртовувала  дослідників,  а  й  допомагала  розв’язувати  нагальні
проблеми.

У  підрозділі  2.2  «Науково-природничі  товариства  на  теренах  України:
витоки, етапи становлення та моральні і світоглядні імперативи» з’ясовано, що
з  розвитком  демократичних  тенденцій  у  Російській  імперії  у  другій  половині
ХІХ ст.  стала  очевидною  ініціююча  і  творча  роль  громадських  об’єднань  у
збереженні  вітчизняної  науки  та  вищої  школи.  Саме  наукові  товариства  стали
однією з форм громадських асоціацій, що виникали з ініціативи приватних осіб,
зокрема  вчених,  та  одним  з  найцікавіших  феноменів  культури.  Товариства
природознавців  відіграли  виняткову  роль  у  формуванні  наукового  світогляду,
піднесенні культури в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Досліджено історію становлення Київського товариства дослідників природи
(з  1869 р.),  Харківського  товариства  дослідників  природи  (з  1869 р.),
Новоросійського  товариства  природознавців  (з  1870 р.).  Проаналізовано  склад,
структуру,  основні  напрями  діяльності  осередків  на  початковому  етапі
функціонування. Розглянуто історію Київського фізико-математичного товариства
(з  1889 р.),  яке  від’єдналося  від  Київського  товариства  дослідників  природи.
Тенденція  відокремлення  інших  спеціалізованих  товариств  від  провідного
природничого  збереглася  і  в  Харківському  університеті  (напр.,  Фізико-хімічне
товариство  під  керівництвом  М. Бекетова  (з  1864 р.),  Харківське  математичне
товариство  (з  1879 р.)  за  сприяння  В. Імшенецького,  Харківське  товариство
аматорів природи (з 1911 р.) за головування В. Талієва та ін.).

З’ясовано,  що  об’єднання  вчених  досить  швидко  нарощували  кількісний
потенціал. Їхня структура, загалом, була однотипною (президент, дійсні й почесні
члени,  члени-кореспонденти  або  члени-співробітники).  Функціонування
товариств  відбувалося  не  лише  за  рахунок  державних  асигнувань.  Бюджети
об’єднань формувалися, здебільшого, завдяки членським внескам і благодійним
пожертвам. Організаційною основою діяльності товариств був принцип автономії,
який  надавав  виборній  колегіальній  раді  широкі  повноваження  з  керівництва
роботою  осередків  та  полегшував  шляхи  використання  досягнень  науки.
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Товариства  утверджували  й  принцип  колективної  праці  вчених  при  вирішенні
наукових  проблем,  що  сприяло  формуванню  кваліфікованого  співтовариства  і
наукових шкіл.

Таким чином,  становлення  науково-природничих  товариств  України другої
половини  ХІХ  –  початку  ХХ ст.  визначалося  суб’єктивними  й  об’єктивними
умовами – існуючими соціально-економічними відносинами, політичним ладом,
культурними надбаннями тогочасного суспільства,  національними традиціями і
звичаями, рівнем розвитку науки. Зазначені обставини сприяли функціонуванню
природничих товариств, надавали можливість науковцям обмінюватися досвідом
та колективно розробляти галузеві питання.

У  підрозділі  2.3  «Медичні  товариства  в  соціокультурному,
інтелектуальному  просторі  України»  встановлено,  що  зародження  перших
медичних товариств відбувалося на ідеях необхідності розвитку лікарської науки,
вдосконалення медичної допомоги та забезпечення її  доступності  для широких
верств населення.

Досліджено історію  становлення  Товариства  київських  лікарів  (1840 р.),  у
різний  період  яке  очолювали  В. Караваєв,  Н. Хржонщевський,  Ю. Мацон,
П. Перемежко,  Г. Мінх,  В. Образцов.  Товариство  відіграло  помітну  роль  у
розвитку не лише клінічної, а й профілактичної медицини. За ініціативи даного
осередку  були  створені  Товариство  для  боротьби  із  заразними  хворобами,
Товариство невідкладної  медичної  допомоги при нещасних випадках,  Київське
одонтологічне  та  офтальмологічне  товариства.  Поряд  із  цим,  у  1881 р.  було
засновано Науково-клінічне товариство студентів-медиків на чолі з О. Киселем.

Серед  хірургічних  товариств  виділяються  Київське  хірургічне  товариство,
засноване  у  1908 р.  М. Волковичем.  Задум  об’єднання  психіатрів  у  Київське
психіатричне  товариство  реалізував  І. Сікорський  у  1897 р.  Перша  інтеграція
українських  лікарів-дерматологів  у  фахове  об’єднання  відбулася  з  ініціативи
С. Томашевського  у  1900 р.  –  Дерматосифілідологічне  (дерматологічне  та
венерологічне) товариство у Києві.

Встановлено, що поряд із київським регіоном Харківщина також вважається
медичним науковим центром учених-лікарів. У регіоні діяли: Харківське медичне
товариство (з 1861 р.); Товариство наукової медицини і гігієни при Харківському
університеті  (з  1870 р.);  Бальнеологічне  товариство  слов'янського  курорту  (з
1897 р.);  Товариство  нічних  чергувань  (з  1897 р.);  Дермато-венерологічне
товариство при університеті (з 1900 р.); Товариство швидкої медичної допомоги
(з 1909 р.); Товариство дитячих лікарів та ін. Найбільшим вважається Харківське
медичне товариство (очільник В. Грубе). Соціально-гігієнічний напрям діяльності
осередку  був  спрямований  на  вирішення  питань  охорони  здоров’я  широких
верств  населення,  боротьбу  з  антисанітарним  станом  міст,  робочих  селищ,
робітничих майстерень; створювались амбулаторії або лікарні для обслуговування
бідних верств населення.  Особливе місце в історії вітчизняної охорони здоров’я
посідають створені зусиллями членів Харківського медичного товариства заклади
боротьби з небезпечними для життя хворобами (Пастерівський інститут). Окрім
розвитку клінічної  та  профілактичної  медицини,  осередок  займався питаннями
бальнеології.
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З’ясовано,  що  широка  мережа  товариств  медичного  профілю  існувала  в
Одесі. Відображено історію Одеського товариства лікарів, заснованого у 1849 р.
Упродовж  20-річного  періоду  існування  товариства  основна  увага  медиків
спрямовувалася  на  вивчення  найпоширеніших  епідемій,  зокрема,  малярії,
паразитарних тифів і холери. Акцентовано увагу на тому, що Одеське товариство
лікарів  та  Медичне  товариство  при  Новоросійському  університеті  –  це  різні
об’єднання,  як  за  часом створення,  так  і  програмними завданнями,  які,  проте,
ототожнюються в окремих джерелах. Проаналізовано діяльність останнього.

Відслідковано,  що  незначна  увага  до  проблем  дермато-венерології,
офтальмології,  хвороб вуха,  горла,  носа,  неврології,  психіатрії,  дитячих хвороб
зумовила  створення  у  1902 р.  Одеського  дерматологічного  та  венерологічного
товариства,  1910 р.  –  Одеського  офтальмологічного  товариства,  1911 р.  –
Одеського  отоларингологічного  товариства,  1916 р.  –  Одеського  товариства
невропатологів  та  психіатрів,  1917 р.  –  Одеського  товариства  дитячих  лікарів,
1920 р.  –  Одеського  хірургічного  товариства.  Звернуто  увагу  на  розвиток
гомеопатії  в  Україні,  зокрема,  функціонування  з  1891 р.  Одеського  товариства
послідовників гомеопатії.

Отже,  виникнення  медичних  наукових  товариств  мало  помітний  вплив  на
формування  професійного  соціуму  вчених-лікарів  та  зробило  вагомий  вклад  у
розвиток вітчизняної  і  світової науки. Методологічними принципами медичних
товариств  були  демократичність,  усебічність  лікування  та  оздоровлення,
використання  як  найновіших  вітчизняних  наукових  досягнень,  так  і
загальноприйнятих європейських практичних засобів медичного обслуговування
населення, доступність, єднання науки та практичної дії, створення та розвиток
медичних наукових шкіл.

У підрозділі 2.4 «Концепт: фармацевтичні товариства в соціальній історії
другої  половини  ХІХ –  початку  ХХ ст.»  встановлено,  що розвиток фармації  у
зазначений період характеризувався великою кількістю відкриттів щодо пошуків
ефективних лікарських засобів, а сама фармація перейшла у сферу наукомістких
високих технологій, завдяки яким з’явилося багато підприємств з виготовлення
ліків, а згодом – потужних фармацевтичних фабрик і заводів.

Висвітлено історію Київського фармацевтичного товариства,  заснованого у
1860 р. Одним із завдань осередку було надання матеріальної допомоги молодим
спеціалістам під час складання ними іспиту для отримання ступеня аптекарського
помічника  або  провізора.  Високоморальним  завданням  фармацевтичного
осередку вважаємо опіку над вдовами й сиротами померлих членів, запобігання
можливим  шахрайствам  сторонніх  осіб  під  час  оренди  чи  купівлі  аптек.
Товариством  видавалася  фармацевтична  газета,  на  шпальтах  якої  уміщувалися
практичні  поради  з  виготовлення  нових  препаратів,  використання  ліків;
розпорядження  уряду  й  відомчі  інструкції,  що  регламентували  роботу  як
державних, так і приватних аптек.

Досліджено  діяльність  Київського  фармацевтичного  товариства  взаємної
допомоги,  «Південно-Західного  союзу  фармацевтів»,  Південноросійського
товариства  продажу  аптекарських  товарів,  Київського  товариства  аптекарів
(займалося гуманітарною і благодійною справою щодо власників аптек. Суттєвим
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здобутком  останнього  стало  заснування  Хіміко-фармацевтичного  та
Бактеріологічного інститутів, які сприяли подальшому розвитку аптечної справи
як у столиці, так і загалом в Україні). Розвиток фармації Одещини представлений
діяльністю маловідомого Одеського фармацевтичного товариства, Харківщини –
Харківського фармацевтичного товариства. Розкрито вагомий внесок у розвиток
вітчизняної  фармації  О. Зелінського,  О. Дондукова-Корсакова,  Д. Менделєєва,
Ю. Траппа,  Я. Марцинчика  (київські  фармацевтичні  товариства);  А. Чирікова,
М. Валяшка,  В. Данилевського  (Харківське  фармацевтичне  товариство);
Д. Лейбензона, Ю. Траппа (Одеське фармацевтичне товариство) та ін.

Таким  чином,  з’ясовано,  що  подальший  розвиток  медицини  зумовив
спеціалізацію та виділення аптекарської практики в окреме ремесло. Вчені-лікарі
ініціювали відкриття фармацевтичних товариств у великих містах, намагаючись
об’єднати  фахівців-фармацевтів  у  професійні  осередки.  Значний  рівень
професійної  підготовки  провізорів  у другій  половині  ХІХ – на початку  ХХ ст.
пов’язаний саме з фармацевтичними товариства Києва, Харкова й Одеси.

У  третьому  розділі «Наукові  дослідження  природничих  товариств  в
умовах  бездержавності  та  інституціональної  легітимності  другої  половини
ХІХ  –  початку  ХХ  ст.»  проаналізовано  наукові  розвідки  учених  –  членів
природничих товариств Київського, Харківського та південних регіонів України у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

У  підрозділі  3.1  «Наукові  стратегії  вчених-природознавців  Київського
товариства  дослідників  природи  та  Київського  фізико-математичного
товариства»  представлена  багатогранна  наукова  діяльність  природничих
товариств  Київського  регіону.  Так,  у  «Записках  Київського  товариства
природознавців»  друкувалися  праці  з  зоології,  анатомії,  фізіології,  ботаніки,
геології, палеонтології, фізики та хімії. Наукова діяльність членів природничого
товариства не обмежувалася виключно доповідями та статтями. Вчені проводили
експериментальні  дослідження,  їздили в  закордонні  відрядження,  працювали в
наукових лабораторіях, обмінювалися досвідом з іноземними вченими. 

Вагомих  успіхів  природознавці  Київського  товариства  досягли  в  галузі
фізіології  рослин,  яка  у ХІХ – на початку ХХ ст.  була своєрідним поєднанням
біології, біофізики та біохімії (першопрохідцем у цьому напрямку є І. Борщов).
Проаналізовано  діяльність  проф.  К. Кесслера,  результати  наукових  досліджень
якого виявилися плідними у галузі  фізіології  рослин і тварин. Фітофізіологічні
дослідження проводив Й. Баранецький.  Вивченням фізіології  рослин займалися
К. Пурієвич, Є. Вотчал, М. Холодний, С. Богданов.

З’ясовано,  що  наукові  роботи  вчених  Київського  товариства  дослідників
природи в галузі  фізіології  рослин сприяли розвитку таких наукових напрямів:
екологічного – праці С. Богданова, Є. Вотчала; біохімічного – роботи І. Борщова,
Й. Баранецького; біофізичного – дослідження Й. Баранецького, М. Холодного.

Окреслено  наукову  діяльність  ботаніка-флориста,  музейного  діяча
Й. Пачоського,  геолога,  етнографа,  краєзнавця  й  географа  П. Тутковського,
ботаніка  С. Навашина,  фахівця  в  галузі  молекулярної  фізики  М. Авенаріуса.
Встановлено,  що  світове  визнання  у  галузі  порівняльно-ембріологічних
досліджень  та  еволюційного  вчення  отримали  роботи  видатних  учених
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Київського  товариства  дослідників  природи,  корифеїв  біологічної  науки
О. Ковалевського,  О. Сєвєрцова  та  І. Шмальгаузена.  Проаналізовано  наукові
досягнення О. Коротнєва в галузі зоології.

З’ясовано,  що  розвиток  мікології  в  Україні  у  другій  половині  ХІХ  –  на
початку  ХХ ст.  пов’язаний  переважно  з  дослідженнями  членів  Київського
природничого  товариства.  Так,  предметом  розгляду  стала  науково-дослідна
діяльність Я. Вальца, І. Борщова, С. Навашина, С. Ходецького.

Висвітлено наукову діяльність Київського фізико-математичного товариства,
здійснювану  М. Авенаріусом,  Б. Букрєєвим,  В. Єрмаковим,  М. Шиллером,
Г. Сусловим,  І. Чир’євим,  Й. Косоноговим,  К. Жуком  та  ін.  вченими.  У  їхніх
доповідях були представлені результати досліджень з математики й таких розділів
експериментальної та теоретичної фізики як механіка, термодинаміка, електрика і
магнетизм, оптика, теорія випромінювання тощо.

Отже,  діяльність  природничих  товариств  Київського  регіону  була
багатогранною,  широкомасштабною,  пронизаною  демократичними,  науково-
етичними  цінностями.  Організація  наукових  досліджень  у  товариствах
дослідників  природи  стимулювала  науковий  пошук,  сприяла  розвитку  творчої
ініціативи вчених.

У підрозділі 3.2 «Інтелектуальні пошуки членів Харківського природничого,
фізико-хімічного та математичного товариств» доведено, що, не дивлячись на
порівняно  невеликий  період  існування  Харківського  товариства  дослідників
природи, наукова діяльність його членів помітно збагатила інформаційну базу про
навколишнє  середовище  регіонів  Російської  імперії  майже  за  всіма  галузями
природничої  науки.  Основними  напрямами  науково-дослідної  роботи  були
ботанічні, зоологічні, геологічні та частково палеонтологічні дослідження, однак з
часом  помітне  місце  почали  посідати  дослідження,  пов’язані  з  застосуванням
експериментальних методів, передусім у галузі фізіології рослин і тварин, а також
ембріології.

Проаналізовано  праці  В. Палладіна,  В. Ротерта,  Є. Деларю,  Л. Рейнгарда,
М. Алєксєєнка, присвячені проблемам анатомії та фізіології рослин. Мікологічний
напрям  серед  членів  товариства  розробляв  А. Потебня.  Засновником  нового
напрямку  в  ботаніці  –  експериментальної  морфології  рослин  –  вважається
М. Леваковський. Досліджена діяльність відомого ботаніка, мікробіолога, одного
з  основоположників  протистології  й  бактеріології  –  Л. Ценковського.  Вивчена
наукова  діяльність  А. Зайкевича,  М. Бєлоусова,  А. Краснова,  П. Пятницького,
В. Ярошевського,  гістологічні  напрацювання  М. Кульчицького,  фенологічні
дослідження  І. Акінфієва,  ботанічні  розвідки  В. Талієва,  зоологічні  доробки
О. Черная та М. Бєлецького.

Отже,  наукова  діяльність  членів  природничого,  фізико-хімічного  та
математичного  товариств  Харківщини  сприяла  розвитку  відповідних  галузей
науки як на теренах України, так і за її межами.

У  підрозділі  3.3  «Динаміка  наукового  життя  Новоросійського  та
Миколаївського  товариств  дослідників  природи» проаналізовано  наукову
діяльність  засновників  вітчизняної  мікробіології  на  Півдні  України  –
Л. Ценковського  та  І. Мечникова.  Саме  професор  Л. Ценковський  розробив
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основи  вивчення  морфології  мікроорганізмів.  І. Мечников  –  член
Новоросійського  товариства  природознавців  –  був  одним  із  засновників
еволюційної  ембріології,  порівняльної  патології,  мікробіології  та  імунології.
Напрям мікробіології розвивав також М. Гамалія. Основоположником вітчизняної
науки про бактеріальні хвороби рослин вважається І. Сербінов.

Окреслено  внесок  Л. Рішаві,  В. Ротерта,  Г. Боровікова,  О. Набоких,
Б. Гриневецького,  М. Вахтеля,  Ф. Породка  у  розвиток  біологічної  науки  другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.

Перші  дослідження  радіоактивності  в  Україні  здійснив  М. Пильчиков.
Значною  заслугою  професора  було  створення  української  школи  метеорологів
(В. Волжин,  Д. Педаєв,  Є. Жижневський,  І. Попов,  М. Косач),  перетворення
метеорології  в  практичну  науку,  застосування  її  результатів  у  сільському
господарстві, транспорті, кліматотерапії. Учений також зробив вагомий внесок у
створення метеорологічної системи в Україні.

Дослідницею  проаналізовано  наукові  здобутки  О. Кононовича  в  галузі
астрономії, фізичної географії і геофізики. Виділено дослідження представників
школи  А. Колосовського  –  учнів  М. Аганіна,  А. Ігнатьєва,  В. Оболенського,
І. Точидловського та ін., які, будучи членами природничого товариства, активно
займалися питаннями метеорології, кліматології, геофізики.

Ученими Миколаївського товариства аматорів природи проведено  ґрунтовні  
дослідження флори і фауни Півдня України. Особливо активну участь в роботі
товариства  приймали  такі  видатні  ботаніки  як  П. Крижевський,  О. Яната,
Я. Ізвєков, Б. Токарєв та ін.

Таким чином, наукові  товариства дослідників природи поєднували кращих
науковців, концентрували потужній інтелектуальний капітал. Робота природничої
спільноти  Півдня  України  дозволяла  акумулювати  знання  з  різних  галузей
природознавства.  Учені  Новоросійського  природничого  товариства  у  другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. зробили вагомий внесок у розвиток досліджень
життєдіяльності рослин (фотосинтезу, дихання, росту і рухів, фізіології насіння
тощо).  Відбулося  реальне  становлення  фітофізіології,  професором  В. Ротертом
започатковано наукову школу з фізичної фізіології рослин. Учені Новоросійського
товариства  природодослідників  забезпечили  формування  експериментально-
інтелектуальної бази для подальшого розвитку фітогормонології.  Результативна
дослідницька  робота  тропізмів  рослин  забезпечили  появу  одеської  школи
фізіологів,  репрезентовану  О. Сапегіним,  Л. Рейнгардом,  І. Щербаковим,
О. Набоких, Л. Рішаві та ін. Наукова діяльність членів Миколаївського товариства
аматорів  природи  у  галузі  фізіології,  біології,  зоології  та  фізики  була  менш
плідною.

Аналіз  опублікованих  праць  членів  товариств  дозволяє  стверджувати,  що
вони відіграли важливу роль у вивченні природи Російської імперії, виконавши
значний  обсяг  систематичних,  флористичних,  фауністичних,  ембріологічних  і
фізіологічних  досліджень,  забезпечивши  провідні  позиції  природознавства  на
теренах України.

У  четвертому  розділі «Структуризація  наукової  проблематики  та
динаміка інтелектуальних пошуків у медичних товариствах другої половини
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ХІХ  –  початку  ХХ  ст.»  проаналізовано  фундаментальні  та  прикладні
дослідження вчених  –  членів  медичних товариств  Київського,  Харківського  та
південних регіонів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

У  підрозділі  4.1  «Наукові  розвідки  членів  Київських  об’єднань  лікарів»
з’ясовано,  що  члени  товариств  систематично  заслуховували  доповіді  про  нові
відкриття  у  теоретичній  та  клінічній  медицині,  знайомилися  з  новими
досягненнями  медичної  науки  і  техніки.  Встановлено,  що  на  засіданнях
Київського  товариства  лікарів  читалися  доповіді  з  хірургії,  патології  і  терапії,
офтальмології, патологічної анатомії, бактеріології, фізіології, загальної патології,
фармакології,  про дитячі хвороби, демонструвалися медичні інструменти тощо.
Найактивнішим доповідачем був голова товариства Н. Хржонщевський.

З’ясовано,  що  Київська  школа  мікробіологів  формувалася  всесвітньо
відомими  вченими,  членами  Київського  товариства  лікарів  –  Г. Мінхом,
В. Високовичем,  В. Підвисоцьким,  Д. Заболотним,  О. Павловським  та  ін.
Висвітлено  основні  напрями  наукових  досліджень  згаданих  учених.  Розкрито
внесок  Д. Заболотнього  у  заснування  Київської  наукової  школи  епідеміологів.
Плеяда видатних науковців, які входили до складу київських товариств медичного
профілю (названі вище, а також О. Кисіль, Є. Афанасьєв та ін.) багато зробили
для  вивчення  і  трактування  ролі  мікробіологічного  чинника,  біологічних
властивостей збудників різних захворювань у виникненні, розвитку та згасанні
епідемій. Анатом В. Бец став засновником учення про тонку будову головного та
спинного мозку людини і тварин. 

Фундаментальними  дослідженнями  з  експериментальної,  клінічної
неврології,  фізіотерапії  та  гідротерапії  займався  М. Лапінський.  У  галузі
неврології  працював  Б. Маньківський.  Організатором  київської  гістологічної
школи був учений-гістолог, ембріолог, представник морфолого-функціонального
напряму – П. Перемежко.

Проблемами  терапії  з  госпітальною  клінікою  переймався  К. Трітшель;
гістофізіологічна  галузь  медицини  в  Україні  почала  розвиватися  завдяки
Н. Хржонщевському.  Одним з  основоположників  хірургії  в  Україні  вважається
хірург-отоларинголог,  засновник  Київського  наукового  товариства  хірургів  –
М. Волкович.  Засновником  київської  хірургічної  школи  був  В. Караваєв,
сподвижником дерматології в Україні – Л. Горецький.

Засновником гінекологічного напрямку в Україні вважається О. Муратов, за
сприяння якого  було  створено перше фахове об’єднання в  Києві  –  Товариство
боротьби зі злоякісними новоутвореннями жіночої статевої сфери.

Таким  чином,  багато  практикуючих  медиків  були  членами  наукових
медичних  товариств  Київщини,  співпрацювали  з  найкращими  європейськими
вченими  і  зробили  відкриття  та  винаходи,  що  увійшли  до  скарбниці  світової
медицини.

У  підрозділі  4.2  «Синергетика  досягнень  учених  харківських  товариств
медичного  профілю» прослідковано  наукову  діяльність  членів  Харківського
медичного товариства,  Харківського дерматологічного товариства,  Харківського
хірургічного товариства, Товариства наукової медицини та гігієни в м. Харкові.
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Встановлено, що наукову лінію Харківського медичного товариства впродовж
тривалого періоду визначав професор В. Грубе, який став одним із засновників не
лише харківської, а й вітчизняної науково-хірургічної школи. Хірургічну справу
професора продовжили його учні – піонер кардіохірургії, засновник харківської
урологічної  школи  А. Подрєз,  видатний  лікар  та  активний  громадський  діяч
М. Трінклер,  хірург  І. Зарубін.  Одним  з  основоположників  асептики  й
антисептики  в  Російській  імперії  став  хірург-новатор,  клініцист,  член
Харківського медичного товариства, професор М. Суботін.

Встановлено,  що наприкінці ХІХ ст.  оперативна гінекологія була частиною
хірургії.  На  зібраннях  Харківського  медичного  товариства  заслуховувалися
доповіді з оперативного акушерства та гінекології  (основними доповідачами та
сподвижниками цього напряму були В. Грубе, П. Ясінський, І. Марков, П. Міхін,
Н. Сочава, І. Лазаревич, Н. Гавронський та ін.).

Основоположником  патологічної  анатомії  в  Слобідській  Україні  був
В. Крилов.  Засновником  найбільшої  анатомічної  школи  не  лише  Харківського
медичного інституту, а й усієї України, вважають В. Воробйова.

З’ясовано, що педіатрія на кінець ХІХ ст. була відносно молодою наукою, і
тому  їй  приділялося  мало  уваги.  Пропагандистом  профілактичного  напряму  в
педіатрії  був  член-засновник  Харківського  товариства  дитячих  лікарів
І. Троїцький.  Даний  напрямок  розвивали  також  Я. Аркавін,  Н. Філіпов,
С. Ганшеєв  і  С. Звенигородський.  Помітний  внесок  у  розвиток  шкірних  і
венеричних  захворювань  вніс  засновник  першого  в  Харкові  Дерматологічного
товариства І. Зєлєнєв.

Таким  чином,  плеяда  відомих  учених  створила  наукові  медичні  школи
(хірургічну,  офтальмологічну,  терапевтичну,  епідеміологічну,  паталого-
анатомічну, неврологічну та ендокринологічну тощо) не лише в Харкові, а й по
всій Російській імперії.

У  підрозділі  4.3  «Прикладні  розробки  членів  медичних  товариств  Півдня
України» встановлено,  що  відкриття  і  наукові  здобутки  членів  медичних
товариств  Одещини  впроваджувалися  в  практичну  медицину,  а  дослідники-
експериментатори брали безпосередню участь у розв’язанні нагальних проблем
медицини:  у  роботі  органів  охорони  здоров’я,  діяльності  інших  медичних
товариств,  пропаганді  медичних  знань  серед  населення,  організації  жіночої
медичної освіти, опікувалися низкою важливих державних заходів, спрямованих
на поліпшення медичного обслуговування населення.

Встановлено,  що  у формуванні  вітчизняної  школи  в  галузі  інфекційних
захворювань  провідне  місце  належить  Г. Мінху.  Він  був  першим  вітчизняним
ученим  з  питань  морфології  крові.  Продовжувачем  досліджень  Г. Мінха  став
епідеміолог  Й. Мочутковський.  Завдяки  ініціативі  останнього  у  1867 р.  було
створено  Бальнеологічне  товариство  в  Одесі,  а  у  1892 р.  розпочало  діяльність
Одеське товариство взаємодопомоги лікарів.

З’ясовано,  що  засновником  вітчизняної  патологоанатомічної  школи  був
М. Строганов,  відомий  також  завдяки  патологоанатомічним  описам  ряду
рідкісних  захворювань.  Описано  наукову  діяльність  Н. Бернштейна,
А. Фінкельштейна,  Б. Веріго,  які  розробляли  фізіологічні  й  анатомічні  аспекти
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медицини.  Хірургічний  напрям  у  медицині  розвивав  М. Скліфосовський,
президент  Товариства  одеських  лікарів.  У  хірургії  працювали  й  К. Сапежко,
Я. Зільберберг.  Їхні хірургічні  школи сприяли об’єднанню і  зростанню кращих
сил  одеської  хірургії.  Вчені  разом  з  іншими  хірургами  розвивали  черевну
хірургію, онкологію, запропонували нові кістково-пластичні операції, розробили
функціональний метод лікування переломів кісток тощо.

У підрозділі  розглянуто  історію  становлення  та  розвиток  Одеської  школи
неврологів,  у  витоків  якої  стояли  М. Попов,  О. Янишевський,  В. Образцов,
Одеської терапевтичної школи, засновником якої вважають С. Лєвашова. 

Авторкою  висвітлюється  діяльність  Одеського  товариства  дитячих  лікарів
при  Новоросійському  університеті  та  його  провідних  учених  –  В. Якубовича,
С. Гогітідзе.

Отже,  науковці  медичних  товариств  Одещини  зробили  вагомий  внесок  у
розвиток  вітчизняної  епідеміології,  бактеріології,  хірургії,  терапії,  психіатрії,
неврології, патологічної анатомії, фізіології, педіатрії тощо та стали засновниками
наукових медичних шкіл.

У  п’ятому  розділі  «Організаційно-просвітницька  місія  наукових
товариств  в  умовах  соціально-економічних  і  політичних  викликів  другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.» розкривається просвітницька та організаційна
діяльність  природничих  і  медичних  товариств,  їх  внесок  у  реформування
шкільної  та  вузівської  освіти  в  умовах  соціально-економічних  і  політичних
викликів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

У  підрозділі  5.1  «Генерація  наукових  знань  та  їх  поширення  в  соціумі
членами  природничих  і  медичних  товариств»  встановлено,  що  популяризація
природничих і медичних знань ґрунтувалася на ініціативі видатних представників
вітчизняної інтелігенції.

Статути  всіх  природничо-медичних  товариств  Російської  імперії
проголошували  завдання:  розповсюджувати  наукові  знання,  популяризувати
відомості  з  природознавства  та  медицини,  прищеплювати  любов  до
природознавства,  сприяти  початковим  і  середнім  навчальним  закладам  у
викладанні природничих наук.

Встановлено,  що  одним  із  перших  зробило  спробу  розповсюдження
природничих  знань  серед  населення  шляхом  читання  публічних  лекцій
Новоросійське  товариство  природознавців.  Ініціаторами  просвітницької  справи
стали  члени  товариства  В. Зеленський  і  П. Бучинський.  Проблемою публічних
лекцій  переймалося  Київське  товариство  природознавців.  Значна  увага  до
організації  систематичних  лекційних  курсів  приділялася  і  Миколаївським
товариством аматорів природи.

Встановлено, що публічні читання були важливим чинником для отримання
необхідних  знань  з  природничих  наук  для  жіночого  населення.  Саме  завдяки
підтримки членів природничо-медичних товариств, які вбачали велику користь у
жіночій  освіті,  на  початку  1870-х  рр.  було  відкрито  Вищі  жіночі  курси  при
Київському університеті. Лекторами на курсах були члени Київського товариства
природодослідників:  математик  В. Єрмаков,  історики  –  В. Іконніков,
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Ю. Кулаковський, І. Мучицький та ін. Висвітлено організацію приватних жіночих
курсів у Харкові (1908 р.) й Одесі (1903 р.).

Важливу  роль  у  популяризації  природничих  і  медичних  наук  відіграли
професори  Київського  університету  Св.  Володимира  –  Н. Хржонщевський  і
О. Корчак-Чепурківський,  які  в  різний  час  очолювали  Комісію  медичних
народних  читань  при  Товаристві  київських  лікарів.  Ініціатором  відкриття
народних медичних читань при Харківському медичному товаристві у 1891 р. був
В. Недригайлов.  Окрім  того,  Харківське  медичне  товариство  систематично
організовувало  виставки,  укладало  медичні  брошури,  розглядало  питання
боротьби із соціальними хворобами. Проаналізовано заходи щодо популяризації
природничо-медичних  знань  і  іншими  науковими  товариствами:  Київським
хірургічним товариством, Новоросійським товариством лікарів.

Таким  чином,  товариства  природознавців  та  лікарів  стали  ініціаторами
проведення  публічних  народних  читань,  які  допомагали  у  справі  поширення
елементарних  медичних  і  природничих  знань.  Ініціаторами  й  засновниками
Комісій  народних  читань  були  професори  Київського,  Харківського  та
Новоросійського  університетів:  Н. Хржонщевський,  О. Корчак-Чепурківський,
В. Недригайлов, Л. Тарасевич, С. Навашин, С. Клименко, С. Ярошенко, О. Селін,
А. Ковалевський,  Я. Вальц  та  ін.  Проблемою  публічних  лекцій  переймалися
члени  Київського  товариства  природознавців,  Київського  товариства  лікарів,
Київського  хірургічного  товариства,  Харківського  медичного  товариства,
Новоросійського товариства природознавців, Новоросійського товариства лікарів,
Миколаївського товариства аматорів природи та ін. Популяризації  природничо-
медичних знань серед жінок  сприяли Київське й Харківське медичні товариства
та Новоросійське товариство природознавців, члени яких вбачали велику користь
у жіночій освіті.

У підрозділі 5.2 «Внесок членів наукових товариств у реформування шкільної
та  вузівської  освіти» відзначено,  що  60-і  рр.  ХІХ ст.  характеризувалися
реформуванням початкової, середньої та вищої школи, розвитком жіночої освіти,
боротьбою за українську національну школу. Провідні освітяни, члени наукових
товариств  прагнули  вирішувати  наступні  завдання:  поширення  знань  серед
широких  верств  населення;  реформування  освіти  (оновлення  навчальних
програм, написання підручників); поширення лабораторних і практичних робіт;
розробка  інтегрованих  навчальних  курсів  у  галузі  природознавства;  створення
бібліотек, музеїв тощо.

Встановлено,  що  члени  природничих  товариств  сприяли  проведенню
науково-дослідницької роботи студентів (напр., створювали спеціальні бюро для
організації  екскурсій,  товариствами  виділялися  фінанси  для  наукових
досліджень).  Новоросійське  товариство  природодослідників  стало  ініціатором
створення  спеціальної  Педагогічної  комісії  з  розробки  питань  шкільного
природознавства.  Курси  для  підготовки  керівників  шкільних  природничо-
історичних екскурсій, організовані Київським орнітологічним товариством (1915
р.) і Новоросійським товариством природознавців (1916 р.), на нашу думку, слід
вважати  першими  в  Російській  імперії  по  впровадженню  нового  екскурсійно-
лабораторного  методу  викладання.  До  складу  комісій  входили  представники
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осередків  (Г. Танфільєв,  Б. Бобрецький,  В. Подлесний,  К. Щербина,  Г. Суслов,
А. Білімович, П. Долгушин та ін.).

Члени  Київського  фізико-математичного  товариства  провели  ефективну
роботу в напрямку вдосконалення навчальних програм з математичних дисциплін
(К. Щербина, М. Боголєпов, П. Ванновський). За участі членів товариств, зокрема
К. Кесслера, до навчальних програм початкової та середньої школи були включені
природничі дисципліни: хімія, зоологія, фізика, ботаніка, мінералогія, геологія.

Члени наукових товариств переймалися проблемами забезпечення учнів та
студентів якісними посібниками, які видавались згідно вимог і затверджувалися
на засіданнях товариств. У вирішенні цього питання допомогли С. Бобровський
(Київське  товариство  природознавців),  К. Лебединцев,  Р. Ушаков,  В. Єрмаков,
К. Щербина,  М. Володкевич  (Київське  фізико-математичне  товариство),
П. Кеппен,  Н. Борисяк,  А. Краснов,  П. Броунов  (Харківське  товариство
природознавців) та ін.

Завдяки ініціативі членів природничих осередків середні та вищі навчальні
заклади  поповнювались  необхідним  обладнанням.  Так,  П. Хрущев  витратив
десятки  тисяч  рублів  на  обладнання  в  приватному  помісті  фізико-хімічної
лабораторії. Члени природничих товариств запроваджували нові форми допомоги
студентам  у  вигляді  стипендій.  Харківським  медичним  і  природничим
товариствами були запроваджені стипендії імені Л. М. Толстого, М. І. Пирогова,
М.  М.  Алєксєєнка,  О.  І.  Чірікова,  А.  Ф.  Павловського,  В. Ф. Грубе,
Л. С. Ценьковського, В. М. Черняєва.

Отже,  діяльність  природничих  і  медичних  товариств  спрямовувалася  на
реформування існуючої системи середньої та вищої освіти.

У підрозділі 5.3  «Природоохоронний, музейний і бібліотекознавчий аспекти
діяльності  природничих  та  медичних  товариств»  обґрунтовується  роль
Київського,  Харківського,  Новоросійського  товариств  природознавців  та
Миколаївського  товариства  аматорів  природи в  природоохоронній,  музейній та
бібліотечній  діяльності.  Члени  осередків  задля  природоохоронної  місії
організовували  читання  лекцій,  проведення  виставок,  друк  спеціальної
літератури, що допомагало зрозуміти важливість збереження природних ресурсів.

Заслугою членів природничих і медичних товариств була їх активна участь в
облаштуванні  зоологічних  музеїв.  Завдяки  членам  Київського  товариства
природознавців  (П. Роговичу,  К. Феофілактову,  П. Армашевському,
О. Ставровському, А. Паульсону) університетський музей збагатився рідкісними
біологічною,  палеонтологічною,  геогностичною  колекціями.  Члени
Новоросійського  товариства  природознавців  також  переймалися  проблемою
поповнення зоологічного музею. Завдяки І. Мечникову та О. Ковалевському музей
поповнився  рідкісними  експонатами  морських  тварин.  М. Жуков  зібрав  та
подарував  музею остеологічний  матеріал,  зокрема  скелети  тварин.  Д. Третяков
багато зусиль доклав для забезпечення діяльності зоотомічного кабінету та його
лабораторії,  самостійно зібрав колекцію безхребетних і риб. Крім цього,  члени
товариств поповнювали колекції музеїв за рахунок обміну унікальних експонатів
між різними осередками.
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Київське  товариство  природознавців  разом  з  музейними  працівниками,
намагаючись сприяти розвитку бджільництва, створило Комітет бджільництва для
вирішення нагальних проблем у даній галузі.

Встановлено,  що  завдяки  зв’язкам  членів  природничих  товариств  з
іноземними  природознавцями  вдалося  поповнити  музейний  фонд  рідкісними
екземплярами  тварин  і  комах.  Члени  товариств  широко  впроваджували
екскурсійний  метод  у  музеях  з  метою  вивчення  проблем  природознавства,
охорони  природи.  Це  великою  мірою  сприяло  розбудові  української  науки  та
формуванню національної свідомості народу.

Бібліотечна  та  музейна  справа  природознавчих  товариств  здійснювалась
також  переважно  завдяки  ініціативі  їхніх  членів.  Вони  не  лише  заохочували
поповнювати колекції бібліотек та музеїв благодійників, а й самі часто ставали
меценатами  у  цій  важливій  справі.  Так,  члени  Харківського  товариства
природознавців М. Турчанинов і К. Гарницький передали у дар музею колекцію
рослин та гербарій.

Значна  частина  членів  товариств  розуміли  важливість  існування  при
кожному науковому осередку публічної  бібліотеки,  література якої  допоможе в
ефективному  пізнанні  природничих  наук.  Найбільші  пожертви  на  користь
бібліотеки  Харківського  медичного  товариства  зробили  М. Свєтухін,
М. Трофимов,  Г. Острянин,  В. Данилевський,  П. Сергієвський,  А. Кузнєцов.  У
створенні  бібліотеки  Миколаївського  товариства  аматорів  природи  приймали
участь  О. Яната,  П. Крижевський,  В. Талієв,  Й. Пачоський,  О. Браунер,
М. Морозов та ін.

У підрозділі 5.4 «Роль медичних товариств у відкритті лікувальних закладів
та  установ»  розкривається  організаційна  діяльність  медичних  товариств,
спрямована  на  надання  медичної  допомоги  місцевому  населенню.  Для
ефективності  медичного  обслуговування  члени  Харківського  медичного
товариства  відкрили  лікарню  для  бідних.  Завдяки  ініціативі  В. Бобіна  був
створений  пункт  надання  невідкладної  медичної  допомоги,  що  дало  початок
створенню медичної  швидкої  допомоги  у  містах.  В. Бобін  сприяв  будівництву
гінекологічного корпусу.

Встановлено,  що  важливим  досягненням  членів  Харківського  медичного
осередку  стало  відкриття  Бактеріологічного  інституту,  який  став  не  лише
закладом для наукової та практичної діяльності, а й навчально-методичною базою
для підготовки  бактеріологів.  Заснування Пастерівського  інституту також мало
вагоме значення для населення Харкова. Завдяки членам Харківського медичного
товариства  О. Черевкову  та  В. Недригайлову  розпочався  випуск  необхідних
сироваток і вакцин.

Члени  медичних  осередків  Київщини  також  ініціювали  відкриття
Пастерівської станції  під назвою «Київська Пастерівська станція для лікування
укушених  скаженими  тваринами»,  а  Товариство  одеських  лікарів  опікувалося
організацією Одеської бактеріологічної станції.

Відкриття  членами  Харківського  медичного  товариства  кабінету  хіміко-
мікроскопічної діагностики, що розширився до Хіміко-мікроскопічного інституту,
сприяло  задоволенню  потреб  практичної  медицини.  Важливою  подією  для
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медичного осередку стало заснування Жіночого медичного інституту, при якому
функціонувало  10  клінік,  очолюваних  членами  товариства:  М. Миронов
(акушерсько-гінекологічна),  П. Шатілов  (госпітальна  терапевтична),  І. Кудінцев
(госпітальна хірургічна), Я. Аркавін (дитячих хвороб), С. Давиденков (нервових і
душевних  хвороб),  В. Зарубін  (шкірних  і  венеричних  хвороб),  О. Браунштейн
(офтальмологічна), Ф. Іванов (пропедевтична), Ф. Опеньковський (факультетська
терапевтична), Л. Орлов (факультетська хірургічна).

Крім  того,  члени  Харківського  осередку  сприяли  відкриттю  допоміжних
товариств.  Так,  М. Філіпов  ініціював  заснування  Товариства  опіки  про  хворих
дітей м. Харкова, І. Троїцький – Харківського відділу «Союзу боротьби з дитячою
смертністю», С. Коршун – Товариства допомоги бідним хворим учням у вищих
навчальних закладах та лікувально-профілактичного закладу «Крапля молока».

Опікуючись питаннями боротьби з епідеміями та санітарним благоустроєм
міст,  члени медичних товариств нерідко самі працювали не лише завідувачами
установ,  а  й  лікарями.  Таку  допомогу  надавали  В. Франковський,  В. Бобін,
О. Черевков,  В. Недригайлов,  В. Данилевський,  М. Філіпов,  І. Троїцький,
С. Коршун (Харківське медичне товариство), О. Павловський (Київське медичне
товариство), М. Гамалія (Товариство одеських лікарів) та ін.

У  підрозділі  5.5  «Періодичні  видання  наукових  товариств  як
соціокультурний феномен другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» досліджується,
видавнича  діяльність  природничих  і  медичних  товариств  України  другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.,  яка  була важливою складовою організаційно-
просвітницької  діяльності.  Першими періодичними виданнями товариств стали
протоколи засідань, на шпальтах яких друкувалися доповіді членів, рекомендації,
інформація про функціонування осередків.

Нагромадивши  певний досвід  у  видавничій  справі,  Харківське  товариство
природознавців та Харківське медичне товариство почали випускати змістовніші
та  більші  за  обсягом  друковані  органи  –  «Праці  Харківського  товариства
природознавців»,  «Праці  Харківського  медичного  товариства».  Зокрема,
медичний осередок приклав багато зусиль для видання «Харківського медичного
журналу», в якому поєднувалися завдання земської та суспільної медицини.

Члени  Новоросійського  медичного  товариства  стали  засновниками
«Південно-російської  медичної газети», редактором якої був О. Мочутковський.
Важливість  видання  полягала  в  тому,  що  на  його  шпальтах  уміщувалася
інформація  про  діяльність  медичних  товариств  інших  регіонів  (Одеси,  Києва,
Херсона, Миколаєва, Сімферополя, Харкова тощо).

Члени  Харківського  математичного  товариства  ініціювали  видавництво
журналів: «Повідомлення Харківського математичного товариства», «Харківська
математична бібліотека». Новоросійське товариство природознавців не відставало
від  своїх  колег  у  видавничій  справі,  заснувавши  «Вісник  дослідної  фізики  та
елементарної  математики»  та  журнал  «Матезис».  Важливим  виданням
Новоросійського  осередку  стали  випуски  «Літописів  магнітно-метеорологічної
обсерваторії  Новоросійського  університету»,  в  якому  містилася  важлива
інформація з геофізики, метеорології, кліматології тощо. Показовим є той факт,
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що на сторінках періодичних видань Новоросійського товариства природознавців
з’являлися статті вчених-жінок.

Цінне видання «Показник  російської  літератури по математиці,  чистим та
прикладним  природничим  наукам,  медицині  та  ветеринарії»  було  створене
членами  Київського  товариства  природознавців.  Засновниками  видання  стали
П. Армашевський, П. Гвоздик, В. Єрмаков та ін.

Однак,  на  нашу  думку,  головними  періодичними  виданнями  всіх
природничих  і  медичних  товариств  Російської  імперії  залишалися  «Протоколи
засідань…»  та  «Труди…»,  де  висвітлювалися  проблеми  становлення,
функціонування,  кількісний  склад  осередків,  основні  завдання,  напрями
діяльності тощо.

Таким  чином,  науково-практичні  періодичні  та  продовжувані  видання
товариств презентували особливості розвитку наукової думки та демонстрували
набутий практичний досвід українських учених-природознавців і медиків.

У шостому розділі  «Наукові товариства другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. – генератори європейського і вітчизняного досвіду: ідеї-стратегії та їх
втілення»  розкрито  міжнародне  співробітництво  наукових  природничих  та
медичних товариств, що сприяло обміну досвідом у відповідних наукових галузях
та популяризації вітчизняних наукових розробок у світі.

 У  підрозділі  6.1  «Міжнародне  наукове  співробітництво  природничих  та
медичних  товариств  Київщини» дослідницею  підраховано,  що  впродовж
досліджуваного  періоду  в  закордонних  наукових  відрядженнях  побувало  55
членів  київських  товариств.  Найбільше  закордонних  відряджень  здійснили
І. Рахманінов,  О. Коротнєв,  П. Алєксєєв,  Ю. Семенкевич,  В. Бец,  М. Хандриков,
К. Кесслер, К. Сапежко та ін.

Встановлено,  що  завдяки  закордонним  поїздкам  члени  товариств  мали
можливість  ознайомитися  з  новітніми  технологіями  проведення
найрізноманітніших  досліджень  у  відповідних  наукових  галузях,  переймати
корисний досвід для просвітницької та наукової діяльності у відомих зарубіжних
учених,  оволодівати  необхідними  знаннями,  уміннями  та  навиками  у  процесі
роботи з новим медичним обладнанням, препаратами,  дослідами, технологіями
тощо.  Завдяки  міжнародним  зв’язкам  серед  наукової  громадськості
поширювалися відомості про різноманітні міжнародні форуми, з’їзди, конгреси,
виставки, оголошення конкурсів на отримання премій, святкування ювілейних дат
провідних європейських  освітніх  установ.  За  нашими підрахунками,  впродовж
досліджуваного періоду 19 членів природничих і медичних товариств Київщини
відвідало  вищезазначені  заходи,  під  час  яких  вони  могли  ділитися  досвідом,
накопичувати нові знання, встановлювати наукові контакти.

Позитивним моментом під час закордонних відряджень для членів наукових
осередків було відвідування засідань іноземних товариств. Так, І. Рахманінов мав
можливість  бути  присутнім  на  засіданні  Бельгійського  товариства  доменних
печей,  Товариства  німецьких  натуралістів;  Американське  товариство  для
поширення науки надало йому честь стати членом їхнього об’єднання. 

Основними формами міжнародних зв’язків були також наукові відрядження з
метою  вдосконалення  освіти;  обмін  музейними  експонатами,  наочним
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навчальним  приладдям,  лабораторним  обладнанням,  літературою;  участь
київських  учених  у  роботі  зарубіжних  наукових  центрів.  Обмін  науковою
інформацією  –  невід’ємна  складова  прогресу  європейської  науки,  –
забезпечувався  вченими  наукових  товариств  Київщини  шляхом  реалізації
спільних із країнами Західної Європи дослідницьких проектів. Окрім того, члени
товариств  лікарів  надавали  медичну  допомогу  солдатам  та  офіцерам,
постраждалим у військових діях під час сербсько-турецької та франко-пруської
воєн. Серед них: Ф. Яценко, С. Коломнін, Х. фон-Гюббенет, П. Ракузу та ін.

У підрозділі 6.2 «Європейські виміри Харківських природничого та медичних
товариств» розкривається  вагомий  внесок  членів  наукових  товариств  у
збереження єдності  наукового простору Російської  імперії.  Провідною формою
міжнародної співпраці були наукові відрядження, упродовж яких вітчизняні вчені
не лише вивчали зарубіжний досвід освітньої та науково-дослідної діяльності, а й
популяризували  власні  здобутки  та  принципи  загальноєвропейської
університетської  культури.  Стажування  професорських  стипендіатів,  творчі
поїздки  провідних  учених  до  зарубіжних  науково-освітніх  центрів  були
невід’ємною  складовою  науково-просвітницької  діяльності  членів  харківських
осередків. Кількість закордонних наукових поїздок зростала за рахунок учасників
міжнародних конференцій, конгресів,  семінарів, пленумів. Завдяки міжнародній
співпраці  науковців  зоологічні,  ботанічні,  геологічні  музеї  та  лабораторії
вітчизняних університетів поповнювались рідкісними експонатами та колекціями,
які  були  вкрай  необхідними  для  вивчення  світової  флори,  фауни,  геології,
географії  тощо.  Вчені-медики,  в  свою  чергу,  намагалися  збагатити  медичні
установи новітнім обладнанням та лікарськими засобами.

Аналіз  міжнародної  співпраці  членів  наукових  товариств  Харківщини  дав
можливість  установити,  що  в  закордонних  відрядженнях  побувало  39  учених-
природознавців та медиків. Це свідчить про те, що члени товариств Харківщини
значно  менше  стажувалися  за  кордоном  порівняно  з  київськими  колегами.
Представляти  харківських  науковців  на  міжнародних  з’їздах  та  конгресах
довелося  кращим  представникам  природничого  та  медичного  товариств:
Л. Струве,  П. Пятницькому,  І. Троїцькому,  Д. Синцову,  М. Євдокімову,
М. Валяшку,  П. Прокопенку,  А. Краснову,  М. Гавронському,  П. Барабашеву,
І. Скворцову та ін.

У підрозділі 6.3  «Актуальні напрями співробітництва вчених медичних та
природничих товариств Півдня України із зарубіжною корпорацією дослідників»
висвітлюються  міжнародні  наукові  зв’язки  членів  Новоросійських  товариств
природознавців  та  лікарів  у  контексті  збереження  наукової  єдності  Європи
всупереч активізації  економічного суперництва та змагання між європейськими
державами  за  світове  лідерство.  Складовою  процесу  підготовки  фахівців  у
природничій та медичній галузях були закордонні наукові відрядження, упродовж
яких  вітчизняні  вчені  слухали  лекції,  відвідували  практичні  заняття,  наукові
лабораторії,  природничі  музеї,  здійснювали  самостійні  дослідження  й
обмінювались  ідеями у  провідних європейських  університетах.  Так,  Ф. Струве
побував  у  Греції  та  Італії;  М. Головкінський – Німеччині  та  Австро-Угорщині;
А. Зайкевич  –  Німеччині;  І. Мечников  –  Франції;  М. Андрусов  –  Італії  та
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Німеччині; М. Зеленецький – Франції та Німеччині; Я. Лебединський – Франції,
Італії,  Швейцарії  та  Австрії;  М. Пильчиков  і  Б. Вейнберг  –  Франції;
М. Стадницький  –  Туреччині  та  Єгипті;  В. Брандт  –  Німеччині  та  Польщі;
В. Підвисоцький – Франції та Італії; В. Хавкін – Швейцарії, Франції та Індії. Як
бачимо,  географія  міжнародних  зв’язків  членів  природничих  та  медичних
товариств Одещини вражає,  чого не можна сказати про членів Миколаївського
товариства аматорів природи.

Встановлено, що впродовж досліджуваного періоду 15 членів природничих і
медичних  товариств  Одещини  здійснили  закордонні  поїздки.  Їх  незначна
кількість,  порівняно  з  товариствами  Київщини  та  Харківщини,  пояснюється
пізнішим заснуванням осередків.

У результаті проведеного дослідження на захист виносяться такі висновки і
положення:

1. Історіографія  діяльності  зазначених  громадсько-наукових  об’єднань
представлена  низкою  публікацій,  проте  з  фрагментарним  висвітленням  даної
теми. Публікації імперського періоду, як правило, характеризувалися описовістю,
бібліографічно-анотаційним  характером,  відсутністю  критичних  підходів  до
оцінок  тих  чи  інших  явищ.  Радянська  історіографія  проблеми  відзначається
певним схематизмом, ідеологічною забарвленістю, хоча і  спостерігається певне
накопичення фактологічного матеріалу з історії окремих природничих і медичних
товариств.  У  радянський  період  з’явилася  велика  кількість  узагальнюючих
досліджень  з  історії  природознавства  та  медицини в  цілому.  Критичний огляд
сучасної  історіографії  проблеми  дає  можливість  стверджувати,  що  історична
наука,  долаючи методологічну  кризу,  перейшла на якісно вищий щабель свого
розвитку;  утвердження  принципів  гуманізму,  україноцентризму  й  історичної
регіоналістики  зумовило  звернення  науковців  до  нових,  невивчених  аспектів
діяльності  товариств.  Так,  дослідники аналізували  наукову  спадщину активних
учасників  об’єднань,  висвітлили  різні  грані  функціонування  природничих  і
медичних товариств,  спробували синтезувати вже набуті  знання щодо місця та
значення  наукових  осередків  у  процесі  формування  системи  дослідницьких
структур, охарактеризували діяльність товариств в окремі періоди їхньої роботи
тощо. Характерним для сучасних дослідницьких студій є біографічні публікації
про окремих членів товариств.  Поряд із цим, історіографічний огляд проблеми
засвідчив, що до цього часу немає цілісного й узагальненого, як за тематичною,
так і хронологічною лініями, дослідження історії становлення і функціонування
товариств природничого та медичного спрямувань на теренах України у другій
половині  ХІХ –  на  початку  ХХ ст.  Зокрема,  не  стали  предметом спеціального
вивчення  організаційні  засади,  наукова  та  культурно-просвітницька  діяльність
осередків,  їхні  міжнародні  зв’язки,  закордонні  подорожі  членів  товариств,
інтелектуальна  спадщина  провідних  учених-природознавців  та  медиків,  їхні
світоглядні  орієнтири;  діяльність  даних  громадсько-наукових  об’єднань  не
характеризувалася як феноменологічне соціокультурне явище та особлива форма
організації науки.

Проведений  історико-науковий  аналіз  дозволив  чітко  окреслити
джерелознавчі  та  методологічні  засади  дослідження.  До  наукового  обігу  було
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вперше  залучено  ряд  архівних  матеріалів  та  друкованих  першоджерел  про
діяльність  природничих  і  медичних  товариств  України.  Вагому  групу  джерел
склали основні наукові праці учених-природознавців та медиків. Проаналізовано
звіти, протоколи засідань товариств, відділень, опубліковані документи про склад
осередків, їхніх почесних членів, інформацію про наукові зв’язки з закордонними
та вітчизняними науковими товариствами, щорічні видатки, свідчення про з’їзди,
конгреси та виставки, кількість і зміст доповідей членів, звітність про лекційну
діяльність,  видання  товариств  тощо.  Сформована  репрезентативна  джерельна
база,  представлена  здебільшого  документами,  вперше введеними  до  наукового
обігу,  в  поєднанні  з  обраними  теоретико-методологічними  засадами
(антропологізації  історико-наукового  пізнання,  соціокультурного  та
людиновимірного  зрізів,  мережевої  моделі  науки  тощо)  дала  змогу  відтворити
повноцінну  картину  створення  й  різнопланової  діяльності  природничих  і
медичних товариств,  з’ясувати  їхній  внесок  у  розвиток  науки  та  консолідацію
природничо-медичних кадрів в Україні.

2.   Вивчення  основних  тенденцій  соціально-економічного  розвитку
Російської  імперії  у  ХІХ ст.  дозволило  з’ясувати  передумови  та  причини
виникнення природничих і медичних товариств на теренах України в окреслений
період.  Серед  останніх  виділяємо  посилений  розвиток  капіталізму,  що  сприяв
стрімкому зацікавленню дослідженнями природного  середовища,  особливо  тих
складових  природознавства,  результати  яких  були  потрібні  для  формування
перспективних  напрямів  суспільно-економічного  розвитку.  Поряд  із  цим
спостерігалося  становлення  земської  медицини,  що  стимулювало  появу
спеціальної  санітарної  організації,  яка  поєднала  лікувальну  та  профілактичну
роботу вітчизняних лікарів.  У зв’язку з цим активізувався й розвиток наукової
думки другої  половини ХІХ ст.  у  галузі  природознавства  та  медицини.  У ході
дослідження  з’ясовано,  що  університетський  статут  1863  р.  суттєво  сприяв
реалізації  задуму  провідних  учених  того  часу  щодо  організації  наукових
товариств. Виявлено, що перебудувати й поліпшити освітню та наукову роботу в
університетах  допомогли  окремі  прогресивні  положення  цього  статуту.  На
підвищення авторитету  професорсько-викладацького корпусу,  а  також на появу
товариств і розвиток наукових досліджень впливало розширення університетами
своїх прав та  відновлення їхньої  автономії.  Встановлено,  що діяльність  членів
товариств,  практична  реалізація  їхніх  наукових  ідей  залежали  від  суспільно-
політичної  ситуації,  оскільки  розвиток  науки  був  спричинений  об’єктивними
обставинами  розвитку  капіталістичних  відносин  та  економічних  реформ  у
державі.

3. Природничі товариства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., до
яких  належать,  зокрема,  Київське  товариство  дослідників  природи,  Київське
фізико-математичне  товариство,  Новоросійське  товариство  природознавців,
Новоросійське  фізико-хімічне  товариство,  Харківське  товариство  дослідників
природи,  Харківське  фізико-хімічне  товариство,  Харківське  математичне
товариство,  Харківське  товариство  аматорів  природи,  Миколаївське  товариство
аматорів природи та ін., вважаємо центрами консолідації наукової думки, навколо
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яких  об’єднувалася  тогочасна  інтелігенція  природничого  спрямування,  що
реалізовувала різні напрями науково-дослідної і просвітницької діяльності.

Медичні товариства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Київське
товариство лікарів, Київське товариство для боротьби з сухотами і бугорчаткою,
Київське хірургічне товариство, Фізико-медичне товариство при університеті Св.
Володимира, Харківське медичне товариство, Харківське хірургічне товариство,
Одеське  товариство  лікарів,  Медичне  товариство  при  Новоросійському
університеті та ін.) завжди мали принципове значення для процесів формування
високого  потенціалу  учених-медиків,  які  зробили  вагомий  внесок  у  розвиток
світової та вітчизняної науки. Діяльність медичних осередків була багатогранною,
широкомасштабною, пронизаною високими науковими ідеями й демократичними
тенденціями та сприяла розвитку творчої ініціативи вчених.

Фармацевтичні  товариства  України  –  Київське  фармацевтичне  товариство,
Київське  фармацевтичне  товариство  взаємної  допомоги,  Київське  товариство
аптекарів,  Південноросійське  товариство  продажу  аптекарських  товарів,
Харківське  фармацевтичне  товариство,  Одеське  фармацевтичне  товариство  –
відіграли  важливу  роль  у  становленні  та  розвитку  фармацевтичної  освіти.
Значний рівень професійної  підготовки провізорів у другій  половині ХІХ – на
початку ХХ ст. пов’язаний саме з фармацевтичними товариства Києва, Харкова й
Одеси, які ініціювали відкриття фармацевтичних факультетів.

Процес утворення вільних асоціацій діячів науки й освіти, що активізувався у
другій половині ХІХ ст. і, зрештою, завершився на межі століть сприяв тому, що
розрізнені  поодинокі  об’єднання  вітчизняних  природознавців  і  медиків,
утворювані  для  взаємного  спілкування  та  обговорення  наукових  проблем,
перетворилися  на  велику,  розгалужену  систему  альтернативних  державі
громадсько-наукових  об’єднань.  Останні  утверджували  принцип  колективної
праці  вчених  при  вирішенні  наукових  проблем,  що  сприяло  формуванню
кваліфікованого  співтовариства  і  наукових  шкіл  у  галузі  природознавства  та
медицини.

4. В діяльності окреслених товариств одними з перших почали проявлятися
об’єднуючі  тенденції  у  сфері  організації  наукової  роботи,  її  планування  та
здійснення,  що  знайшло  відображення  у  виділенні  пріоритетних  напрямів
наукових  досліджень  у  природничій  та  медичній  галузях  знань,  в  організації
перших  комплексних  експедицій,  кооперуванні  з  іншими  аналогічними
осередками Російської імперії. Наукова діяльність членів товариств відзначалася
широким  спектром  реалізованих  потенцій:  оприлюдненням  на  засіданнях
основоположних ідей і напрацювань; публікацією науково-значимих досліджень з
різних  галузей  природознавства  та  медицини;  сприянням  розповсюдженню
новітніх  розробок  як  на  теренах  України,  так  і  за  її  межами;  залученням  до
наукового  спілкування  у  якості  почесних  членів  та  членів-кореспондентів
широкого кола іноземних фахівців тощо. З’ясовано, що природничі та медичні
товариства України відіграли важливу роль в організації науково-дослідницьких
та просвітницьких центрів, відомих не лише в країні, а й за кордоном. Такими
являються  біологічні  станції,  Пастерівський,  Бактеріологічні  та  Хіміко-
мікроскопічні  інститути,  Жіночі  медичні  інститути  тощо.  Під  керівництвом
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провідних учених, у межах окремих наукових товариств, сформувалися наукові
школи як структуровані об’єднання дослідників кількох поколінь.

5.  Внесок вітчизняних учених у розвиток природничих і  медичних наук у
контексті  їхньої  діяльності  у  галузевих  громадсько-наукових  товариствах  є
багатогранним. Важливі відкриття та нові напрями в природознавстві пов’язані з
іменами  членів  товариств:  К. Кесслера,  І. Борщова,  К. Феофілактова,
І. Пачоського,  П. Тутковського,  С. Навашина,  М. Авенаріуса,  Я. Вальца,
О. Роговича,  Ш. Шмальгаузена,  І. Борщова,  Й. Баранецького,  О. Ковалевського,
О. Коротнєва, О. Сєвєрцова, В. Беца, П. Алєксєєва, В. Совинського, В. Палладіна,
В. Ротерта,  Є. Деларю,  Л. Рейнгарда,  М. Алєксєєнка,  А. Потебні,
М. Леваковського, Л. Ценковського, А. Зайкевича, Н. Бєлоусова, М. Кульчицького,
І. Акінфієва,  А. Краснова,  А. Бріо,  І. Леваковського,  О. Гурова, П. Пятницького,
А. Шидловського,  В. Ярошевського,  А. Черная,  М. Бєлецького,  І. Осипова,
В. Тимофєєва, П. Хрущова, Є. Бейєра, Й. Сікори, В. Алєксєєвського, В. Єрмакова,
А. Маркова,  К. Торопова,  П. Фролова,  М. Тихомандрицького,  М. Вахтеля,
В. Ротерта,  Б. Гриневецького,  А. Набоких,  Г. Боровікова,  Ф. Породка,
А. Колосовського,  І. Точидловського,  О. Веріго,  О. Кононовича,  М. Пильчикова,
М. Умова,  Ф. Шведова,  А. Лебединцева,  О. Остроумова,  Н. Зелінського,
М. Вехтеля,  І. Щербакова,  Л. Рішаві  та  ін.  Їхня  наукова  спадщина  не  втратила
своєї актуальності й сьогодні.

Доведено,  що  в  рамках  діяльності  досліджуваних  природничих  товариств
виникли нові наукові школи та напрями, серед яких варто згадати: зоогеографію в
Україні  (А. Браунер),  агрофізику  ґрунтів (С. Богданов),  біологічні  засоби
боротьби  зі  шкідливими  для  сільського  господарства  комахами (І. Мечников,
І. Красильщик),  соленоозерну  мікробіологію (А. Веріго),  палеозоологічні
дослідження  України  (І. Синцов,  Н. Андрусов),  школу  геологів  і  петрографів
(К. Феофілактов),  фітоценологію  (Й. Пачоський),  фітогормонологію
(О. Набоких,  Г. Боровіков),  школу  цитоембріологів (С. Навашин),
експериментальну  та  еволюційну  гістологію (О. Ковалевський),  ембріологію
комах (О. Ковалевський),  мікологію  (А. Рогович, Я. Вальц, Л. Ришаві, І. Борщов,
Й. Баранецький,  М. Сорокін,  А. Потебня),  протистологію (Л. Ценковський),
дослідження  одеських  лиманів  та  грязей  (О. Веріго),  нові  напрями  у  вивченні
основ  математики  (В. Алєксєєвський,  В. Єрмаков,  А. Марков,  К. Торопов,
П. Фролов,  В. Імшенецький,  В. Коган,  І. Слешинський),  фізичну  школу
(М. Авенаріус,  В. Зайнончевський,  Й. Косоногов,  Я. Жук,  К. Жук,  Ф. Шведов,
Н. Умов, М. Пильчиков, О. Кононович),  нові напрями у геометрії (А. Грузинцев,
В. Єрмаков, О. Коркін, М. Тихомандрицький, О. Фролов, К. Андрєєв) та ін.

Висвітлено  фундаментальні  дослідження  та  пріоритетні  результати  вчених
медичних  товариств  Київщини,  Харківщини  й  Одещини.  Науковці  медичних
осередків  сприяли  становленню  мікробіологічної  науки (Г. Мінх,
Й. Мочутковський,  В. Стефанський,  М. Гамалія,  Ч. Хенцинський,  Я. Бардах,
Л. Тарасевич,  І. Мечников),  патологоанатомічної  (М. Строганов,  Л. Тарасевич,
В. Підвисоцький,  В. Крилов,  В. Високович,  В. Воробйов),  фізіологічної
(Н. Бернштейн,  А. Фінкельштейн,  Б. Веріго,  В. Франковський),  терапевтичної
(С. Лєвашов,  К. Трітшель,  С. Алфер’єв,  В. Образцов),  хірургічної
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(М. Скліфософський, К. Сапежко, Я. Зільберберг, І. Зарубін, В. Грубе, А. Подрєз,
М. Трінклер,  М. Суботін,  Ф. Борнгаупт,  М. Волкович,  В. Караваєв,
Е. Черняхівський),  психіатрично-неврологічної (М. Попов,  А. Янишевський,
В. Образцов,  В. Данилевський,  П. Ковалевський,  Б. Маньківський),
травматологічної (С. Тімофєєв),  гінекологічної (І. Лазаревич,  П. Ясинський,
О. Муратов),  дерматологічної (Є. Главче,  І. Зєлєнєв,  Л. Горецький),
офтальмологічної (І. Руберт,  Л. Гіршман),  педіатричної (І. Троїцький,
В. Якубович) тощо. Доведено, що збільшення обсягу хірургічних знань, відкриття
наркозу,  асептики  й  антисептики  обумовило  становлення  військово-польової
хірургії  та  виділення  з  хірургії  окремих  галузей  медицини  (офтальмології,
гінекології,  урології,  ортопедії,  онкології,  судинної  хірургії,  кардіохірургії,
трансплантології, нейрохірургії тощо).

6. Встановлено, що важливу роль в організаційно-просвітницькій діяльності
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. відіграли товариства природознавців
та  лікарів.  Формою  реалізації  популяризаторської  діяльності  стали  публічні
народні  читання,  ініціаторами  відкриття  яких  були  члени  осередків.  Метою
проведення  читань  було  розповсюдження  наукових  знань,  популяризація
відомостей  з  природознавства  та  медицини,  сприяння  початковим  і  середнім
навчальним закладам у викладанні природничих наук. Закономірно, що публічні
народні  читання відіграли важливу роль у становленні  вищої жіночої  освіти в
Україні.  Доведено,  що  члени  наукових  товариств  активно  долучалися  й  до
процесів  реформування  освіти  (оновлення  навчальних  програм,  написання
підручників, поширення лабораторних і практичних робіт, розробка інтегрованих
навчальних курсів у галузі природознавства та медицини). Члени природничих
товариств  сприяли  проведенню  науково-дослідної  діяльності  студентів,
залучаючи їх до проведення екскурсій, експедицій, наукових досліджень. Однією
з найбільш розповсюджених форм допомоги молоді, що навчалася, стали премії
благодійників за наукові досягнення. У дослідженні акцентовано увагу на тому,
що бібліотечна  та  музейна справа  природничих і  медичних товариств України
здійснювалася більшою мірою завдяки ініціативі їхніх членів. З’ясовано, що вони
не лише заохочували благодійників поповнювати колекції бібліотек та музеїв, а й
самі  часто  ставали  меценатами  у  цій  важливій  справі.  Вчені-природознавці
переймалися питаннями охорони природи, спрямовуючи ряд власних ініціатив на
захист природного навколишнього середовища.

Завдяки ініціативі членів медичних товариств мережа лікувальних закладів
значно  розширилася  та  вдосконалилася.  Товариства  лікарів  відкрили  нові
лікувальні  установи,  притулки,  дочірні  товариства  відповідних  профілів,
Бактеріологічні  станції,  станції  швидкої  допомоги  тощо.  Їхніми  фундаторами
стали:  І. Зарубін,  В. Франковський,  В. Високович,  В. Ланкевич,  Л. Ценковський,
В. Волкович  С. Коршун,  В. Недригайлов,  А. Данилевський,  М. Філіпов,
І. Троїцький, О. Павловський, О. Черевков, В. Бобін, М. Гамалія, Я. Бардах та ін.
Вчені медичних товариств України брали активну участь у роботі органів охорони
здоров’я,  у  діяльності  інших  медичних  товариств,  пропаганді  медичних  знань
серед  населення,  організації  жіночої  медичної  освіти,  були провідниками ряду
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найважливіших  державних  заходів  (з’їздів,  конгресів,  виставок  тощо),
спрямованих на поліпшення медичного обслуговування населення.

Зміст видавничої діяльності природничих і медичних товариств визначався
професійними запитами співтовариства й охоплював широкий спектр галузевої
інформації.  Саме  це  і  стало  важливим  чинником  створення  дієвої  системи
забезпечення комунікативних та інформаційних зв’язків інтелігенції. Основними
видами  друкованої  продукції  були  періодичні  видання  товариств:  «Протоколи
засідань…»,  «Труди…»,  «Записки…»,  ряд  журналів  і  газет.  Саме  науково-
практичні фахові видання мали можливість презентувати особливості  розвитку
наукової думки та демонстрували набутий практичний досвід українських вчених.
Друковані  органи  сприяли  популяризації  природничих  та  медичних  знань  не
лише серед учених, а й пересічних громадян.

7.  Закономірно,  що  громадсько-наукові  природничі  та  медичні  осередки
України  у  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ ст.  отримали  визнання
вітчизняного та світового наукового співтовариства, підтримували постійні творчі
контакти з їхніми представниками. У процесі дослідження було з’ясовано роль
членів  товариств  Київщини,  Харківщини  й  Одещини  у  міжнародному
співробітництві,  факт  розширення  спектру  міжнародних  зв’язків,  зростання
кількості  наукових  відряджень,  які  сприяли  піднесенню  науково-дослідної  і
освітньої  роботи  в  Україні  до  західноєвропейського  рівня,  зміцненню  її
авторитету на міжнародній арені.  Важливою складовою міжнародних наукових
відносин  членів  товариств  була  обмінна  діяльність  періодичними  виданнями.
Основними формами міжнародних зв’язків стали наукові  відрядження з метою
вдосконалення  освіти;  обмін  музейними  експонатами,  наочним  навчальним
приладдям,  лабораторним  обладнанням,  літературою;  участь  учених  у  роботі
зарубіжних  наукових  центрів  і  товариств,  реалізацією  спільних  із  країнами
Західної Європи дослідницьких проектів тощо.

Природничі та медичні товариства України другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. у своїй інтегральній діяльності вважаються конструктивним проявом тієї
особливої форми організації науки, яка виникла в результаті специфічного стану
наукового  світогляду  в  тогочасній  державній  системі.  Громадсько-наукові
об’єднання  природничої  і  медичної  інтелігенції  стали  вагомою
інституціональною формою фахової консолідації та комунікації інтелектуального
співтовариства  вчених,  що  мала  важливий  вплив  не  лише  на  піднесення
тогочасної науки та лікарської практики, а й розвиток громадянського суспільства
загалом.

8.  В  сучасному  історіографічному  дискурсі  виокремлюємо  проблеми,  які
заслуговують  подальшого  вивчення  та  уточнення  стосовно  задекларованої
проблематики.  Потребує  поглибленого  вивчення  соціокультурний  образ
природничої  та  медичної  науки  другої  половини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.,
сприйняття  її  як  явища  культури  духовного  життя  тогочасної  доби.  На  часі
наукове з’ясування проблеми особистості в науці (за І. І. Колесник), психології її
творчості, естетики пізнавальної діяльності.

В  руслі  сучасних  дослідницьких  стратегій  актуалізується  проблематика
професіоналізації  та інституціоналізації природничої і медичної науки на зламі
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ХІХ  –  ХХ  ст.  Як  наслідок  формується  її  концептуальна  і  організаційна  база
(наукові осередки, часописи, мережа дослідницьких і навчальних кафедр тощо) і
т. д. 

В  умовах  впливів  ХХІ  ст.,  зростання  ролі  науки  в  суспільному  прогресі
важливо провести ретроспективний аналіз перетворення природничої і медичної
науки  другої  половини  ХІХ  ст.  на  соціальний  інститут  із  відповідною
інфраструктурою,  системою  освіти,  науковими  школами  тощо.  Наукового
осмислення потребує вплив другої наукової революції, починаючи з середини  ХХ
ст.,  на  розвиток  природничої  та  медичної  науки,  орієнтацією  її  на  практичні
запити суспільства. 

Основний зміст дисертації викладено у таких працях автора:
Монографія

1. Левченко  І.  М.  Соціокультурні  та  персонологічні  виміри  діяльності
природничих та медичних товариств на теренах України у другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст.: монографія. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.), 2017.
412 с.

Рецензії: Демуз  І. О. Новий  погляд  на  процеси  інституціонування
природничої  і  медичної  науки  (Рецензія  на  монографію  Левченко  І. М.
Соціокультурні  та  персонологічні  виміри діяльності  природничих та  медичних
товариств  на  теренах  України  у  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.:
монографія.  Переяслав-Хмельницький  (Київська  обл.),  2017.  412 с.)  //
Переяславський літопис. 2017. Вип. 12. С. 199-203.

Лазуренко  В. М.  Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди як дослідницький центр з вивчення історії
громадсько-наукових товариств України (Рецензія на монографію Левченко І. М.
Соціокультурні  та  персонологічні  виміри діяльності  природничих та  медичних
товариств  на  теренах  України  у  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.:
монографія.  Переяслав-Хмельницький  (Київська  обл.),  2017.  412 с.)  //
Переяславський літопис. 2017. Вип. 12. С. 204-205.

Статті у наукових фахових виданнях України
2. Левченко  І.  Вплив  природничо-наукових  товариств  України  на

підготовку  фахівців  у  галузі  природознавства  (друга  половина  ХІХ –  початок
ХХ ст.)  //  Переяславський літопис:  зб.  наук.  статей /  [ред.  колегія:  Коцур В. П.
(голов. ред.) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 7. С. 133-138. 

3. Левченко І.  Діяльність членів природничих і  медичних товариств у
реформуванні  шкільної  та  вузівської  освіти  //  Гілея:  науковий  вісник.  Збірник
наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. Київ: «Видавництво «Гілея», 2015.
Вип. 101 (10). С. 89-93.

4. Левченко І. З’їзди природодослідників і лікарів, як ефективний засіб
просвітницької та популяризаторської  роботи у другій половині ХІХ – початку
ХХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. 2016. № 3 (15) (липень-вересень). Т. 2.
С. 109-113. 



37

5. Левченко  І.  Ініціатива  членів  медичних  товариств  у  відкритті
лікувальних закладів  та  об’єднань //  Наукові  записки  з  української  історії:  зб.
наук. ст. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 39. С. 95-100.

6. Левченко  І.  Історичний  огляд  наукових  досягнень  членів  медичних
товариств Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  //  Гілея:
науковий  вісник.  Збірник  наукових  праць  /  Гол.  ред.  В. М. Вашкевич.  Київ:
«Видавництво «Гілея», 2015. Вип. 111. С. 10-14.

7. Левченко І. Медичні товариства України у другій половині ХІХ – на
початку  ХХ  століть:  з  історії  вітчизняної  медицини  //  Науковий  вісник
Ужгородського  національного  університету.  Серія  «Історія».  Випуск  1  (32).
Ужгород:  Видавництво  Ужгородського  національного  університету  «Говерла»,
2014. С. 13-18.

8. Левченко  І.  Міжнародне  наукове  співробітництво  природничих  та
медичних  товариств  Київщини  (друга  половина  ХІХ  –  початок  ХХ  ст.)  //
Переяславський літопис: зб. наук. статей / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.)
та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 8. С. 119-125.

9. Левченко  І.  Міжнародні  зв’язки  членів  наукових  товариств  у  сфері
природничих  наук  у  другій  половині  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  //  Наукові  праці
історичного  факультету  Запорізького  національного  університету.  Запоріжжя,
2014. Вип. 41. С. 51-54.

10. Левченко І.  Наукова діяльність природничих наукових товариств на
теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки з
української історії: зб. наук. ст. Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 34. С. 112-
118.

11. Левченко І. Наукова діяльність членів Київських об’єднань лікарів у
другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Переяславський літопис: зб. наук. статей /
[ред.  колегія:  Коцур В.П.  (голов.  ред.)  та  ін.].  Переяслав-Хмельницький,  2016.
Вип. 9. С. 133-138.

12. Левченко І. Наукова діяльність членів природничого, фізико-хімічного
та  математичного  товариств  Харківщини  //  Емінак:  науковий  щоквартальник.
2017. № 4 (20) (жовтень-грудень). Т. 1. С. 116 – 121.

13. Левченко  І.  Наукові  здобутки  вчених  природничих  товариств
Київщини та Харківщини в галузі фізіології рослин (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
//  Переяславський літопис: зб.  наук.  статей /  [ред.  колегія:  Коцур В. П. (голов.
ред.) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 12. С. 140-146.

14. Левченко  І.  Основні  тенденції  становлення  і  розвитку  Київського
товариства дослідників природи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Гілея:
науковий  вісник.  Збірник  наукових  праць  /  Гол.  ред.  В. М. Вашкевич.  Київ:
«Видавництво «Гілея», 2015. Вип. 87 (8). С. 26-30.

15. Левченко І. Передумови створення науково-природничих товариств в
Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення //
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. Київ:
«Видавництво «Гілея», 2015. Вип. 93 (2). С. 10-14.

16. Левченко  І.  Природоохоронна,  музейна  та  бібліотечна  діяльність
природничих  товариств  України  (друга  половина  ХІХ  –  початок  ХХ  ст.)  //



38

Переяславський літопис: зб. наук. статей / [ред. колегія: Коцур В. П. (голов. ред.)
та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 10. С. 109-116.

17. Левченко  І.  Розвиток  мікробіології  в  Україні  зусиллями  членів
Київських об’єднань лікарів //  Переяславський літопис: зб.  наук.  статей /  [ред.
колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 11.
С. 100-106.

18. Левченко  І.  Розвиток  фармацевтичної  освіти  в  Україні  у  другій
половині ХІХ – початку ХХ ст. при підтримці медичних наукових товариств //
Наукові записки з української історії: зб. наук. ст. Переяслав-Хмельницький, 2014.
Вип. 35. С. 217-224.

19. Левченко  І.  Розгортання  наукових  досліджень  природничими
товариствами України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та їх світоглядні
засади  //  Гілея:  науковий  вісник.  Збірник  наукових  праць  /  Гол.  ред.
В. М. Вашкевич. Київ: «Видавництво «Гілея», 2015. Вип. 89. С. 169-173.

20. Левченко  І.  Роль  Київського,  Харківського  та  Новоросійського
медичних  товариств  у  розвитку  вітчизняної  науки  //  Науковий  вісник
Ужгородського університету, серія «Історія». Ужгород, 2014. Вип. 2 (33). С. 13-17.

21. Левченко  І.  Становлення  та  розвиток  Харківського  медичного
товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові праці історичного
факультету Запорізького Національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. Вип.
ХХХІХ. С. 295-299.

Статті у зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до міжнародних
наукометричних баз даних

22. Левченко  И.  Инициатива  членов  естественных  обществ  Украины  в
проведении публичных народных чтений во второй половине ХІХ – начале ХХ ст.
//  Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук:  Журнал научных
публикаций. Москва, 2015. № 08 (79). С. 114-118.

23. Левченко  И.  Медицинские  общества  Украины  в  международных
связях  (вторая  половина  ХІХ  –  начало  ХХ  века)  //  Актуальные  проблемы
гуманитарных и естественных наук: Журнал научных публикаций. Москва, 2014.
№ 11 (70). С. 97-100.

24. Левченко  И.  Социально-экономические  предпосылки  и  основные
этапы  становления  медицинских  обществ  Украины  //  Актуальные  проблемы
гуманитарных и естественных наук: Журнал научных публикаций. Москва, 2015.
– № 04 (75). С. 130-133.

25. Левченко  І.  Наукова  і  практична  робота  вчених  Харківського
медичного  товариства  у  другій  половині  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.  //  Актуальні
питання  гуманітарних  наук:  міжвузівський  збірник  наукових  праць  молодих
вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
/  [редактори-упорядники  В. Ільницький,  А. Душний,  І. Зимомря].  Дрогобич:
Посвіт, 2016. Вип. 15. С. 73-81.

26. Левченко  І.  Розвиток  хірургічної  науки  в  медичних  товариствах  в
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Virtus: Scientific Journal, 2017. September, № 16. С.
164-169.

27. Левченко  І.  Форми  соціального  запиту  на  громадські  об’єднання



39

вчених у період розвитку капіталізму // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. №
1 (17) (січень-березень). Т. 2. С. 98-106.

Публікації, які додатково відображають результати дослідження
28. Левченко І. Внесок членів медичних товариств Київщини у розвиток

мікробіології в Україні // Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред.
д. філос. н. Журби М. А. Монреаль: СРМ «ASF», 2017. С. 173-178.

29. Левченко  І.  Міжнародні  зв’язки  харківських  природничого  та
медичного  товариств  //  «Актуальні  питання  розвитку  суспільних  наук  у
ХХІ столітті»:  Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції
(м. Дніпропетровськ,  11-12  грудня  2015  р.).  Дніпропетровськ:  НО  «Відкрите
суспільство», 2015. С. 16-20.

30. Левченко І. Наукова діяльність медичних товариств України з 1850 по
1917 роки.  //  «Пріоритетні напрями розвитку суспільних наук у ХХІ столітті»:
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 27-28 лютого
2015 р.).  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 32-37.

31. Левченко І.  Наукова діяльність членів медичних товариств у другій
половині  ХІХ –  на  початку  ХХ  ст.  // Zbior  arlykulow  naukowych.  Konferencji
Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej «Priorytetowe obszary nauki» (29.11.2015 -
30.11.2015) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. S. 11-16.

32. Левченко  І.  Наукові  дослідження  членів  природничих  товариств
України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  //  «Рівень ефективності та
необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації»: Матеріали
міжнародної  науково-практичної  конференції  (м.  Львів,  27-28  лютого  2015 р.).
Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. С. 40-44.

33. Левченко  І.  Організаційна  та  просвітницька  робота  членів
природничих товариств України (друга половина ХІХ початок ХХ ст.) // «Людське
співтовариство: актуальні питання наукових досліджень»: Матеріали міжнародної
науково-практичної  конференції  (м.  Дніпропетровськ,  20-21  лютого  2015  р.).
Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. С. 14-19.

34. Левченко  І.  Соціально-економічні  передумови  та  основні  етапи
становлення  медичних  товариств  України.  //  «Пріоритети  розвитку  суспільних
наук у ХХІ столітті»: Матеріали 76 міжнародної науково-практичної конференції
(м. Одеса,  10-11 квітня 2015 р.). Одеса:  «Причорноморський центр досліджень
проблем суспільства», 2015. С. 73-79.

35. Левченко І. Популяризація та розповсюдження природничо-медичних
знань членами наукових  товариств  // «Сучасні  виклики для  суспільних наук  в
умовах  глобалізації»:  Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції
(м. Львів, 29-30 травня 2015 р.). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук»,
2015. С. 86-89.

АНОТАЦІЇ
Левченко І. М. Природничі та медичні товариства на теренах України в

другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ ст.:  наукові,  просвітницькі  та
світоглядні  засади  діяльності. –  Кваліфікаційна  наукова  праця  на  правах
рукопису.



40

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  історичних  наук  за
спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий навчальний
заклад  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені
Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницький, 2018.

У  дисертаційному  дослідженні  через  призму  персонологічних  та
соціокультурних  вимірів  розкрито  організаційні  засади,  наукову  та  культурно-
просвітницьку діяльність природничих і медичних товариств на теренах України
в  другій  половині  ХІХ  –  на  початку  ХХ  ст.  Автором  встановлено  ступінь
вивченості теми, проаналізовано стан і характер джерельної бази, обґрунтовано
теоретико-методологічні  засади  дослідження.  Проаналізовано  передумови  та
причини виникнення товариств як однієї з форм організації наукових досліджень;
визначено  етапи  їхньої  еволюції  та  організаційні  аспекти  функціонування;
окреслено  статусну  ідентифікацію  учених-природознавців  та  медиків,  їхній
інтелектуальний  образ,  динаміку  дослідницьких  практик  та  наукові  стратегії,
персональний  внесок  дослідників  у  процеси  формування  наукових  шкіл  та
напрямів дослідження у природознавстві й медицині. У дисертації виокремлено
основні  напрями  організаційно-просвітницької,  зокрема,  популяризаторської,
природоохоронної,  музейної,  освітньої,  меценатської  та  видавничої  діяльності
громадсько-наукових товариств;  висвітлено їхню роль у  розвитку міжнародних
наукових зв’язків,  виявлено європейські  виміри наукового  пошуку вітчизняних
учених.

Ключові  слова: наукові  товариства,  природничі  товариства,  медичні
товариства,  учені-природознавці  та  медики,  наукові  школи,  наукова  діяльність,
організаційно-просвітницька діяльність.

Левченко  И.  Н.  Природоведческие  и  медицинские  общества  на
территории  Украины  во  второй  половине  XIX  –  начале  ХХ  в.:  научные,
просветительские  и  мировоззренческие  основы  деятельности. –
Квалификационная работа на правах рукописи.

Диссертация  на  соискание  учёной степени  доктора  исторических  наук  по
специальности 07.00.07 – история науки и техники.  – Государственное высшее
учебное  заведение  «Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический
университет имени Григория Сковороды», Переяслав-Хмельницкий, 2018.

В  диссертационном  исследовании  через  призму  персонологических  и
социокультурных  измерений  раскрыты  организационные  основы,  научная  и
культурно-просветительская  деятельность  природоведческих  и  медицинских
обществ на территории Украины во второй половине XIX – начале ХХ в. Автором
установлена степень изученности темы, проанализированы состояние и характер
источниковой  базы,  обоснованы  теоретико-методологические  основы
исследования.  Проанализированы  предпосылки  и  причины  возникновения
обществ  как  одной  из  форм  организации  научных  исследований;  определены
этапы их  эволюции  и  организационные  аспекты функционирования;  очерчены
статусная  идентификация  ученых-естествоиспытателей  и  медиков,  их
интеллектуальный  образ,  динамика  исследовательских  практик  и  научные
стратегии, персональный вклад ученых в процессы формирования научных школ
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и  направлений  исследований  в  естествознании  и  медицине.  В  диссертации
выделены основные направления организационно-просветительской, в частности,
популяризаторской, природоохранной, музейной, образовательной, меценатской и
издательской деятельности общественно-научных обществ; освещена их роль в
развитии международных научных связей,  обнаружены европейские измерения
научного поиска отечественных ученых.

Ключевые  слова: научные  общества,  природоведческие  общества,
медицинские общества, ученые-природоведы и медики, научные школы, научная
деятельность, организационно-просветительская деятельность.

ANNOTATION

Levchenko I. M. Natural and medical societies on the territory of Ukraine in
the second half  of  ХІХth and early XXth centuries:  scientific,  educational  and
ideological principles of activity.– The manuscript. 

Thesis for the degree  of  doctor of Historical Science in specialty 07.00.07 –
History  of  Science  and  Technology  –  S.H.E.E.  «Pereyaslav-Khmelnytsky  state
pedagogical University named after Grygoriy Skovoroda”. – Pereyaslav-Khmelnytsky,
2018.

In the dissertation research, through the view of personological and socio-cultural
dimensions,  the  organizational  principles,  scientific  and  cultural  and  educational
activities of natural and medical societies on the territory of Ukraine in the second half
of the nineteenth and early twentieth centuries were revealed. The author establishes the
degree of studying the theme, analyzed the way and character of the source base on the
methodological and theoretical principles of the study. The periodization of studing of
theme is proposed:the 1st period - the second half of the nineteenth and early twentieth
centuries;  ІІ-nd - the Soviet  period (1917 - 1991); ІІІ-erd - the period of  Ukraine's
independence - from 1991 till now.The author is paid  attention on  the inequality of the
study of problems of the researchers, the peculiarities of the historiographical sources
of  the imperial,  Soviet  and contemporary  periods,  which depended on the  political
challenges of time, the social demand of the state and society, ideological attitudes and
the priority of certain methodological approaches in historical science. It  was proved
that  various  content  and  character  of  unpublished  and  published  documents  and
materials,  which include archival affairs,  periodicals,  collections of scientific works,
etc, represent the source of the research.The conditions and reasons for the emergence
of societies as one of the forms of organization of scientific research was analyzed;it
was found the evolution and organizational aspects of functioning are determined. It
has been established that with the beginning of the nineteenth century the process of
self-organization of natural and medical science was conditioned by a number of socio-
economic factors.

Ukrainian  Society  of  the  second  half  of  the  nineteenth  and  early  twentieth
centuries. in its integral activity are considered to be a constructive manifestation of the
special form of organization of science, which aroseout as a result of the specific state
of scientific outlook in  state system. Public-scientific associations of the natural and
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medical  intelligentsia  became  a  significant  institutional  form  of  professional
consolidation and communication of  the intellectual  community of  scientists,  which
had an important  impact,not  only on the rise  of  contemporary science and medical
practice, but also the development of civil society in general.

Defined the  status  identification  of  natural  scientists  and  physicians,  their
intellectual image, the dynamics of research practices and scientific strategies, personal
contribution  of  researchers  to  the  formation  of  scientific  schools  and  directions  of
research  in  science  and  medicine.  The  scientific  activities  of  the  members  of  the
societies was marked by a wide range of realized potentials: discourse at the meetings
of the fundamental ideas and achievements; the publication of scientifically significant
studies in various branches of science and medicine; promoting the dissemination of
new developments both in Ukraine and abroad; engaging in scientific communication
as  honorary  members  and  correspondent  members  of  a  wide  range  of  foreign
specialists, etc.It is proved that within the scope of the activity of studied natural and
medical society’s new scientific schools and directions emerged.

The basic directions of organizational-educational, in particular, popularization,
nature protection, museum, educational, patronage and publishing activity of public-
scientific societies are singled out. The form of realization of popularization activities
was public  folk readings,  the purpose  of  which was the dissemination  of  scientific
knowledge, popularization of information on science and medicine, the promotion of
primary and secondary schools in the teaching of natural sciences.

It has been discovered that public reading has played an important role in the
formation of higher education in Ukraine. The role of natural and medical societies of
Ukraine in the development of international scientific relations is highlighted, European
dimensions of scientific research of national scientists are revealed.

At  the  same  time,  it  was  concluded  that  the  activities  of  natural  and  medical
societies  also  aimed  at  reforming  the  existing  system  of  secondary  and  higher
education. Due to the initiative of the members of the natural centers, secondary and
higher  educational  institutions  were  replenished  with  the  necessary  equipment  and
periodicals.

The dissertation clarified that the publishing activity of the natural and medical
societies of Ukraine in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries.
was  an  important  component  of  organizational  and  educational  activities.  The  first
periodicals of the companies were the minutes of the meetings, on the pages of which
were published reports of members, recommendations, information on the functioning
of the cells. The scientific and practical periodical and continuing publications of the
societies  presented  the  peculiarities  of  the  development  of  scientific  thought  and
demonstrated  the  acquired  practical  experience  of  Ukrainian  natural  scientists  and
physicians.

It  was  stated  that  during  the  second  half  of  the  nineteenth  century.  The
international  scientific  connections  of  the  members  of  the  Novorossiysk  Society of
Naturalists and Doctors performed an important integrative function in the context of
preserving the scientific unity of  Europe in spite of the intensification of  economic
competition  and  competition  between  European  states  for  world  leadership.  It  is
estimated that during the period under study, 55 members of the Kiev associations, 39 -
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natural and medical societies of the Kharkiv Region and only 15 - scientific centers of
the Odessa region visited foreign scientific missions.

Key  words: scientific  societies,  natural  societies,  medical  societies,  natural
sciences  and  physicians,  scientific  schools,  scientific  activity,  organizational  and
educational activities.
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