
Книги з бібліотеки Г. Г. Де-Метца у 
фондах Наукової бібліотеки НПУ 

ім. М. П. Драгоманова   
Віртуальна виставка  

Відділу рідкісних і цінних видань, 
доповнена біографічними відомостями вчених, які 

залишили автографи на подарованих  
Г. Г. Де-Метцу публікаціях 



Георгій Георгійович  
Де-Метц 

Ім’я видатного українського вченого-радіобіолога Г. Г. Де-Метца 
(1861-1947) добре відомо науковому загалу як видатного фізика, 
методиста, організатора науки. 

Талановитий педагог в різні роки працював в різних навчальних 
установах, зокрема в Київському університеті св. Володимира 
(1892-1929), Київському політехнічному інституті (1898-1920), 
Київському комерційному університеті (1908), Краснодарському 
політехнічному інституті (1920-1921), Кубанському державному 
університеті (1920-1921), Київському інституті народної освіти 
(1921), Київському фармакологічному технікумі (1923), Київському 
інституті народного господарства (1926). 
Останні роки життя він очолював кафедру Київського 
педагогічного інституту ім. М. Горького (1934-1947). 

У науковій бібліотеці НПУ ім. М. П. Драгоманова є низка видань з 
приватної бібліотеки вченого, яка колись зберігалася окремою 
колекцією, але згодом, на жаль, була влита до основного фонду, 
що ускладнює майбутнім дослідникам його наукової спадщини 
завдання відтворити коло інтересів через аналіз складу колекції. 

Працівники Відділу рідкісних і цінних видань бібліотеки під час 
наукової обробки фонду змогли атрибутувати деякі примірники 
видань завдяки знайденим дарчим написам, екслібрисам, 
автографам. Результати їх роботи представлено у цій віртуальній 
виставці. 

Докладніше про життя і наукову діяльність вченого можна 
дізнатися зі статті О. П. Майдебури та І. М. Гудкова «Видатний 
фізик, організатор вищої освіти і науки Г. Г. Де-Метц – перший 
дослідник в Україні з дії рентгенівських променів і природної 
радіоактивності на живі організми» 
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Від укладача 

Після створення віртуальної виставки було продовжено 
роботу із розкриття кола наукового спілкування автора на 
основі дарчих написів вчених на своїх публікаціях. 

На жаль, нам не вдалося знайти відомості про всіх 
дарувальників, але й те, що знайдено, окреслює широке коло 
видатних вчених, з якими підтримував наукові зв’язки  

Г. Г. Де-Метц. 

Сподіваємося, ця публікація стане в нагоді майбутнім 
біографам вченого. 



Де-Метц, Георгий Георгиевич (1861-1947). Очеркъ аномальной дисперсіи света въ ея фактахъ и теоріяхъ отъ 
начала вопроса и до нашихъ дней [Текст] : (Написанъ на соисканіе преміи физико-математическаго факультета 
Императорскаго Новороссійскаго университета и удостоенъ золотой медали) / [Соч.] Г. Г. Де-Метца. - Одесса : 
Типографія "Одесскаго вестника", 1885. - [2], 282 с., 5 л. ил. : ил. 
Дарчий напис: [Де-Метц, Георгий Георгиевич ?] «Моей дорогой маме на память. 26 окт. 1885 г.» на обкл. 



Бернацкій, Виктор Адольфович (1869-1918). Курсъ практической физики [Текст] : Описаніе задачъ, 
поставленныхъ въ Физической лабораторіи Варшавскаго политехническаго института императора Николая ІІ. Ч. 1. 
Задачи по общей физике / Преп. В. А. Бернацкій. - Варшава : Типо-литографія "Сатурнъ", 1902. - XII, 416 с. : ил. - (в 
тв. пер.). Написано від руки. Літогр.  
Дарчий напис: «Многоуважаемому проф. Г. Г. Де Ме[т]цу отъ автора» на обкл. 



Бернацкій, Виктор Адольфович (1869-1918). Курсъ практической физики [Текст] : Описаніе задачъ, 
поставленныхъ въ физической лабораторіи Варшавскаго политехническаго института императора Николая ІІ. Ч. 4. 
Задачи по электричеству и магнитизму / Преп. В. А. Бернацкій. - Варшава : Типо-литографія "Сатурнъ", 1904. - VIII, 
527 с. : ил. - (в тв. пер.). - Написано від руки. Літогр.  

Дарчий напис: «Многоуважаемому проф. Г. Г. Де Метцу отъ автора» на обкл. 
 



Бернацький  
Віктор Адольфович 

(1869-1918) 

Віктор Адольфович Бернацький – польський фізик, 
популяризатор науки. Народився 30 січня 1869 року в Опочно. 
Навчався у гімназії в Кельце, потім  вивчав математику і фізику у 
Варшаві.  

Працював у Фізичній лабораторії Музею промисловості і 
сільського господарства і у Берлінському університеті. З 1882 
року був помічником на фізичному факультеті Варшавського 
університету.  

Один з перших поляків, розпочавших вивчення радіацйних 
хвиль; був піонером польської радіології. 18 лютого 1896 року 
на зустрічі Варшавського медичного товариства представив 
лекцію про рентгенівські знімки, ілюстровану фотографіями, які 
він зробив. Викладав  фізику у Вавельберзькій і Ротвандській 
школі механіки і техніки, Варшавському політехничному 
товаристві і Коледжі сільського господарства. Був членом 
Варшавського наукового товариства. 

Помер у Москві в 1918 році.  

24 січня 1929 року його прах був перевезений до Варшави. 

 



Букреев, Борис Яковлевич (1859-1962). Введеніе въ теорію рядовъ [Текст] = Introduction a la theorie des serіes, par 
B. Boucreїev, professeur a l'Unіversіte de Kieff. Вып. 1. Ирраціональныя числа. Ансамбли. Функціи. Ряды и 
произведенія съ постоянными членами : (Лекціи по Введенію въ высшую математику для студентовъ перваго 
курса) / [Соч.] Б. Я. Букреева, ординарнаго профессора Университета Св. Владиміра. - Кіевъ : Тип. Императорскаго 
Университета Св. Владиміра акціон. о-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1906. - III, 154 с. ; 25 см. - (в тв. 
пер.) 

Дарчий напис: «Дорогому Георгію Георгіевичу ДеМетцу отъ Б. Букре[ева]» на тит. арк. 
 



Букреев, Борис Яковлевич (1859-1962). О некоторыхъ частныхъ случаяхъ въ вопросе о maximum и minimum 
функціи трехъ переменныхъ [Текст] / [Соч.] Б. Я. Букреева, проф. Университета Св. Владиміра. - Москва : Изданіе 
Московскаго математическаго общества, состоящего при Императорскомъ Московскомъ университете, 1897 
(Университетская тип.). - 15 с. ; 24 см. - (в м. пер.) . Відбиток з вид.: "Математический сборникъ", Т. 20  

Дарчий напис:  «Дорогому Георгію Георгіевичу Де Метцу на память отъ автора» на обкл. 
 



Букреєв  
Борис Якович  

(1859-1962) 

Борис Якович Букреєв - український математик; член АН УРСР, 
професор Київського університету та Київського політехнічного 
інституту, засновник і активний діяч Київського математичного 
товариства, член Московського математичного товариства. 

Народився 5 вересня 1859 року у місті Льгові Курської губернії. 

У 1878 вступив на фізико-математичне відділення факультету 
природничих наук Київського університету Св. Володимира.  

Закінчивши університет у 1882 році, був залишений при ньому для 
підготовки до професорського звання.  

З 1884 по 1886 рік викладав геометрію на Вищих жіночих курсах. В 
1886 році, після здачі магістерського випробування, отримав звання 
приват-доцента по чистій математиці і в 1887 був допущений до 
читання лекцій з теорії функції.  

Навесні 1887 року після захисту магістерської дисертації «Про 
розкладання трансцендентних функцій на приватні дроби», був 
відряджений за кордон, де займався теорією функцій, теорією чисел, 
математичною фізикою. Після повернення в 1889 році захистив 
докторську дисертацію «Про фуксові функції нульового рангу з 
симетричним основним полігоном» і зайняв кафедру чистої 
математики в Університеті святого Володимира. 

Педагогічна діяльність Бориса Букреєва не обмежувалася 
університетом. Він був професором у Київському політехнічному 
інституті, з 1906 року викладав математику на Київських вищих 
жіночих курсах, очолював кафедру геометрії в Київському вищому 
інституті народної освіти та в Фізико-хіміко-математичному інституті. 

Помер 2 жовтня 1962 року у Києві. 

 



Володкевич, Николай Николаевич (1860-1924). О практическихъ занятіяхъ по физике [Текст] : Два доклада, 
прочитанные на Всероссійскомъ съезде преподавателей физики, химіи и космографіи въ Петрограде въ 1912-13 
году / Н. и Н. Володкевичи. - Кіевъ : Тип. В. П. Бондаренко и П. Ф. Гнездовскаго, 1915. - 32 с. ; 24 см. - (в м. пер.)  

Дарчий напис:  «Многоуважаемому профессору Георгію Георгіевичу Де Метцу отъ авторов» на тит. 
арк. 
 



Володкевич  
Микола Миколайович 

(1860-1924) 

Микола Миколайович Володкевич – видатний український 
педагог і методист народився у 1860 році.  

На початку ХХ ст. ім’я Миколи Володкевича знав увесь освічений 
Київ, де він працював, і далеко за його межами.  

Він читав у Київському університеті лекції з історії хімії, 
теоретичної хімії та хімічного аналізу. 

У 1898 р. подружжя Володкевичів заснувало приватну жіночу 
гімназію, яку 1900 р. було реорганізовано в одне з перших в 
імперії жіноче комерційне училище. Засновницею нового 
навчального закладу офіційно була Людмила Миколаївна 
Володкевич, директором – її чоловік М. Володкевич. 
Відкриваючи училище, Володкевичі не розглядали це як 
комерційний проект з метою отримання прибутку, а прагнули 
насамперед реалізувати свої творчі плани в педагогіці, створити 
власну авторську школу на нових гуманістичних та 
демократичних засадах. 

М. Володкевичем було багато зроблено в методиці викладання 
фізики, головним чином, при розробці й запровадженні курсу 
практичних занять з цього предмета. 

Головні праці: "Задачи педагогической деятельности. О 
принципах, которые должны быть положены в основу 
преподавания естествознания в средней школе", "К вопросу о 
реформе преподавания математики", "Курс практических 
занятий по физике для средних учебных заведений" и др. 

Помер у 1924 р. 

 



Гезехус, Николай Александрович (1845-1918). Основы электричества и магнитизма [Текст] / Н. А. Гезехусъ. - 2-е 
изд., испр. и доп. - С.-Петербургъ : Институтъ инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І, 1907 (Тип. 
Ю. Н. Эрлихъ). - [2], ХІ, 296 с. : рис., табл. ; 27 см. - (Сборникъ Института инженеровъ путей сообщенія ... ; вып. 68). 
- (в м. пер.).  

Дарчий напис:  «Многоуважаемому Григорію Григорьевичу Де-Метцу отъ автора» на обкл. 
 



Гезехус 
Микола Олександрович 

(1845-1918) 

Микола Олександрович Гезехус — російський фізик, 
ординарний професор і перший ректор Імператорського 
Томського університету. 

Народився у 1845 році. Закінчив математичне відділення 
фізико-математичного факультету Санкт-Петербурзького 
університету. У 1882 за дисертацію «Упругое последействие и 
другие сходные с ним физические явления» отримав ступінь 
доктора. 

У період 1877-1888 років - приват-доцент при Санкт-
Петербурзькому університеті; також викладав фізику у 
Технологічному інституті, Інженерному училищі, Інституті шляхів 
сполучення, на Вищих жіночих курсах та ін.  

З 1885 року М. Гезехус успішно займався питаннями акустики; 
до нього систематичних досліджень звукопровідності тіл не 
проводилось.  

У 1887-1888 роках він був секретарем фізичного відділення 
Російського фізико-хімічного товариства. Наукові роботи 
присвячені питанням молекулярної фізики, електрики, оптики, 
акустики і метеорології.  

У 1900 році він написав підручник електрики і магнетизму. 

З 1911 по 1918 роки був редактором періодичних фізичних 
видань фізичного відділення Російського фізико-хімічного 
товариства: «Вопросы физики» і «Журнал РФХО». 

Помер від виснаження у Петрограді у 1918 році. 

 



Добросердов, Дмитрий Константинович (1876-1936). Весы и взвешиваніе [Текст] : Химическіе весы, ихъ теорія, 
испытаніе и употребленіе : съ 15-ю рис. въ тексте и таблицей / Д. К. Добросердовъ, приватъ-доцентъ Казанскаго 
Университета. - Казань : Типо-литографія Императорскаго университета, 1905. - VI, 121 с. : рис., табл. ; 26 cм. - (в 
м. пер.)  

Дарчий напис:  «Многоуважаемому Георгію Георгіевичу Де-Метцу XII/13/1913» на обкл. 
 



Добросердов 
Дмитро Костянтинович 

(1876-1936) 

Дмитро Костянтинович Добросердов - доктор хімії, професор 
Київського політехнічного інституту. 

Народився в 1876 році у Самарі. У 1895 році поступив до 
природничого відділення фізико-математичного факультету 
Казанського університету. 

У 1909 г. Д. К. Добросердов захистив магістерську дисертацію на 
тему «Исследование диэлектрической постоянной в связи с 
составом и строением», а у 1911 р. — докторську дисертацію на 
тему «Исследование диэлектрической постоянной смесей 
жидких неассоциированных органических растворителей».  

У 1912 р. Д. К. Добросердов був переведений до Київського 
політехнічного інституту на посаду професора кафедри 
неорганічної хімії. Викладав на хімічному, механічному, 
інженерному і сільськогосподарському відділеннях, завідував 
лабораторіями неорганічної хімії, загальної хімії, якісного і 
кількісного аналізу. Під час київського періоду викладав також у 
Ветеринарному інституті, Хіміко-фармацевтичному інституті, а 
також у Народному університеті - політехникумі.  

У 1923 г. Дмитро Костянтинович переїхав до Одеси, де до кінця 
життя очолював одеську школу хіміків-неорганіків. Працював у 
Інституті народної освіти, Політехничному інституті, технікумі 
прикладної хімії. Післе відновлення роботи університету 
завідував кафедрою неорганічної хімії на хімічному факультеті. 

Помер в Одесі у 1936 році. 

 



Зилов, Петр Алексеевич (1850-1921). Галилео Галилей [Текст] : Речь профессора П. А. Зилова, читанная 1 
февраля 1893 года въ общемъ собраніи Варшавскаго общества естествоиспытателей. - Варшава : 
Типографія Варшавскаго учебнаго округа, 1893. - [2], 45 с., 3 л. ил., портр. - (в м. пер.).  
Дарчий напис:  «Г. Г. Де-Ме[т]цу отъ автора» на обкл. 



Зілов  
Петро Олексійович 

(1850-1921) 

Петро Олексійович Зілов народився у 1850 році. 
Закінчив Московський університет у 1873. Вдосконалював 
знання в Гейдельбергському та Берлінському університетах. 
У 1877-1884 викладав у Московському технічному училищі, з 
1884 - у Варшавському університеті, був його ректором. 
Зробив значний внесок у розвиток експериментальної фізики. 
Займався дослідженнями та вимірами для підтвердження 
теоретичних співвідношень фізичних величин, зокрема, теорії 
Максвелла. У 1877 першим виміряв діелектричну проникність 
деяких рідких діелектриків. Визначив залежність проникності 
рідин від напруги магнітного поля.  
У 1880-1884 роках П. О. Зілов обіймав кафедру загальної і 
прикладної фізики у Московському технічному училищі, а з 1884 
року викладав у Імператорському Варшавському університеті - 
очолив кафедру. 
У 1904 году Зілов виконував обов’язки ректора Імператорського 
Варшавського університету. 
Протягом 1905–1912 був на посаді попечителя Київського 
навчального округу. Активно підтримував урядовий курс  
П. Столипіна. 
Видавав журнал «Физическое обозрение», організував перший 
у Росії зразковий фізичний кабінет, Педагогічний музей у Києві, 
сільськогосподарські курси для народних вчителів. 
У 1915 році переїхав з евакуйованим Імператорським 
Варшавським університетом до Ростова-на-Дону.  
Помер від сипного тифу у 1921 році. 

 



Игнатьев, Ан. Изследованіе гидродиффузіи помощью спектрофотометра [Текст] / Ст. Ан. Игнатьевъ. - Одесса : 
"Экономическая" тип., 1906. - [2], 42 с. : ил. ; 25 см. - (в тв. пер.) . 
Оттискъ изъ "Записокъ Новороссійскаго университета" 1907, т. 107  

Дарчий напис:  «Глубокоуважаемому профессору Георгію Георгіевичу Де-Метцу от А. Игнатьева» на 
обкл. 
 



Индриксон, Федор Николаевич (1872-1932). Работы по физике для средней школы [Текст] / Ф. Н. Индриксонъ. - 
2-е изд., испр. и знач. доп. - Санкт-Петербургъ : Изданіе А. С. Суворина, 1911 (Тип. А. С. Суворина). - VI, [2], 256 с. : 
рис., табл. ; 21 см. - (в м. пер.) . 

Дарчий напис: «Глубокоуважаемому Георгію Георгіевичу Де-Метцу от автора» на тит. арк. 
 



Индриксон, Федор Николаевич (1872-1932). Сокращенный учебникъ физики [Текст] / Ф. Н. Индриксонъ. - Санкт-
Петербургъ : Тип. А. С. Суворина "Новое Время", 1914. - X, 480 с., 1 л. ил. : ил., табл. ; 24 см. - (в тв. пер.).  

Дарчий напис:  «Глубокоуважаемому Георгію Георгіевичу де Метцу от автора. Окт. 1913» на обкл. 
 



Індріксон 
Федір Миколайович 

(1872-1932) 

Федір Миколайович Індріксон народився у 1872 р. у місті Гдов. 
Викладач фізики. Автор одного з найкращих дореволюційних 
шкільних підручників фізики.  
Закінчив фізико-математичний факультет Санкт-Петербурзького 
університету.  
Викладав фізику у Полтавській чоловічій гімназії, Полтавській 
духовній семінарії, Полтавському інституті благородних дівиць 
(1896-1897 р.) і у Петровському Полтавському кадетському 
корпусі (приватним викладачем), потім у Санкт-Петербурзькій 
гімназії Майера.  
Асистент професора фізики Хвольсона.  
Викладав на Вищих жіночих курсах.  
У період революції викладав у Іркутському університеті. 
Евакуювався до Харбіну.  
З 1926 р. - лектор по фізиці у Педінституті. Викладав у російських 
школах.  
Помер у 1932 році і похований у Харбіні. 

 



Каляндык, Станислав Иосифович. Электрическія свойства нагретыхъ газовъ и паровъ [Текст] / С. І. Каляндыкъ = On the 
electrical properties of heated gases and vapours / by S. J. Kalandyk. - Кіевъ : Типографія Университета Св. Владиміра Акц. О-ва 
печ. и изд. дела Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1917. - 139 с. : черт. ; 25 см. - (в м. пер.) . На обкл. дата: 1918 

Дарчий напис:  «Глубокоуважаемому Профессору Георгію Георгіевичу Де Метцу от автора. 27.IV.18» на 
тит. 



Каляндик 
Станіслав Йосипович 

Станіслав Йосипович Каляндик - випускник фізико-
математичного факультету Київського університету (1908).  
У 1912-1914 рр. знаходився у закордонному відрядженні 
(Англія, Німеччина).  
Професор Київського і Кам’янець-Подільського університетів.  
У 1918 р. - професор Київського державного університету.  
У 1919-1920 рр. — екстраординарний професор кафедри фізики 
Таврійського університету. 



Кирпичев, Виктор Львович (1845-1913). Значеніе фантазіи для инженеровъ [Текст] / [Соч.] В. Л. Кирпичева. - 
Кіевъ : Тип. С. В. Кульженко, 1903. - 21 с. ; 25 см. - (в м. пер.). 

Дарчий напис:  «Многоуважаемому Георгію Георгіевичу де Метцъ отъ В. Кирпичева» на обкл. 
 



Кирпичов 
Віктор Львович  

(1845-1913) 

Віктор Львович Кирпичов - заслужений професор, один з 
найвидатніших учених-механіків, талановитий інженер і 
педагог, організатор вищої технічної освіти та відомий 
громадський діяч, засновник і перший директор Харківського 
технологічного інституту (1885–1898), засновник і перший 
директор Київського політехнічного інституту (1898–1902).  
Почесний член Російського технічного товариства, засновник і 
голова Південноросійського товариства технологів, у 
подальшому - почесний його член (1895–1898). 
Народився у 1845 році. Закінчив Полоцький кадетський корпус 
(1862) та Михайлівське артилерійське училище (1863).  
У 1863-1865 працював у Кронштадтській академії (Санкт-
Петербург). У 1869-1870 викладав курс опору матеріалів у цій 
академії, 1870-1885 - курс прикладної механіки у 
Петербурзькому технологічному (тепер - політехнічному) 
інституті.  
У 1873 - стажування в Німеччині у відомого вченого-фізика  
Г. Кірхгофа. 3 1876 - професор. Одночасно - професор 
Петербурзького інституту цивільних інженерів (1884-1885). 
Останні десять років життя викладав у Петербурзькому 
політехнічному інституті курси прикладної і будівельної 
механіки. 
Помер у 1913 році. 

 



Клоссовский, Александр Викентьевич (1846-1917). Метеорологическое обозреніе [Текст] : (Труды 
метеорологической сети юго-запада Россіи въ 1889 году) / [Соч.] А. Клоссовскаго, профессора императорскаго 
Новороссійскаго университета. - Одесса : Экономическая типографія, 1890. - [4], IV, 192 с., 4 л. ил. : ил. - (в м. пер.)  
Из 51 т. "Зап. Новорос. ун-та"  

Дарчий напис:  «Многоуважаемому Георгію Георгіевичу де-Метцу. А. Клоссовскій» на обкл. 
 



Клосовський   
Олександр Вікентійович  

(1846-1917) 

Олександр Вікентійович Клосовський - перший український 
метеоролог-геофізик, доктор фізичної географії, професор, член-
кореспондент Петербурзької академії  наук. 
Народився у Житомирі в 1846 році. Закінчив курс фізико-
математичного факультету Київського університету  
Св. Володимира у 1868 році. З 1876 р. приват-доцент того ж 
університету. Читав лекції з метеорології та фізичної географії.  
У 1879 році звільнений за виступ проти реакційної частини 
професорів. 
У 1880 році перейшов на службу до Петербурга, приват-
доцентом університету.  
Переїхав 1881 року до Одеси, де викладав у Новоросійському 
університеті (сьогодні - Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова) й досяг основних своїх успіхів як 
науковець.  
У 1882 році, за ґрунтовний огляд метеорологічних досліджень у 
праці «Новітні успіхи метеорології», здобуває ступінь магістра 
фізичної географії та затверджений доцентом.  
У 1884 отримав ступінь доктора фізичної географії із захисту 
дисертації «Грози в Росії». У 1884 році обраний 
екстраординарним, у 1886 - призначений ординарним 
професором Новоросійського університету.  
З 1905 року працює в Санкт-Петербурзькому університеті й 
водночас викладає геофізику на кафедрі фізики Вищих жіночих 
курсів. 
Помер у 1917 р. і похований у Петербурзі. 



Михайленко, Яков Иванович (1864-1943). Къ вопросу о соотношеніи между парциальной плотностію 
растворителя въ растворе и упругостію пара раствора [Текст] / Изследованіе Я. И. Михайленко. - Кіевъ : Лито-
типографія И. И. Чоколова, 1905. - [4], 252, [1] с. : табл. - (в м. пер.). 
Приложеніе къ кн. 4 "Известій Томскаго технологическаго института имп. Николая II“. - Деф.: відсутні с. 33-252.  

Дарчий напис:  «Многоуважаемому Георгию Георгиевичу Дэметцу. Я. Михайленко. Кіев. 4 ян. 1906» на 
тит. арк. 
 



Михайленко 
Яків Іванович 

(1864-1943) 

Яків Іванович Михайленко - український і російський хімік, 
заслужений діяч науки і техніки РРФСР. 
Народився 20 серпня 1864 року у Києві.  
Закінчив Київський університет (1888) зі званням магістра хімії. 
З 1901 р. професор, завідувач кафедрою загальної і аналітичної 
хімії у Томському технологічному інституті.  
З 1906 р. екстраординарний професор, потім в. о. ординарного 
професора кафедри «Неорганічна хімія», секретар Хімічного 
відділення, декан Хімічного відділення. 
Також з 1910 р. викладав хімію на вищих Сибірських жіночих 
курсах, завідував  лабораторією кількісного і якісного аналізу. 
З 1914 по 1924 р. - зав. кафедрою органічної хімії, з липня 1920 
по січень 1921 р. - ректор Томського технологічного інституту. 
З 1924 р. професор кафедри загальної, неорганічної і 
аналітичної хімії у Московському хіміко-технічному інстітуті ім. 
Д. І. Менделєєва. 
Михайленко - автор 15 навчальних посібників із загальної і 
неорганічної хімії, його перша книга про еволюцію уявлень про 
будову атомів і молекул була видана у 1929 году. На початку 
тридцятих років у своїх працях він торкається основних 
положень квантової хімії, які з’явилися після  публікації у 
наукових журналах праць Бора, Гейзенберга и Шредфнгера. 
Помер 13 квітня 1943 р. у Москві. 

 



Попов, Василий Иванович (1872-?). Самодельные приборы и значеніе ихъ для преподаванія физики [Текст] : Съ 
приложеніемъ списка упрощенныхъ приборовъ, изготовляемыхъ авторомъ въ г. Либаве, коммерческое училище 
О. Ф. Чинка / В. И. Поповъ. - Москва : Т-во И. Д. Сытина, 1910. - 44 с. : табл., рис. ; 22 см. - (в м. пер.) . 

Дарчий напис:  «Многоуважаемому профессору Георгію Георгіевичу Де-Метцу от автора. В. Попов. 
СПб. Загородный 76» [далі нерозбірливо] на тит. арк. 
 



Реформатскій, Сергей Николаевич (1860-1934). Матеріалы для исторіи химической лабораторіи университета св. 
Владиміра [Текст] / [Соч.] Проф. С. Н. Реформатскаго. - [Москва] : [Товарищество типографіи А. И. Мамонтова], 
[1899?]. - 29 с. ; 25 см.  

Дарчий напис:  «Многоуважаемому Георгію Георгіевичу Де-Метцу отъ автора» перед текстом 
 



Реформатський 
Сергій Миколайович 

(1860-1934) 

Сергій Миколайович Реформатський - видатний хімік-органік, 
організатор кафедри органічної хімії КПІ і її перший завідуючий, 
засновник Київської школи хіміків-органіків, член-кореспондент 
Академії наук СРСР (1928). 

Народився 20 березня (1 квітня) 1860 року в селі 
Борисоглебському Костромської губернії в родині священика. 

У 1882 році закінчив Казанський університет, 
учень О. М. Зайцева. У 1882–1889 роках викладав там же. 

У 1889-1890 роках працював у Німеччині у Віктора 
Мейєра і Вільгельма Оствальда. Робота за кордоном була 
присвячена в основному докторській дисертації на власну тему 
в напрямку досліджень Бутлерова-Зайцева, що стосуються 
способу синтезу третинних спиртів. 

Після повернення з закордонного відрядження С. М. 
Реформатський у Варшавському університеті блискуче захистив 
у 1890 р. докторську дисертацію на тему «Дія суміші цинку і 
монохлороцетного ефіру на кетони та альдегіди». 

З 1891 по 1934 рік  - професор Київського університету. З цього ж 
року - професор Київських вищих жіночих курсів. 

Автор понад 50 наукових праць та підручника «Начальный курс 
органической химии» (з 1893 року витримав 17 видань). 

Помер 27 грудня 1934 року у Москві. Похований у Києві 
на Лук'янівському цвинтарі. 

Ім'ям С. М. Реформатського названо одну з лабораторій 
хімічного факультету Київського Національного університету ім. 
Т. Г. Шевченка. 

  
 



Розенберг, Валентин Львович. Первые уроки физики въ простомъ изложеніи (введеніе въ физику) [Текст] : Беседы 
объ основныхъ свойствах вещества для школъ и самостоятельнаго чтенія лицамъ безъ подготовки (съ 
методическими указаніями преподавателямъ) : Изъ школьной практики / В. Л. Розенбергъ. - 2-е изд., испр. и доп. 
- С.-Петербургъ : [б. и.], 1913 (Тип. В. Безобразовъ и Ко (Вл. Н. П. Зандманъ)). - XIV, 114, [1] с. : ил. ; 23 cм. - (в м. 
пер.) . 

Дарчий напис: «Многоуважаемому Георгію Георгіевичу де-Метцу от автора» на тит. арк. 
 



Сперанский, Александр Васильевич (1865-1919). Изследованіе упругости паровъ насыщенныхъ 
растворовъ [Текст] / А. Сперанскій. - Кіевъ : Тип. И. И. Чоколова, 1910. - [4], 101 с. : ил. ; 25 см. - (в м. пер.).  
Дарчий напис: «Многоуважаемому Георгию Георгіевичу Де Метцъ отъ автора» на тит. арк. 
 



Сперанський 
Олександр Васильович 

(1865-1919) 

Олександр Васильович Сперанський - хімік, професор. 
Народився 25 липня 1865 р.  
Закінчив Московський університет.  
У 1889-1891 працював у Лейпцигу в лабораторії  В. Ф. Оствальда.  
Викладав з 1892 у Московському університеті.  
В 1904 р. захистив дисертацію на ступінь магістра хімії. 
Наступним досягненням О. Сперанського стала перемога у 
конкурсі на заміщення вакантної посади екстраординарного 
професора хімії в Київському університеті. Переїхавши до Києва, 
О. Сперанський розпочав роботу в Київському університеті, 
назавжди ввійшовши в історію цього навчального закладу як 
засновник кафедри фізичної хімії. 
В 1910 р. він представив до захисту свою дисертаційну роботу 
на здобуття докторського ступеню – «Вивчення пружностей 
пари насичених розчинів», в якій вивів закономірну залежність 
між розчинністю, точкою кипіння насиченого розчину та його 
кріогідратною температурою. 
Здобувши докторський ступінь, Спаранський обійняв посаду 
ординарного професора Київського університету. Він першим в 
Російській імперії почав викладати аналітичну хімію, що 
базувалася на основах фізичної хімії.  
Працюючи зі студентством, створив кілька підручників, які потім 
багаторазово перевидавалися.  
Брав участь в Комісії для заснування УАН(1918). 
Життя О. Сперанського трагічно обірвалося 26 серпня 1919 р. 
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Холодний 
Петро Іванович  

(1876-1930) 

Петро Іванович Холодний - український державний, 
громадський діяч, член Української Центральної Ради, міністр 
народної освіти Української Народної Республіки, художник, 
учений-хімік. 
Народився 18 грудня 1876 р. у Переяславі. Після закінчення 
у 1897 р. природознавчого факультету Київського 
університету за спеціальністю математика та мінералогія, 
викладав (з 1898 р.) у Київській Технічній школі на 
кафедрі фізики. З 1906  призначений директором комерційної 
школи у Києві, а з березня 1917 р. - директором першої 
української гімназії в Києві.  
Восени 1917 запрошений до уряду УНР на посаду товариша 
Міністра освіти із дорученням розробити основи організації 
українського шкільництва, в тому числі і мистецького. Пізніше 
став міністром. 
Ще 1910 на виставці українського мистецтва в Києві без відома 
художника було представлено його роботи, що стало початком 
його мистецької кар'єри.  
Після окупації УНР Петро Холодний разом з її урядом емігрував 
до Тарнува у Західній Галичині (Польща). 1921 переїхав до міста 
Миколаїв на Львівщині, у 1922 - до Львова. Того ж року, за 
ініціативою емігрантів зі Сходу України, у Львові створений 
Гурток діячів українського мистецтва - ГДУМ, який він очолив. 
Гурток об'єднував художників, літераторів та архітекторів, 
проіснував до 1927.  
Помер Петро Іванович 1930 р. у Варшаві. 
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Цингер 
Олександр Васильович 

(1870-1934) 

Олександр Васильович Цингер – російський фізик, педагог; 
автор підручників з фізики для школи, дуже популярних у 1920-
1930-ті роки.  

Народився у 1870 році в Москві. З 1890 року по 1894 рік 
навчався на Фізико-математичному факультеті Московського 
університету.  

У 1898 році захистив дисертацію. З 1894 року Цингер займався 
викладанням - на медичному факультеті Московського 
університету, на курсах Московського товариства виховательок і 
вчительок, на Московських вищих жіночих курсах; пізніше він 
читав в Інституті шляхів сполучення курс термодинаміки.  

На початку 1900-х років він очолював кафедру фізики в 
Комерційному інституті, був засновником першого російського 
методичного журналу «Фізика», що видавався з 1912 року по 
1916 рік. 

У 1919 році за ініціативою Цингера в Москві було створено 
Центральний фізико-педагогічний інститут - перший у Росії 
науково-методічний центр з викладання фізики в школі. 

Восени 1922 року Олександр Васильович одержав дозвіл на 
виїзд до Німеччини на лікування (він страждав на туберкульоз 
хребта) - і сім'я переїхала у Берлін.  

Наприкінці 1934 року Олександр Васильович помер. 
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Шапошников 
Володимир Георгійович 

(1870-1952) 

Володимир Георгійович Шапошников - хімік-органік і інженер-
хімік, член Академії наук Української РСР. 
Народився 25 травня (6 червня) 1870 року в місті Вольську 
(зараз Саратовської області Росії).  
Закінчив курс у Петербурзькому технологічному інституті в 1893 
році. Потім служив на приватних мануфактурах в Іваново-
Вознесенську.  
З 1895 року перейшов у Санкт-Петербурзький технологічний 
інститут на посаду лаборанта при фарбувальній лабораторії.  
У 1896-1897 роках перебував у закордонному відрядженні для 
підготовки до професури.  
У 1898 році запрошений професором до Київського 
політехнічного інституту, на кафедру хімічної технології, по 
відділу фарбувальних і волокнистих речовин.  
Восени 1919 - взимку 1920 року - професор Північнокавказького 
політехнічного інституту в Катеринодарі.  
У 1921 р. стає академіком ВУАН (1921).  
З 1928 році очолював лабораторію в Київському інституті 
народного господарства. 
Головні наукові праці вченого стосуються технології природних 
волокон і хімії барвників. 
Помер 3 жовтня 1952 року. 



Шишковский, Богдан Андреевич (1873-1931). Примененіе теоріи строенія атомовъ и молекулъ Дж. Дж. Томсона 
къ химіи [Текст] / Богданъ Шишковскій, профессоръ Польскаго университетскаго коллегіума въ Кіеве, приватъ-
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Шишковський  
Богдан Андрійович 

(1873-1931) 

Богдан Шишковський (пол. Bohdan Szyszkowski; 20 червня 1873, 
Трибухи, нині Україна - 13 серпня 1931, Мисьленіце, Польща), 
польський фізико-хімік, член Польської академії наук (1929). 
Закінчив Київський університет (1896), працював там же (з 
1907).  

У 1916-1919 рр. - ректор Польського університетського колегіуму 
в Києві. 

Професор Ягеллонського університету в Кракові (з 1920). 

Основні праці Шишковського стосуються області колоїдної хімії 
та теорії розчинів.  

Експериментально встановив (1908) зв'язок між поверхневим 
натягом і концентрацією водних розчинів поверхнево-активних 
речовин. Ця залежність виражається рівнянням, що носять ім'я 
Шишковського. 



Экскурсионный метод в просветительной работе [Текст] : По материалам Петроградской экскурсионной 
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Ausführliche Anleitung zu Versuchen mit Röntgenschen X-Strahlen [Text] : Nebst Original-Photographien und Beschreibungen 
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Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie [Text] : Namenregister zum 1 - 15. Bande (1877 - 1891) / Herausgegeben unter 
mitwirkung befreundeter Physiker von G. und E. Wiedemann ; zusammengestellt von Fr. Strobel. - Leipzig : Verlag von Johann 
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Бронштейн 
Матвій Петрович 

(1906-1938) 

Матвій Петрович Бронштейн - фізик-теоретик, автор перших 
робіт з квантової теорії гравітації. Відомий своїми роботами в 
області релятивістської квантової теорії, астрофізики, 
космології, квантової електродинаміки, теорії тяжіння.  
Він був також чудовим популяризатором науки, автором 
науково-популярних книг з фізики «Атоми і електрони», 
«Сонячна речовина» та ін. Його ім'я носить Співвідношення 
Хопфа - Бронштейна. 
Народився 1906 у Вінниці в сім’ї лікаря. Дитинство прийшлось 
на роки Першої світової війни, революції і громадянської війни - 
він практично не навчався в середній школі і пройшов її 
програму самостійно. Працюючи на заводі в Києві, 
зацікавився фізикою. 
Дев’ятнадцятирічним юнаком, студентом електромеханічого 
технікуму, Бронштейн опублікував свою першу роботу про 
спектр рентгенівського випромінювання, що була надрукована у 
відомому на той час німецькому фізичному журналі. Ставши в 
1926 р. студентом першого курсу Ленінградського державного 
університету він був автором шести статей з квантової механіки. 
Блискуче закінчивши університет в 1930 р., він вступає на 
теоретичний відділ Ленінградського фізико-технічного Інституту. 
Був одним із найактивніших учасників ядерного семінару у 
фізтеху. В листопаді 1935 р. захищає докторську дисертацію на 
тему про квантування гравітаційного поля. 
Був арештований під час відпустки в Києві у серпні 1937 р. 
Розстріляний у 1938 р. 
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Daguin, Pierre-Adolphe (1814-1884). Traité élémentaire de physique théorique et expérimentale avec les applications à 
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des écoles spéciales du gouvernement. T. 3 / par P. A. Daguin, ancien éléve de l'école normale ... . - 4e éd. - Paris : 
Librairie Ch. Delagrave ; Toulouse : P. Privat, 1878. - 924 p. : ill. ; 22 cm. 

Екслібрис (рукопис): Г. Г. Де Метца на авантитулі 
 



Dombrowsky, Constantin (1881-?). Über die Einwirkung der verschiedenen Stoffe, insbesondere des 
Wasserstoffsuperoxyds auf die photographische Platte [Text] : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde 
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Grimsehl, Ernst (1861-1914). Ausgewählte physikalische Schülerübungen [Text] : Beilage zum Bericht über das 
Schuljahr 1905/1906 / von Prof. E. Grimsehl ; Oberrealschule auf der Uhlenhorst zu Hamburg. - Hamburg : Gedruckt bei 
Lütcke & Wulff, E. H. Senates, wie auch des Johanneums Buchdruckern, 1906. - 42 S. : il. ; 25 cm. - (в м. пер.) 
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Грімзель 
Карл Ернст Генріх 

(1861-1914) 

Карл Ернст Генріх Грімзель - німецький педагог і фізик. 
Вивчав фізику і математику у Ганновері, а з 1885 р. працював 
помічником вчителя у Гамбурзі.  
У 1892 р. - вчитель у Куксхафені.  
У 1909 році опублікував підручник з фізики, який неодноразово 
перевидавався не тільки у Німеччині, але й в інших країнах, 
зокрема, у Росії, Англії, і навіть у Китаї у 1954 році.  
Після початку Першої світової війни у віці 53 років пішов на 
військову службу і помер через три місяці в жовтні 1914 р. у 
Лангмарці. 
Окрім згаданого підручника «Курс физики» (який витримав 
декілька видань з 1924 по 1938 рр.), російською мовою 
перекладено наступні книжки: «Дидактика и методика физики в 
средней школе» (1913), «Избранные работы по физике для 
учеников средней школы» (1914). 

 



Guillaume, Charles-Édouard (1861-1938). Initiation à la mécanique [Texte imprimé] : ouvrage étranger à tout 
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Hébert, Alexandre-Athanase. La Technique des rayons X, manuel opératoire de la radiographie et de la fluoroscopie, à 
l'usage des médecins, chirurgiens et amateurs de photographie [Текст] / par Alexandre Hébert, préparateur a la faculté 
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Janitzky, Alexander (1871-1943). Über die Bedeutung des Gasgehalts von Metallen für einige elektrische Erscheinungen [Text] / 
Alexander Janitzky. - Berlin : Verlag von Julius Springer, 1925. - 277-299 S. ; 23 cm. - (в м. пер.) : Б. ц. 
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Яницький 
Олександр Миколайович 

(1871-1943) 

Олександр Миколайович Яницький - український біофізик. 
Закінчив фізико-математичний факультет Київського 
університету у 1895 році.  
Протягом 1904-1906 року працював у лабораторії Паризького 
університету, 1912 року - в лабораторії Кембриджського 
університету. 5 років учителював у реальній школі 
міста Новозибков Чернігівської губернії (нині Брянської 
області Росії). 
6 років працював асистентом Київського політехнічного 
інституту. 5 років був учителем фізики в Колегії  Ґалаґана. 
Автор підручника практичних вправ із фізики. 
За Першої світової війни Яницький був головним контролером 
рентгенівських кабінетів Південно-Західного фронту російської 
армії. 
В одному семестрі читав курс фізики в Київському українському 
народному університеті. 
У 1919-1920 роках приват-доцент кафедри фізики українського 
університету в Кам'янці-Подільському. 
Від 1920 року Яницький у еміграції в Німеччині.  
Асистент Інституту біофізики у Франкфурті-на-Майні. 
Наукові праці стосуються біологічної дії іонізованого 
повітря, радіоактивних речовин та рентгенівських променів. 
Яницький - винахідник нового типу рентгенівської трубки. 

 



Kamerlingh Onnes, Harm (1893-1985). Communications from the physical laboratory at the University of Leiden [Текст] 
. № 25 - 36. April 1896 - January 1897 ; № 37 - 48. April 1897 - April 1899 / by prof. dr. H. Kamerlingh Onnes, Director of 
the Laboratory. - Leiden : Eduard Ljdo, [1897?]. - [377] p., [15] pl. ill. : ill. 

Екслібрис (штемпель): Г. Г. Де Метца на тит. арк. № 47 та № 48 
 



Kempe, Harry Robert (1852-1935). Traité élémentaire des mesures électriques [Texte imprimé] / par H.-R. Kempe, ... 
traduit de l'anglais sur la 3e édition, par H. Berger, .. - Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire, 1885. - XVI, 648 p. : il. 
; 23 cm.  

Екслібрис (рукопис): Г. Г. Де-Метца на авантит. 



Kohlrausch, Friedrich Wilhelm Georg (1840-1910). Lehrbuch der praktischen Physik [Текст] / von dr. F. Kohlrausch, … - 
9. umgearb. aufl. des Leitfadens der praktischen physik. - Leipzig ; Berlin : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1901. - 
XXVII, 610 S. : ill. ; 22 cm. 

Екслібрис (штемпель): Г. Г. Де Метца на тит. арк. 
 



Kondoguri, Vladimir Vsevolodovich (1890-1944). Einfluß des elektrischen und magnetischen Feldes auf die Kristallisation 
unterkühlter Flüssigkeiten [Text] / W. Kondoguri. - Berlin : Verlag von Julius Springer, 1928. - 589-601 S. ; 23 cm. - (в м. пер.). 
Zeitschrift für Physik. Sonderabdruck 47. Band, 7. und 8. Heft 

Дарчий напис: «Многоуважаемому Георг. Георг. проф. Де Метцу от автора» на тит. арк. 
 



Кондогурі 
Володимир Всеволодович 

(1890-1944) 

Володимир Всеволодович Кондогурі  – український фізик, 
кандидат фізико-математичних наук.  
Народився 06 (18) січня 1890 р. в Одесі. 
Навчався у Новоросійському університеті (Одеса, від 1908), на 
фізико-математичному відділенні однорічних курсів Одеського 
навчального округу (1914–15).  
Викладав у Одесі в жіночих гімназіях (1914–20), Реальному 
училищі св. Павла (1916–17), у середніх школах (1920–22), на 
вечірніх курсах Наркомшляху (1923–30), у художній школі 
(1925–27).  
У 1929–31 – асистент, завідуючий фізичною лабораторією 
фізико-газового відділу Українського наукового-дослідного 
хіміко-радіологічного інституту; потім очолював фізичне 
відділення у створених на його базі Інституті рідкісних металів 
(від 1932) та Науково-дослідному хімічному інституті (від 1935); 
у цей період водночас працював в Інституті інженерів водного 
транспорту та ін.  
Наукові дослідження у галузі молекулярної фізики. Вивчав 
вплив радіоактивного випромінювання, електричного і 
магнітного полів на кристалізацію переохолоджених рідких 
діелектриків. Брав участь у дослідженні радіоактивності 
Солікамських калієвих відкладень, вугілля Кузнецького і 
Донецького басейнів. Розробив установку для точного 
вимірювання магнітних констант. 
Під час Другої світової війни залишився в окупованій Одесі, 
викладав в Університеті Трансністрії. За участь у підпільному русі 
був розстріляний ґестапо 30 березня 1944 р. 
 



Kurenskyj, M. (1895-1940). Zur Integrabilitätsmethode partieller Differentialgleichungen erster Ordnung mit zwei abhängigen und 
zwei unabhängigen Veränderlichen [Text] / von M. Kurenskyj (Kiew). - Palermo : Tipografia matamatica G. Senatore, 1931. - 8 S. ; 
25 cm. - (в м. пер.) : Б. ц. 
Estratto dal tomo LV (1931 Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Adunanza del 24 Novembre 1929: 121-128 

Дарчий напис: «Глубокоуважаемому Георгію Георгіевичу Де-Метцу. 17/IV 1931» на обкл.  
 



Куренський 
Максим Каленикович 

(1895-1940) 

Максим Каленикович Куренський - доктор математичних наук, 
професор інституту народної освіти в Києві, член математичних 
товариств (Київ, Палермо), співробітник Комісії чистої 
математики Академії Наук (1920).  
Народився 27. 03 (08. 04) 1895 р. у с. Атюша, нині Коропського 
району Чернігівської області. 
Закінчив Університет св. Володимира в Києві (1918). Учень  
Г. Пфейффера. 
Друкувався в журналах у Петербурзі, Бельгійській академії наук, 
Римській академії наук. 
Працював у Комісії чистої математики ВУАН (1920–32); професор 
н.-д. кафедри чистої математики при фізико-математичному 
відділенні Інституту математики ВУАН (Київ, 1933); професор 
кафедри диференціальних рівнянь Ленінградського 
університету (1933–37); від 1938 – завідуючий кафедрою 
математичного аналізу Карело-Фінського університету. 
Основні праці з диференціальних рівнянь і застосування в 
диференціальній геометрії теорії пружностей, математичних 
проблем механіки. 
 Помер 4 вересня 1940 р. У Ленінграді. 



Kohlrausch, Friedrich Wilhelm Georg (1840-1910). Leitfaden der praktischen Physik [Текст] : mit einem Anhange das 
elektrische und magnetische absolute Maass-system / von dr. F. Kohlrausch, ordentl. professor der Universität 
Würzburg. - 5. verm. Aufl. - Leipzig : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1884. - XV, 360 S. : ill. ; 22 cm.. 

Екслібрис (рукопис): Георгия Георгиевича Де-Метца на тит. арк. 
 



Laurent, Hermann. Traité de mécanique rationnelle, à l'usage des candidats à la licence et à l'agrégation [Текст] . T. 1 / 
par H. Laurent, repetiteur d'Analyse à l'école polytechnique. - 2e éd. - Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-libraire, 1878. 
- XV, 358 p. ; 22 cm. 

Екслібрис (рукопис): Г. Г. Де-Метца на форзаці 
 



Leontowitsch, A. (1869-1943). Aus welchem Gräsern stellt man Strohschreibhebel am besten her? [Text] / A. Leontowitsch, 
Privat-Dozent der Kiewer Universität. - Strassburg : Verlag von Karl J. Trübner, 1909. - 304-305 S. ; 24 cm. - (Notizen aus der 
Arbeits- und Lehrpraxis). 
Sonderabdruck aus Band I der Zeitschrift fur biologische Technik und Methodik  

Дарчий напис: «Отъ автора» на обкл. 
 



Леонтович 
Олександр Васильович 

(1869-1943) 

Олександр Васильович Леонтович - український 
фізіолог і гістолог, Заслужений діяч науки УРСР (1939). 
Народився 20 жовтня (1 листопада) 1869 р. у Києві. 
Закінчив медичний факультет Київського університету 1893 
року. У 1900 році захистив докторську дисертацію на тему 
«Інервація шкіри людини». 
З 1913 року - професор Московської сільськогосподарської 
академії (згодом Московська сільськогосподарська академія ім. 
Тимірязева).  
Працював у Київському університеті, Київському політехнічному 
інституті, Інституті клінічної фізіології АН України. 
Академік АН УРСР, обраний 29 червня 1929 року. 
З 1936 року - завідувач Відділом нормальної фізіології Інституту 
клінічної фізіології АН УРСР. 
Основні наукові роботи стосуються фізіології та гістології 
периферійної нервової системи. 
Один з авторів підручника для ВНЗ «Варіаційна статистика» 
(1935). Випустив праці «Нейрон як апарат змінного струму (на 
основі досліджень електрофізіології перицелюлярів)»; 
«Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». 
Помер 15 грудня 1943 р. у Москві. 



Lorenz, E. Über den Abschwächungskoeffizienten von Wasser und Aluminium bei harten Röntgenstrahlen [Text] / E. Lorenz und B. 
Rajewsky ; Aus dem Institut für physikalische Grundlagen der Medizin, Frankfurt a. M. - Frankfurt a. M. : [s. n.], 1928. - 475-486 S. : 
il. ; 25 cm.  
Sonderabdruck aus "Strahlentherapie", Band XVI (1924) ... 

Дарчий напис  від Бориса Миколайовича Раєвського:  «Съ глубокимъ уваженьемъ отъ автора» перед 
текстом 
 



Lorenz, E. Zur frage der Qualifizierung von Röntgenstrahlen [Text] / E. Lorenz und B. Rajewsky ; Aus dem Universitätsinstitut für 
physikalische Grundlagen der Medizin, Frankfurt a. M. - Frankfurt a. M. : [s. n.], [1925]. - 349-357 S. : il. ; 24 cm.  
Sonderabdruck aus "Strahlentherapie", Band XIX (1925) ... 

Дарчий напис:  «Дорогому учителю Георгію Георгіевичу Де Метцу съ глубокимъ уваженіемъ. 
Б.Раевскій 25-III-25 Frankfurt/M.» перед текстом 
 



Раєвський 
Борис Миколайович 

(1893-1974) 

Борис Миколайович Раєвський (1893-1974) -  український і 
німецький науковець-біофізик. 
Народився в Чигирині на Черкащині. Навчався в колегії Павла 
Ґалаґана, у 1912-1917 роках у Київському університеті. 
До 1920 року старший асистент Київського університету. Згодом 
в еміграції. 
У 1929 році Борису Раєвському було присвоєно вчене звання 
доцента. Ступінь доктора з біофізики отримав у 
Франкфуртському університеті. Працював професором (з 1934 
року) біофізики у цьому університеті і директором (1937-1966) 
Інституту біофізики Товариства ім. Макса Планка у Франкфурті-
на-Майні, який було створено за його ініціативи. 
У повоєнні роки Б. Раєвський був ректором Франкфуртського 
університету й активно сприяв його академічному оновленню. 
Як фізик-дослідник Раєвський зробив вагомий внесок у 
дослідження біологічних наслідків опромінення та 
встановлення радіаційних стандартів охорони здоров'я. 
Праці і винаходи вченого відносяться до радіології, 
радіобіології, біофізики високих частот і надзвуків. Раєвський 
був одним з перших, хто став вживати термін «біофізика».  
Біофізичний інститут у Саарбюккені названо його ім'ям. 
 
 



Lutz, Oscar (1871-?) Ueber die optisch-isomeren Benzylmalamidsäuren [Text] / O. Lutz. - Berlin : Buchdruckerei A. W. 
Schade, 1904. - 2123-2129 S. ; 24 cm. - (в м. пер.) 
Sonderabdruck: Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Jahrgang 37, Heft 9 (März/Mai 1904): 2123-2129 

Дарчий напис: «Глубокоуважаемому Георгію Георгіевичу Де Метцъ отъ автора» на обкл. 



Луц 
Оскар Єгорович  

(1871-?) 

 
Оскар Єгорович Луц (10.IV.1871-?) – ад’юнкт-професор 
аналітичної хімії Ризького політехнічного інституту, доктор 
філософії.  
Закінчив Ризьке політехнічне училище, захистив дисертацію у 
1899 р. і отримав ступінь доктора філософії Ризького 
університету.  
У 1908 р. захистив дисертацію «Стереохимические 
исследования действия аммиака и его производных на 
галондозамещенные кислоты» у Київському університеті Св. 
Володимира і отримав ступінь магістра хімії. 
Серед відомих публікацій: «О косвенном определении угольной 
кислоты в солях» (1904, у співавторстві з А. Чижиковим) та 
«Таблицы качественного анализа» (1921). 
 



Merczyng, Henryk (1860-1916). Studien über das elektrische Spektrum im Gebiete sehr kurzer Wellen [Текст] / von H. Merczyng. - 
Cracovie : Imprimerie de l'Université, 1910. - [2], 101-115 p., 2 Pl. ; 25 cm. - (в м. пер.) 
Extrait du Bulletin de l’Académie des Sciences de Cracovie, Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série A: Sciences 
mathématiques. Avril 1910 

Дарчий напис: «Многоуважаемому профессору Г. Г. Деметцу отъ автора» на обкл. 
 
 



Мерчинг 
Генріх Карлович 

(1860-1916) 

 
Генріх Карлович Мерчинг - вчений-електротехнік, професор 
Інституту інженерів шляхів сполучення. 
Народився 5 лютого 1860 р. у м. Згеж Ленчицького повіту 
Варшавської губернії. 
Після закінчення фізико-математичного факультету 
Варшавського університету і Санкт-Петербурзького Інституту 
шляхів сполучення у 1885 г. продовжив навчання за кордоном. 
З 1887 р. читав лекції в Інституті. Після захисту дисертації «О 
движении жидкостей» у 1892 р. - ад’юнкт, з 1896 р. - професор. 
З 1888 по 1893 рр. був також першим викладачем 
електротехніки у Санкт-Петербурзькому електротехнічному 
інституті.  
З 1900 р. очолював також електротехнічну лабораторію 
інституту.  
Його учнями були Г. О. Графтіо та інші визначні вчені. 
Крім того, досліджував історію протестантської церкви на 
землях Речі Посполітої. 
Помер 14 вересня 1916 р. у Петрограді. 



Müller, Johann Heinrich Jakob (1809-1875). Lehrbuch der Physik und Meteorologie [Текст] : Theilweise nach Pouillet's 
Lehrbuch der Physik : In 2 Bänden. 2 bd. . [Optik, oder Die Lehre vom Lichte]. 1 abt. / von Dr. Joh. Müller, weil. professor 
zu Freiburg im Breisgau. - 8., umgearb. und verm. Aufl. / bearbeitet von Leop. Pfaundler. - Braunschweig : Druck und 
Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, 1879. - [4], 672, XI S., 11 Tafel ; 22 cm. 

Екслібрис (штемпель): Г. Г. Де-Метца на тит. арк. 
 



Neuhauss, Richard (1855-1915). Die farbenphotographie nach Lippmann's verfahren [Text] : Neue Untersuchungen und 
Ergebnisse / von Dr. med. R. Neuhauss. - Halle a. S. : Verlag von Wilhelm Knapp, 1898. - [8], 72 S., 1 Taf. ill. : il. ; 22 cm. - 
(Encyklopädie der Photographie ; 33. Band). 

Екслібрис (рукопис): Г. Г. Де-Метца на обкл. 



Les quantités élémentaires d'électricité [Texte imprimé] : ions, électrons, corpuscules. [Vol. 1] / Société française de 
physique ; mémoires réunis et publiés par Henri Abraham et Paul Langevin. - Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-
Libraire, 1905. - XVI, 512 p., 2 pl. ill. : il. ; 25 cm. - (Collection de mémoires relatifs à la physique. 2e série).  

Екслібрис (рукопис): Г. Г. Де-Метца на обкл. 



Rémès, E. (1896-1975). Sur l’interpolation des fonctions qui sont d’allure irrégulière dans l’intervalle donné [Text] / par 
E. Rémès ; Журнал Інституту математики Академії наук УРСР = Journal de l'Insitut mathématique de l'Académie des 
sciences de la RSS d'Ukraine. - [Київ] : [s. n.], 1937. - 9-51 p. ; 26 cm. 
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перед текстом 



Ремез 
Євген Якович 
(1896-1975) 

Євген Якович Ремез - математик, доктор фізико-математичних 
наук, член-кореспондент АН УРСР (із 1939). 

Народився 17 лютого 1896 р. у Мстиславлі (Білорусь). 

Закінчив Київський інститут народної освіти.  

У 1928-55 pp. викладав у Педагогічному інституті (професор з 
1933) й інших вишах у Києві; з 1934 р. працює в Інституті 
математики АН УРСР, член редколегії «Українського 
математичного журналу». 

Основні праці Ремеза стосуються конструктивної теорії функцій 
та наближеного аналізу. Він уперше створив загальні 
обчислювальні методи чебишевського наближення функцій. 

Автор понад 100 праць. 

Помер 30 серпня 1975 р. у Києві. 
 



Rudzki, Maurycy Pius (1862-1916). Sur la détermination de la figure de la terre d'après les mesures de gravité 
[Texte imprimé] / par. M. P. Rudzki. - Paris : Imprimerie Gauthier-Villars, [1905]. - 28 S. ; 26 cm. - (в м. пер.)  
Extrait du Bulletin astronomique; février 1905 
Дарчий напис: «Дорогому Г. Г. де Метцу отъ автора» перед текстом 



Рудзький 
Маврикій 

(1862-1916) 

Маврикій Рудзький - польський астроном і геофізик, член 
Краківської АН (1899). 
Народився 28 грудня 1862 р. на Поділлі. 
Розпочинав навчання у Львівському університеті, у 1886 
закінчив філософське відділення Віденського університету і 
отримав ступінь доктора.  
Професор Краківського університету (1901) і директор 
університетської обсерваторії (1902).  
Основні праці з теоретичної астрономії, сейсмології, 
метеорології.  
Автор близько 150 праць. 
Помер 20 липня 1916 р. у Кракові. 
 



Savélief, M. R. Sur le degré de précision que l'on peut atteindre dans les observations actinométriques [Текст] / par M. 
R. Savélief. - Paris : Imp. Gauthier-Villars et Fils, 1893. - 22 p. : ill. ; 23 cm. - (в м. пер.)  
Extrait des Annales de Chimie et de Physique, 6e serie, t. XXVIII; mars 1893 

Дарчий напис: «Многоуважаемому Георгію Георгіевичу де-Метцъ отъ автора» перед текстом 



Савельєв 
Рафаїл Миколайович 

(1851-1903) 

Рафаїл Миколайович  Савельєв - інженер, раціоналізатор і 
метеоролог; професор геодезії Київського політехнічного 
інституту. 
Закінчив курс в Санкт-Петербурзькому Інституті інженерів 
шляхів сполучення у 1872 р. і до 1895 р. працював за фахом на 
залізниці. У 1898 році отримав посаду професора Київського 
політехнічного інституту на кафедрі геодезії. 
З 1883 року Савельєв захоплено займався метеорологією, і з 
цією метою заснував станцію у Москві. З 1888 по 1895 рік багато 
часу приділив вивченню сонячної активності; про результати 
цих досліджень випустив у Києві низку публікацій. Вчений 
суттєво удосконалив актинометр системи Віолля. 
Результати своїх досліджень він розміщував у «Журнале 
Русского физико-химического общества», «Annales de Chimie et 
de Phisique», «Трудах метеорологической сети Юго-Запада 
России», «Метеорологическом вестнике». 
Окрім цього, займався удосконаленням психрометра. У 1882 р. 
разом з А. П. Бородіним заснував журнал «Инженер», де також 
розмістив низку статей. 
Цікаво, що стаття, відтиск якої французькою мовою 
подарований Де-Метцу, був опублікований також російською 
мовою цього ж року у «Журнале русского физико-химического 
общества при Санкт-Петербургском университете», відтиск з 
якого вийшов з друку у типографії В. Демакова у Санкт-
Петербурзі – «О точности актинометрических наблюдений». 
  



Serpieri, Alessandro (1823-1885). Traité élémentaire des mesures absolues, mécaniques, électrostatiques et 
électromagnétiques, avec applications à de nombreux problèmes [Texte imprimé] / par Alessandro Serpieri ; 
Traduit de l'italien et annoté par Paul Marcillac. - Paris : Gauthier-Villars, 1886. - X, 115 p. 
Екслібрис (рукопис): Georges De Metz. le 27/VI, 1888 на авантит. 



Société française de physique. Liste des membres [Texte imprimé] / Société française de physique. - Paris : 
Imprmerie Gauthier-Villars, 1891. - 39 p. ; 25 cm. - (в м. пер.) 
Екслібрис (рукопис): Georges De Metz. le 3/VII 1891 



Strum, Lev Yakovlevich (1890-1936). Zur Theorie des Strahlungsgleichgewichts [Text] / L. Strum. - Berlin : Verlag von 
Julius Springer, 1925. - 866-868 S. ; 23 cm. - (в м. пер.) 
Zeitschrift für Physik. Sonderabdruck Band 31, Heft 11 
Дарчий напис: «Глубоко уважаемому проф. Георгию Георгиевичу де-Мецу от автора. 10/V [19]25» на тит. арк. 



Штрум 
Лев Якович  
(1890-1936) 

Лев Якович Штрум - український фізик, філософ 
природознавства. Завідувач кафедри теоретичної фізики 
Київського університету. 
Народився 24 (11) листопада 1890 р. у с. Мельники 
Чигиринського повіту Київської губернії. 
У 1908 році поступив до математичного факультету 
Петербурзького університету. Виконав дипломну роботу 
«Математична теорія рентгенівських променів». Був залишений 
при університеті як професорський стипендіат, але не 
затверджений через політичні причини. Через це переїхав до 
Києва, де прослухав повний курс механічного факультету КПІ. 
Під час революції 1917 року вступив до «Бунду». У 1917-19 
роках працював техніком на залізниці. У 1919 повернувся в 
Черкаси, де працював учителем у колишній гімназії. 1920 року 
викладав у Катеринославі. У 1921 році знову приїжджає в Київ, 
де починає викладати у технікумі. З листопада 1921 року його 
призначають науковим співробітником ВУАН. Паралельно з 1922 
року вчений зарахований аспірантом на науково-дослідну 
кафедру фізики КПІ; з жовтня 1925 року він стає її науковим 
співробітником. Весь час Штрум викладає в КПІ, одним з його 
студентів був Сергій Корольов. У 1926 році він стає професором 
фізики, а у 1927 - захищає докторську дисертацію «Теорія квант і 
рентгенівське випромінення». 
Досліджував проблеми руху на швидкостях більше за швидкість 
світла в рамках теорії відносності. Автор більш ніж 50 наукових 
робіт з фізики українською, російською, німецькою мовами.  
Розстріляний за вигаданим звинуваченням 22 жовтня 1936 р. 
 



Tartakowsky, Piotr Savvich (1895-1940). Zur Theorie der Bandenspektra [Text] / P. Tartakowsky. - Braunschweig 
: Friedr. Vieweg und sohn ; Berlin : Julius Springer, 1924. - 98-116 S. ; 23 cm. - (в м. пер.) : Б. ц. 
Zeitschrift für Physik. Sonderabdruck Band 24, Heft 2 
Дарчий напис: «Глубокоуважаемому Георгию Георгиевичу Де-Метцу от автора. 10.VI. 1924.» на тит. арк. 



Петро Савич 
Тартаковський 

(1895-1940) 

Петро Савич Тартаковський - фізик, доктор фізико-математичних 
наук. 
Народився у Києві 23 травня (4 червня) 1895 р. У 1918 р. 
закінчив Київський університет, де і продовжив працювати. 
Наприкінці 1923 г. был арештований по справі 
контрреволюціонної організації «Центр действия». Був 
засуджений без ураження у правах з випробувальним терміном 
до 1929 р. 
У 1925-29 рр. — завідуючий лабораторією ЛФТІ і професор 
Ленінградського політехнічного інституту. У 1929 переїхав до 
Томська для участі у створенні Сибірського фізико-технічного 
інституту. Завідуючий лабораторією електронних явищ (1929-
1937), відділом теоретичної фізики (1930-1937) Томського 
університету. Створив і очолив у ТГУ кафедру теоретичної 
фізики. У 1937–1940 рр. завідував кафедрою фізики у 
Ленінградському педагогічному інституті ім. О.І. Герцена і 
кафедрою технічної електроніки Ленінградського політехнічного 
інституту. 
Зробив у 1927 р. вагомий внесок в експериментальне 
обґрунтування хвильових властивостей електрона. 
Продемонстрував дифракційний характер взаємодії електронів 
з енергією до 1,5 KеВ з тонкою алюмінієвою мішенню.  
Результати його експериментів увійшли до підручників фізики і 
філософії й вплинули на світогляд людей XX ст. 
У 1928 р. вийшла друком перша книга «Кванти світла», у 1932 р. 
- монографія “Експериментальні підвалини хвильової теорії 
матерії”, присвячена оглядові експериментальних даних з 
дифракції електронів та їх теоретичному осмисленню. 
Помер 16 жовтня 1940 р. У Ленінграді. 
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