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Вивчено структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російсь-

кого технічного товариства (КВ РТТ) через призму перетворень у соціальній структу-
рі міста Катеринослава, викликаних соціально-економічними процесами. Досліджено 
вплив урбанізаційних процесів, що відбувалися на Півдні Російської імперії в кінці ХІХ – 
на початку ХХ ст., на кількісний та якісний склад, напрями діяльності та конкретні 
справи КВ РТТ. 

Ключові слова: Російське технічне товариство, Катеринославське відділення 
РТТ,соціальні процеси на Півдні Росії 

 
В другій половині XIX ст. в Росій-

ській імперії завершується промисло-
вий переворот, який ознаменувався пе-
реходом до машинної індустрії з вико-
ристанням парового двигуна, а основ-
ним промисловим паливом стало 
кам’яне вугілля. Економічний розвиток 
будь-якої держави того часу визначали 
такі галузі важкої промисло-
вості, як вугільна, залізору-
дна, металургійна, машино-
будівна. Найбільш інтенсив-
но починає розвиватись Пів-
день Російської імперії, а 
саме Донецько-
Криворізький залізорудний 
басейн – головна вугільно-
металургійна база країни.  

Тому в цей період ак-
тивно починає розвиватись 
вся Катеринославська губернія та й сам 
Катеринослав, зокрема, який ще на по-
чатку століття був звичайним пересіч-
ним містом Російської імперії. Най-
більш активний розвиток міста почина-
ється з відкриттям Криворізького залі-
зорудного родовища та початком спо-
рудження (в 1884 р.) залізниці Донбас-
Катеринослав, що в свою чергу привело 

до будівництва  найбільших металур-
гійних заводів краю. 

Вже в кінці ХІХ ст. в місті налічу-
валось «69 фабрик и заводов, с ежегод-
ным производством на 9 млн. руб. и с 5-
6 тыс. рабочих. Главнейшие: Александ-
ровский-Южнороссийский рельсопро-
катный, железоделательный и механи-

ческий завод акционерного 
общества Брянских заводов; 
7 паровых мельниц; трубо-
прокатный завод; 2 табач-
ных фабрики; 4 завода чугу-
нолитейных и земледельче-
ских орудий; 9 паровых лесо-
пилен; 4 пиво- и медоварен-
ных завода. Всего торговых 
и промышленных заведений, 
крупных и мелких, 904» [14]. 

З розвитком промисло-
вості та всього міста в цілому зміню-
ється й соціальний склад населення, 
зростає шар освічених людей, пред-
ставників наукової й технічної інтелі-
генції, що викликає її гуртування за 
корпоративними інтересами. У Кате-
ринославі закономірно виникають 
громадсько-наукові об’єднання: 1) 
Товариство катеринославських ліка-
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рів (1874 р.), яке мало на меті 
об’єднання лікарів міста для підтрим-
ки їх діяльності та вирішення різно-
манітних професійних проблем; 2) 
Катеринославське юридичне товарис-
тво (1898 р.), метою створення якого 
було вивчення права та розповсю-
дження юридичних знань серед насе-
лення міста; 3) Катеринославське на-
укове товариство (1901 р.), головна 
мета діяльності якого полягала у 
сприянні розповсюдженню знання се-
ред пересічних громадян міста.  

На початку ХХ ст. у Катеринос-
лаві крім КВ РТТ, метою якого було 
сприяння розвитку техніки та техніч-
ної промисловості регіону, почали ді-
яти ще декілька науково-технічних 
товариств, таких як Катеринославське 
відділення Російського металургійно-
го товариства (1912 р.), Товариство 
гірничих інженерів, що закінчили Ка-
теринославський гірничий інститут 
(1911 р.),  Науково-технічне товарис-
тво при  Катеринославському гірни-
чому інституті.   

Першим же науково-технічним 
товариством міста стало Катеринос-
лавське відділення Російського техні-
чного товариства (КВ РТТ). Історич-
них розвідок, присвячених процесу 
виникнення та діяльності Катеринос-
лавського відділення Російського те-
хнічного товариства (КВ РТТ), на су-
часному етапі відомо небагато. До 
останнього часу це були праці В.С. 
Савчука та Н.М. Кушлакової [10-12], 
в яких розглянуто в історичній послі-
довності процес виникнення, відкрит-
тя та діяльності в перші роки його іс-
нування. Останнім часом вийшла з 
друку монографія П.О. Чорнобая, в 
якій розглянуто деякі напрями діяль-
ності КВ РТТ та участь у ньому вче-
них Катеринославського вищого гір-
ничого училища [13]. 

Розвиток Катеринославського 
відділення Російського технічного то-
вариства через призму перетворень у 

соціальній структурі міста, що відбу-
валися в м. Катеринославі на рубежі 
ХІХ-ХХ століть, став предметом на-
шого дослідження. Причому ми мали 
на меті провести детальний аналіз рі-
зноманітних процесів та явищ стосов-
но діяльності і розвитку Катеринос-
лавського відділення Російського те-
хнічного товариства в контексті урба-
ністичних процесів в регіоні, викли-
каних соціально-економічними про-
цесами.  

Як відомо, КВ РТТ було засно-
вано в 1892 р., але розпочало свою 
роботу з деяких формальних причин 
лише через два роки. Відомості про 
діяльність відділення за наступні 
шість років досить скупі, практично 
відсутні. Відомо, що на 1 січня 1895 
р. до складу Катеринославського від-
ділення входило 43 особи, за звітний 
період проведено 6 засідань загаль-
них зборів та 7 засідань Ради відді-
лення [1]. Надалі ж діяльність КВ 
РТТ практично припиняється. Одні-
єю з можливих і найбільш вірогідних 
причин цього явища може слугувати 
відсутність в Катеринославі необхід-
ної кількості представників технічної 
інтелігенції. 

Другий, найбільш активний пері-
од діяльності Катеринославського 
відділення почався в 1899 р. після ві-
дкриття в Катеринославі Вищого гір-
ничого училища (КВГУ), на що вка-
зував в своїй роботі А.Ф. Родзевич-
Белевич, говорячи, що вже в 1901 р. 
«…Отделение функционировало пра-
вильно, проявило оживленную деяте-
льность и насчитывало 84 действи-
тельных члена» [9, С. 398].  Кількіс-
ний склад будь-якого товариства як-
найкраще віддзеркалює ті соціально-
політичні події, що відбуваються в 
суспільстві, тому й КВ РТТ не стало 
виключенням. В різні роки його дія-
льності кількісний склад то зменшу-
вався, то збільшувався, але свого мі-
німуму від досяг після революційних 
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подій 1905 р. (77 осіб станом на 
1.01.1906 р.) [5] (див. рис. 1).    

Аналогічна ситуація склалася й 
з початком Першої світової війни, 
коли кількість членів товариства 
становила 99 осіб станом на 
1.01.1916 р. [4, С. 1]. Але подальші 
події, пов’язані з лютневою буржуа-
зно-демократичною  революцією, 
суттєво не вплинули на кількісний 
склад товариства, діяльність якого 
навпаки навіть пожвавилась. Журна-
ли засідань загальних зборів членів 
КВ ІРТТ за 1916-1917 рр. та звіт про 

діяльність товариства за 1916 р. да-
ють змогу проаналізувати як кількіс-
ний, так і якісний склад товариства 
за означений період. 

Так, якщо на початок 1916 р. в 
товаристві налічувалось, як вже було 
зазначено вище, 99 осіб дійсних і по-
чесних членів, то на протязі року 
знову було прийнято до складу КВ 
РТТ 27 членів, а вибуло 28 осіб, тому 
на початок (на 1 січня) 1917 р. маємо 
в складі товариства 98 членів, 2 з 
яких почесні. 
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 Рис. 1 Динаміка змін чисельного складу членів Катеринославського    відділен-
ня Російського технічного товариства за 1901-1917 рр. 

 
Докорінно ситуація змінюється 

за три наступних місяці – стомлена 
війною та суспільно-політичними 
подіями в державі інтелігенція міста 
знову починає активно працювати, 
звернувшись до свого осередка нау-
ково-технічної думки – Катеринос-
лавського відділення технічного то-
вариства. Кількість членів відділення 
збільшується за такий короткий тер-
мін вдвічі й на 1 квітня 1917 р. ста-
новить 197 осіб. 

Нові соціально-економічні умо-
ви, зокрема бурхливий розвиток 
промисловості, привели до збіль-
шення населення міста (за 25 років з 
1885 р. до 1900 р. населення Катери-

нослава збільшилося з 47 тис. до 180 
тис.), а також викликали нагальну 
потребу в освічених технічних кад-
рах. Тому в 1899 р. в губернському 
промисловому центрі відкривається 
Катеринославське вище гірниче учи-
лище, яке в 1912 р. перетворюється в 
Гірничий інститут. Місто поповню-
ється значною групою кваліфікова-
них гірничих інженерів та інших 
представників технічної інтелігенції. 
Тож, мабуть, не випадково цей про-
цес викликав активізацію діяльності 
Катеринославського відділення та 
вплинув не лише на його кількісний, 
а й на якісний склад (див. табл. 1).   
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Таблиця 1 
Динаміка змін якісного складу членів Катеринославського відділення Російського 

технічного товариства у 1905-1917 рр. 

Освіта членів КВ РТТ 

1.
01

.1
90

5 

1.
01

.1
90

6 

1.
01

.1
91

5 

1.
01

.1
91

7 

1.
04

.1
91

7 

Інженери-технологи 29 19 37 29 56 
Інженери шляхів сполучення 22 16 20 13 16 
Інженери-електротехніки 3 3 3 11 11 
Інженери іноземні 2 3 11 11 6 
Гірничі інженери 15 13 17 10 21 
Особи без вищої освіти - - - 8 8 
Кандидати університету 4 1 2 6 5 
Інженери-будівельники - 1 2 4 5 
Цивільні інженери 3 2 2 4 6 
Інженери-механіки 9 8 5 2 4 
Професори та викладачі Гірничого 
інституту - - 2 - 7 

Інженери (різноманітні галузі ви-
робництва: архітектора, хімія) 5 5 3 - 15 

Інженери-металурги - - 1 - 2 
Керівничі кадри залізниці - - - - 8 
Власники підприємств, начальники 
виробництв - - 16 - 10 

Вільні особи 4 5 4 - 7 
Інспектори, співробітники Мініс-
терства Землеробства - - 1 - 5 

Присяжні повірені - - 1 - 3 
Кандидати наук (хімії, економіки, 
фіз.-мат наук) 1 1 2 - 2 

Учителі, викладачі училищ 1 1 1 - - 
Всього 98 78 130 98 196 

 
Потреба в спілкуванні та обміні ду-

мками з приводу вирішення нагальних 
потреб міста та місцевої промисловості 
стали причиною вступу до відділення ве-
ликої кількості інженерів – представників 
різних галузей господарства. 

Аналіз якісного складу членів Ка-
теринославського відділення за період 
1905-1917 рр. дасть деякі пояснення 
щодо змін у чисельному складі. Так, 
інженерів-технологів, інженерів-
електротехніків, цивільних інженерів 
стало більше ніж удвічі (29 осіб проти 
56, 3 проти 11 і 3 проти 6 відповідно). 
Як бачимо з табл. 1, до складу дійсних 
членів товариства в 1917 р. почали вхо-
дити представники нових спеціальнос-
тей. Новітні досягнення науки й техні-

ки викликали появу нових галузей ви-
робництва, а це, в свою чергу, вимагало 
співпраці науковців і практиків з одно-
го боку, і підготовки фахівців з іншого.  

Цікавим є той факт, що кількість 
інженерів-технологів у товаристві значно 
перевищувала кількість гірничих інжене-
рів, що можна пояснити значною кількіс-
тю заводів у Катеринославі, на яких пра-
цювали саме інженери-технологи. 

Як наголошувалося вище, відкрит-
тя Катеринославського вищого гірни-
чого училища в 1901 р. мало пряме від-
ношення до поновлення діяльності КВ 
ІРТТ в цей період. Тому дивним вида-
ється той факт, що в списках членів від-
ділення, котрі додавались до щорічних 
звітів, ми знайшли лише декілька осіб, які 
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класифікували себе як викладача КВГУ 
(або Гірничого інституту): двоє – в 1915 
р. та 7 – в 1917 р. (див. табл. 1). Насправді 
ж, у складі Катеринославського відділен-
ня було набагато більше професорів та 
викладачів Гірничого інституту – очеви-
дно, що при складанні списків переважна 
більшість викладачів цього вищого на-
вчального закладу вказувала лише свою 
професію, не акцентуючи увагу на місці 
своєї роботи. Це твердження буде нами 
надалі перевірене. 

Розвиток міста Катеринослава та 
його промисловості привів до збіль-
шення кількості населення та викликав 
зміни в його структурі. Місто починає 
розбудовуватись, а це в свою чергу ви-
магає наявності спеціалістів-
будівельників. Тому не дивно, що у 
складі Катеринославського відділення з 
1906 р. ми зустрічаємо інженерів-
будівельників, кількість яких до 1917 р. 
збільшується з 1 до 5 осіб, а також ін-
женерів-архітекторів (2 – у 1906 р. про-
ти 5 – у 1917 р.)  

Відмітимо вступ до складу КВ 
РТТ представників керівництва заліз-
ниці (8), власників підприємств різно-
манітних галузей господарства (10 – 
управляючі та начальники цехів і заво-
дів, власники технічних контор). 

Урбанізаційні процеси та пробле-
ми, пов’язані зі зміною соціально-
економічних умов, впливали на діяль-
ність КВРТТ. З перших днів своєї акти-
вної діяльності (1901 р.) Катеринослав-
ське відділення першочергово опікува-
лось проблемами розвитку Півдня Росії 
взагалі та м. Катеринослава, зокрема. 
Пріоритетними в роботі засідань зага-
льних зборів та зборів Ради були питан-
ня облаштування міста, покращення умов 
життя населення. Так, вже в 1901 р. чле-
нами відділення були розроблені й впро-
ваджені в життя такі важливі для насе-
лення міста заходи, як відкриття трам-
вайної лінії Катеринослав-
Нижньодніпровськ (зроблено також всі 
необхідні приблизні розрахунки), про-
кладання якісного водопроводу з викори-
станням унормованих розмірів чавунних 
водопровідних труб [2]. Розробка питан-
ня водопостачання міста КВ РТТ здійс-
нило настільки вдало, що отримало за ви-

конану роботу подяку Катеринославсько-
го міського голови [3, С. 103-104].  

Це питання (водопостачання) за-
лишалося в полі зору членів товариства 
протягом багатьох років. Відзначимо, 
зокрема, доповідь «Исследование воды 
реки Днепра, стоков впадающих в него, 
и колодцев на территории города Екате-
ринослава», зроблену в засіданні загаль-
них зборів членів відділення 9.03.06 р. 
М.Д. Аверкієвим [6, С. 19-20], а також 
пропозицію інженера Леві на зборах 
30.04.1909 р. щодо організації екскурсії 
в с. Кайдаки для огляду силової станції 
та дослідження стану фільтрів міського 
водопроводу [7, С. 376-377]. 

Не менш важливим для міста було й 
питання побудови якісних доріг. В засі-
дання загальних зборів членів відділення 
в січні 1906 р. було розгорнуто широку 
дискусію з приводу облаштування мосто-
вих міста після доповіді І.І. Тихонова 
«Про засоби боротьби з пилом». Резолю-
цією зборів стало рішення про вивчення 
можливостей побудови мостових в Кате-
ринославі. Як відомо,  до 1910 року в міс-
ті були замощені гранітними уламками 
всі вулиці [8, С. 13-15]. 

В квітні 1909 р. до Ради Катерино-
славського відділення надходить лист 
за № 2256 від 21.04.1909 р., в якому 
Земська управа звернулась до КВ з 
проханням «поставить на разрешение 
Технического общества вопрос:  мож-
но ли присоединить к междугородному 
телефону предполагаемый к постройке 
в уезде земский телефон, если по уезду 
будут стальные провода или необходимо 
для главной линии Екатеринослав-
Никополь хромо-алюминиевая провод-
ка…» [7, С. 376-377]. Після обговорення 
вказаної проблеми до Управи відправле-
но листом резолюцію за №103 від 
29.04.1909 р., в якому було зроблено оці-
нку позитивних і негативних наслідків 
приєднання земського телефону до  між-
міської телефонної лінії за вказаних умов. 

Структура КВРТТ змінювалася не 
тільки за інтересами  її членів, а й від-
повідно до вимог та нових завдань, які 
ставило перед ним місто, що перебува-
ло в процесі соціально-економічних 
змін. Як відомо з протоколів засідань 
товариства за 1916 р., Катеринославсь-
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ке відділення мало два відділення: еле-
ктротехнічне (голова М.О. Іванов, сек-
ретар Г.Є. Євреїнов) і Постійна комісія 
з технічної та професійної освіти (голо-
ва К.І. Попель, секретар І.М. Лядков). 
На протязі звітного періоду електроте-
хнічний відділ провів 8 засідань, в яких 
було оприлюднене й обговорено 8 до-
повідей, а Постійною комісією з техні-
чної та професійної освіти – 5 засідань, 
де заслухано 7 доповідей. 

У 1917 р. були організовані й розпо-
чали свою діяльність три нові відділи: 
будівельно-дорожній (голова Д.В. Андо-
жський) – проведено 4 засідання, механі-
чний і хіміко-металургійний (голова П.Г. 
Рубін) – проведено 2 засідання. 

Стосовно діяльності знову створе-
них відділів хочеться відмітити деякі з 
основних питань, які розроблялися: 

- у хіміко-металургійному відді-
лі: сучасний стан металографії в завод-
ській справі (на прикладі Брянського, 
Нікопольського, Маріупольського та 
Каменського металургійних заводів); 

- у будівельно-дорожному відді-
лі: питання залізничного будівництва 
взагалі та «возвышения наружного ре-
льса в кривых». 

Крім відділів активну роботу в това-
ристві виконували тимчасові Комісії, які 
періодично створювались для вирішення 
нагальних питань міста чи регіону в ці-
лому. Так, в 1916 р. була створена лише 
одна комісія такого призначення – Комі-
сія «по устройству оградительной от на-
воднения дамбы у поселка Амур». У 1917 
р. працювало дві таких комісії: Комісія з 
питання шлюзування Дніпра та Комісія з 
питання реорганізації технічної освіти 
стосовно потребам краю. 

Проблема вод Дніпра завжди  хви-
лювала членів товариства. Результатом 
роботи  вище згаданих  комісій стала, 
зокрема,  розроблена ними  програма, 
яка  передбачала довгострокове ви-
вчення таких питань: 

1. Значення шлюзування Дніпра 
для шляхів сполучення; 

2. Вплив шлюзування на промис-
ловість краю; 

3. Значення шлюзування для роз-
витку земельного покращення; 

4. Вплив шлюзування на колоні-
зацію краю. 

За цією програмою в 1916 р. було 
зроблено в засіданнях загальних зборів 
членів КВ 2 доповіді (М.Є. Долгов), в 
1917 р.  – 6 доповідей (В.Л. Ніколаі, А.В. 
Новак, М.О. Іванов, П.Є. Голосов, М.Є. 
Долгов). До речі, серед програм шлюзу-
вання Дніпра, поданих на розгляд Мініс-
терства, була програма В.Л. Ніколаі.  

Крім вищезгаданих проблем в засі-
даннях загальних зборів членів КВ РТТ 
проводилась активна робота з вирішення 
наступних важливих для життєдіяльності 
населення міста й краю питань:  

- про відкриття Інституту шляхів 
сполучення в м. Катеринославі, про за-
лізничне будівництво й облаштування 
нових залізниць (1916 р.). 

- питання реорганізації технічної 
освіти стосовно потребам краю: від-
криття електро-монтажних курсів для 
жінок, про організацію Союзу інжене-
рів, відкриття середнього технікуму те-
хнічного товариства (реорганізація кур-
сів п. Коробочкіна) (1917 р.). 

Підсумовуючи все вищезазначене, 
можна зробити висновок, що Катеринос-
лавське відділення Російського технічно-
го товариства в своїй діяльності першо-
чергове місце віддавало вирішенню тих 
проблем, які виникали у процесі урбані-
зації краю, в процесі  зміни соціально-
економічних перетворень Катеринослава, 
які сприяли його становленню як проми-
слового мегаполісу. Зміни чисельного та 
якісного складу КВ РТТ, напрями його 
діяльності та конкретні справи відбивали, 
зокрема, ті соціально-економічні пере-
творення на Півдні Російської імперії та у 
Катеринославі, які були викликані урба-
нізаційними процесами в цьому регіоні.  
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