ВІД ГУ К
оф іційного опонента на дисертаційну роботу
Радогуза Сергія А натолійовича "П рофесор В.Л. К ирничов (1845 - 1913) вчений, освітянин та один із організаторів вітчизняної техн іч ної науки",
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.07 - історія науки й техніки
Для сучасного суспільства, що перебуває в стадії оновлення, характерною
рисою є зростаю ча зацікавленість до історії науки й техніки, зокрема, й до
наукової, освітянської та організаційної діяльності

видатних

вітчизняних

вчених, котрі сам овіддано працю вали задля розвитку науки та освіти в Україні.
За останні роки з ’явилися дослідж ення, що висвітлю ю ть розвиток науки та
освіти, зокрема й технічної, через вивчення та осмислення наукової, освітньої
та громадської діяльності видатної особистості.
Однією

з таких робіт є дисертація С.А. Радогуза, щ о присвячена

дослідж енню творчої спадщ ини проф есора В.Л. К ирпичова - одного з видатних
організаторів

вітчизняної

технічної

науки,

ф ундатора

Х арківського

практичного технологічного інституту (ХГТТІ) та К иївського політехнічного
інституту ім ператора О лександра II (КПІ).
А наліз дослідж ень і публікацій щодо розвитку вищ ої технічної освіти в
Україні та внеску у її розвиток одного з видатних вітчизняних вчених,
проф есора В.Л. К ирпичова, показав що ком плексної оцінки його творчого
внеску в розвиток вітчизняної технічної науки та освіти не було.
П опередні

дослідники

даної

проблеми

торкались

фрагментарно,

діяльність вченого висвітлена недостатньо, багато її аспектів ще залиш илися
недослідж еними і майже не використовувались в контексті наукових осмислень
проблем

історії

науки

й

техніки.

З

врахуванням

вищ есказаного

тема

дослідж ення є актуальною і заслуговує на комплексний науковий аналіз.
Д ослідж ення, що стало основою дисертаційної роботи, виконувалось
автором

на

кафедрі

історії

науки

й

техніки

Н аціонального

технічного

університету "Х арківський політехнічний інститут" і є складовою частиною
наукових тем "Історія розвитку науково-освітнього і пром ислового потенціалу

С лобідської У країни наприкінці XIX -

на початку XX ст." (№ держ авної

реєстрації 0 1 16Ш 05545)

краєзнавства

С лобожанщ ини"

та

"Проблеми

(№ держ авної

та

реєстрації 0 1 12Ш 04969),

пам'яткознавства
де

автор

був

виконавцем окрем их етапів.
А втором дисертаційної роботи чітко і лаконічно сформульовано мету
дослідж ень, визначено о б ’єкт, предмет та хронологічні рамки дослідж ення,
подано наукову новизну, практичне значення дослідж ення та особистий внесок
здобувана.
У відповідності до поставленої мети були сф ормульовані і розв'язані
дослідницькі завдання, щ о дозволило автору досягти поставленої мети.
Н аукові полож ення, теоретичні та практичні висновки, викладені в
дисертації, є достовірним и та належ ним чином обґрунтованими.
Д остовірність

дослідж ень

підтверджується

відповідною

дж ерельною

базою, до якої входять архівні документи і матеріали, опубліковані офіційні
документи органів держ авної влади, наукових та громадських організацій,
наукові праці, мемуари, періодичні видання тощ о. А втором дослідж ення
детально опрацьовано 90 справ із 8 описів та 7 фондів із Ц ентрального
держ авного історичного архіву У країни (м. Київ), Ц ентрального державного
архіву громадських об'єднань У країни (м. Київ), Д ерж авного архіву м. Києва,
Держ авного архіву Х арківської області (м. Х арків) та Ц ентрального держ авного
історичного архіву (м. С анкт-П етербург). Н изка важ ливих документів також
виявлена

в архівах

вищ их

навчальних

закладів,

де

працю вав

професор

В.Л. К ирпичов.
Ґрунтовність

проведених

історико-логічному

аналізі,

дослідж ень
синтезі,

базується

на теоретичном у та

багатоф акторності,

комплексності,

ретроспективному, проблем но-хронологічному, порівняльном у та інш их як
загальнонаукових, так і спеціальних методах дослідж ення. Все це дозволило
визначити сутність проблеми, окреслити внесок проф есора В.Л. К ирпичова в
розвиток вітчизняної технічної науки та освіти та відобразити характерні
тенденції її розвитку.
М етодологічні

підходи

і

принципи

історичного

пош уку

сприяли

комплексному дослідж енню проблеми.
Не викликає заперечень загальна архітектоніка наукового узагальнення:
вона є продуманою , логічною , науково мотивованою .
В

дослідж енні

організаційної,

правом ірно

гром адської

та

проведено

аналіз

держ авотворчої

наукової,

діяльності

освітньої,
проф есора

В.Л. Кирпичова.
А втором дослідж ення творчу спадщ ину В.Л. К ирпичова було розділено
на три групи: наукові праці, науково-освітні публікації та роботи загального
характеру. К ож на з груп характеризується своїми творчим и пош уками та
досягненнями.
У результаті аналізу наукових праць вченого автором дисертаційного
дослідж ення

було

встановлено,

що

науково-дослідна

діяльність

ученого

характеризується значною диверсиф ікацією наукових інтересів та спрямувань.
Н езваж аю чи на порівняно незначну кількість праць вони виділялися своїм
високим науковим рівнем. Він перш ий у світі сф ормулю вав закон подібності
геометрично подібних тіл. П роф есор В.Л. К ирпичов одним з перш их серед
вітчизняних вчених розпочав дослідж увати метали на втому, вивчати пружні
деформ ації

за

допомогою

оптичного

методу,

займ атися

розробкою

та

популяризацією граф ічних методів у прикладній механіці. Н ауковий доробок
ученого мав значний вплив на науково-освітню та інж енерну діяльність, сприяв
розвитку будівельної механіки та технічних наук в кінці X IX - на початку
XX ст.
Результати аналізу показали, що праці відомого українського вченого
проф есора В.Л К ирпичова були ш ироко відомі як на теренах України, так і
колиш ньої Російської ім перії і мотивовано кваліфікую ться як неоціненний
науковий скарб вітчизняної науки.
В дисертації також підкреслю ється значний внесок В.Л. К ирпичова в
науково-просвітницьку діяльність та популяризацію

здобутків

вітчизняної

технічної науки.
У дослідж енні справедливо і аргументовано наголош ується, що прогрес
поступу

і розвитку

науки здійсню ється в процесі неухильної діяльності

обдарованих талантів, конкретних особистостей, які служ ать потугами в
піднесенні новаторських простеж ень, що дозволило визначити роль і значення
проф есора В.Л К ирпичова, зокрема, в організації провідних вітчизняних вищ их
технічних навчальних закладів.
В исновки дисертації базую ться на узагальненні та критичному підході до
опрацю вання великого масиву фактів з різних дж ерел, що вимагає комплексне
дослідж ення у такій галузі як історія науки й техніки.
Ц інність і новизна наукових полож ень дисертаційного дослідж ення
полягає в тому, щ о воно є насправді перш им комплексним дослідж енням
науково-освітньої, організаційної, громадської та держ авотворчої діяльності
професора В.Л. К ирпичова - директора та ф ундатора перш их вищ их технічних
навчальних закладів Н аддніпрянської У країни - Х П ТІ та КПІ. Це дослідження
сприяло: збагаченню історії науки й техніки України, зокрема, історії технічної
освіти;
цілісну

систем атизації дж ерельного
картину

ж иттєвого

ш ляху,

матеріалу,

який

дозволив

науково-освітньої

та

відтворити

організаційної

діяльності В.Л. К ирпичова; запровадж енню до наукового обігу невідомих
раніш е архівних м атеріалів; розкриттю ролі В.Л. К ирпичова в організації і
розвитку вищ ої технічної ш коли в Н аддніпрянській У країні; висвітленню його
поглядів на систем у інж енерної освіти; визначенню виріш ального значення
діяльності

вченого

в

становленні

вітчизняної

політехнічної

освіти;

встановленню маловідом их фактів із життя вченого; поглибленню знань щ одо
його внеску у розвиток прикладної та будівельної механіки, опору матеріалів;
розкриттю , сф орм ованої проф есором В.Л. К ирпичовим , концепції розвитку
технічної науки та освіти; створенню найбільш повної бібліограф ії вченого.
П рактичне значення одерж аних результатів полягає в мож ливості їх
використання

при

підготовці узагальню ю чих

праць з історії вітчизняної

технічної освіти й науки та її окремих напрямів, а також у наближ енні до
громадськості наукового доробку проф есора В.Л. К ирпичова, фундаментальні
розробки якого є непересічним и і слугую ть теоретичним підґрунтям для
подальш ого розвитку механіки. М атеріали дисертаційного дослідж ення також
можуть бути використані у навчальному процесі при викладанні дисциплін

"Історія науки і техніки", "Історія НТУ "ХПІ", "Вступ до спеціальності" тощ о
для студентів вищ их навчальних закладів технічного профілю .
Рукопис праці виконаний держ авною мовою на достатньом у науковому
рівні. Д исертація складається зі вступу, трьох розділів, які логічно п о в’язані
між собою, щ о свідчить про комплексний підхід до р о зв’язання поставленої
мети, висновків, списку використаних дж ерел та додатків.
Основні полож ення та результати дисертаційної роботи містяться у 25
публікаціях, 9 з яких опубліковані у наукових фахових виданнях, що входять до
переліку М іністерства освіти і науки України.
О публіковані автором праці за темою дисертації відповідаю ть змісту
дослідж ення і у них відображені положення, висновки і пропозиції, що
систематизовані в представленій дисертаційній праці.
У цілому результати дослідж ення маю ть достатню апробацію серед
спеціалістів на наукових конференціях.
Д исертаційна праця "П рофесор В.Л. К ирпичов (1845 - 1913) - вчений,
освітянин та один із організаторів вітчизняної технічної науки" є закінченим
науковим

дослідж енням,

яке

сприяє збереж енню

історичної пам'яті

про

видатного вченого, що необхідно для о б ’єктивного відтворення становлення та
розвитку вітчизняної технічної освіти та науки.
Зміст автореф ерату відображ ає основні полож енням дисертації.
Водночас

проаналізоване

дисертаційне

дослідж ення

не

позбавлене

окремих вад і недоліків, а саме:
1. Розділ
розш ирити,

1, зваж аю чи на його обсяг у 28 сторінок, бажано було б

оскільки

він

вип'ячується

перекосом

в

контексті

наукового

узагальнення.
2. З точки зору опонента належ ало б указати, які докум енти були введені
автором до наукового обігу вперш е та їх кількість.
3. О поненту не зрозуміло "...В .Л . К и рп и ч ов..."

(текст дисертації) та

"...В .Л . К ір п іч о в..." (список опублікованих праць автора) це один і той же
вчений, чи ні?
4. Баж ано було б провести дослідж ення щ одо учнів та послідовників

професора В.Л. Киргіичова.
5. Д исертаційна робота значно б виграла, якби в ній був проведений аналіз
праць зарубіж них авторів, іцо дослідж ували історію зародж ення та розвитку
технічної науки й освіти.
6. А втору не вдалось уникнути ряду стилістичних огріхів, зокрем а в
третьому розділі.
П роте висловлені зауваж ення маю ть частковий характер і не зниж ую ть
загалом позитивної оцінки виконаної роботи.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК.
А наліз рукопису дисертації, автореферату та публікацій автора дозволяє
стверджувати, щ о дисертаційне дослідж ення "П рофесор В.Л. К ирпичов (1845 1913) - вчений, освітянин та один із організаторів вітчизняної технічної науки"
є заверш еною , самостійною науковою працею , характеризується цілісністю
змісту, має наукову новизну та практичне значення, відповідає вимогам
"Порядку

присудж ення

наукових

ступенів

і присвоєння

вченого

звання

старш ого наукового співробітника" щ одо такого характеру дослідж ень, а її
автор -

Радогуз Сергій А натолійович заслуговує присудж ення наукового

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 - історія науки й
техніки.
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