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{\{олодою ре'спубл1кою Рад постас питання
про ство'рення нових ш:к|л. я. п. Ряппо у
сво|х працях багато уваги в|дводить тим
по1шукам до розроблення ! створення ра-
дянсько: 01{ё?€&1Ё сештил|тньо? 3агальноос-
в|тньо{ 11]к0ли' профес1йних ш:к1л 1 техн!ку-

, }т,1|в, вищих унбових заклад!в, ро'б!тничих
факультет!в при тн1верситетах' едино|
трудово1 1школи' нових програм' методич-
н1.1х вк&з1вок та ]н.

Автор в|дм!чае, що !сторинне 3начег1ня
д'1я розвитку народно] осв1ти }{ала пер1ша
парт|Ётна нар ада з пита1]ь осв1'ти, яка 3а
вказ!вкою в. 1. .[{ен1на була проведена
31 грудня 1920 - 1 с!чня 1921 рр. цк
Ркп (б) у ^\{оскв1.Ёа н4оал1 мала виступити н. к.(руп-
ська 3 допов|ддю про пол1тинну осв|ту,
але чере3 хворобу не 3м0гла. ]ези допо-
в|д|, переглянут| в. 1../_|еьт|ним, зачитав
на нарад1 А. в. .[[унанарський. Автор 3га-
д:/с про с'во? розмовр{ 3 н. к. (рупською
1 А. в..[|унанарськР[м 3 питань народно|
осв!ти.

у сво?х п!&г1{я{ автор }1аводить ц1кав|
шифров! дан! про р|ст унбових заклад!в
9,кра?ни на 1 кв|тня 1923 р. [!л1 розд|ли

'т. 
п. Ряппо присвячуе Р'Ф3витков! вищих

}гчбових закла,д!в }1а }кр а|н|, перебудов!
ун1верситет1в, орган!защ!т медичних' педа-
гог|нних, юридич.них та |н. !нститут!в. в!ч
посл!довно висв!тлюс ро3виток народно{
осв1ти ! п1дго'товку кадр|,в для народного
господарства у пер1од соц1ал!стично'| 1нду-
стр1ал!3ац!т кра?ни, в пер1од колектив1зац!?
с!льського [:Ф[|{ФАарства.

Багато уваги в сво?х працях я. п. Ряп-
по,прид|ляе д1яльност| радянсько] 1школи
в пер1од 3еликот в|тчизняно| в1йни, в1д-
}!овленню 1 розвитку осв!ти ! науки в п1-
слявоенний пер!ол (1945-1950 рр.)

Аек1лька праць я,п. Ряшпо присвячу€
теоретичнр11' 1практ!{чни}{ п}{тання}1 на-

вчання 1виховання в радянськ|й гшко.:т1 в
пер!од переходу в1д соц1а,ч1'1'у до ко}1!'-
}л13й}.

Аля написання монограф1нних роб!т
я. п. Ря:ппо використав велику к|льк1сть
;:1тератури. та докуш1ентальних матер|а.гт!в.
г{ро що св|дчать пока>кчик л1тератури' п.па-
т{[; ! б|бл!ог;раф1я до нарис1в 3 !стор|[ ра-
дянсько: народно| осв1ти, 3 !стор|! педаго-
г!ки. 1'ут с матер|али до праць <<||робле}{ь1

среднего образования у{ ее ра3ре1пение в
ёоветском €оюзе>>, АФ пРаць з !стор!! р.оз-
витку народно: осв|ти ! виховання в пер[од
в|дбудови народного господарства, 1нА}-
стр|ал1зац||, колектив1зац1], в пер!од 3авер-
11]ення буд!вництва соц!ал13му (спр. 52-
6в).

Ао третьо| групи мо}кна в!днестта ру-
котт,исн! ! ма1пинописн| статт| (настина 3

них бул9 опу.бл|кована) з.. {стор]? ро3витку
гтародно! осв1ти на }кра]н1: <<Ф ра3витии
[оветской гшкольной системь!>>, <<об основ-
нь1х началах €оветского просвещения у4

воспит ания> ' <<|1ервь:е десять лет €овет-
ско'го шросвещения на 9краине>> ( 1917-
|927 гг.), <(ультурцая революция и систе-
1\{а народного обра3ов аъ||1'я>, <<Развитие ра-
бочего обра3ования на 9краине> ( 1917_
|'927 рр.), <<Бопрось| трудового || политех-
н,ического образоват{ия>>, <<1|[кольт }краинь1
в период 3еликой 8течественноЁт воп?нь:.
(1941-1945 гг.)>> та !н. (стр . 4о-46, 49*
51, 69).

9етверту групу докуш{е}ттальних мате_
р1ал!в стан0влять спогади я. п. Ря'ппо
про перемогу радянсько] влади на $кра]н!,
про боротьбу 3 !ноземними .!нтерве'нтами
!_ контрреволюц|йними бурх<уа3но-нац1она_
л!сти.тним|4 урядами (1917-1919 рр.), про
боротьбу 3а радянську владу на ^&1икола_
]вщин|, в як!й я. п. Ряппо брав безпо_
середню участь (спр. ]\ь 70-72)

в. БРФ){{'Ёл&.

докулшвнтАльн[ мАтвР|Али в. в. Рюгт1!нА

' Ао А{икола?вського обл:ер:карх|вт на-
д1йгшов особистий фонд !н>кенер а-техно.1о-
1'а'. педагога' 

-}Ропагандиста 
1дей к. Ё. 1{;-

олковського Болодимир а Болоди}!иров[{ча
Рюм1на, який довг! роки х{ив 1 працював
в п,1. ,&1иколаев!.

у 1 1 0 од. зб. фонду е док}4шенти 1. зт а -

тер1али 6:ограф1нного характеру, на\'ково?.
;-т!тературно!, слу>кбово! та гро},1адсько]
д|яльност! фондоутворювача.в. в. Рюм1н' нар'одився 29 чеРвня
|87 4 р. в с. Белика 9смань Б оронезько]
т'убе'рн!]_у родин| 1н>кеттера. ч 1.891 р. 3а-
к|нчив ,[одзинське ви1{е техн1чне училище,
в 1899 р.- {,арк1вський 'тех1{олог!чний |н-
ститут. |1рацював спочатку в ^&1икола]всь-
кому зал|зничному' а 3 1902 р. в середньо-
механ!ко-техн!чному училищах викладаче}1
х1м1?, ф|зикгт' технолог1|.

у |9|7 р.чере3 хворобу (повна глу-
хота) зали1шив педагог!чну роботу | 

. 
пов_

н!стю в|ддався пог1уляризац1] техн1чних
3нань. Б!н написав ц!лий ряд науково-по_
пулярних роб{т 3 х!м|], ф!зики, технолог|].- 

Ёёоц!ненною "3аслуго}о в. в. Рюм1на е

96

те' що в]н 6{Р однч11. 3 пер1ших популяри-
затор|в 1дей к.Б. [|олко'вського в галуз!
кос}1онавтики. |1о'мер 8 кв!'тня 1937 р.3а свою 45-р1нну л|тературно-наукову
:1яльн]сть в. в. Рюм!н 8}1А&;Б б1льтш як 50
книг, брогшур' навчальних пос|бник1в; в!н
автор багатьох науково_популярних ста-
тей. 

1

Б|льгшу частину фонду становлять руко_
писн! та ма1шинописн! роботи в. в. Рюм1на.
3 найб1льгш ранн|х Ётого роб|т е' напри_
клад' рукопис <<|1ервьтй порь1в>) (пов|сть,
1897 р.). у фонд| е дек!лька праць 3 !сто_

р|т техн!ки,. Ё&г|1}1[анч.х п!сля Белико] }(ов-
тнев,о? соц!ал:стично1 революш|!: <Фнерк
исторической эволюции прои3водственной
техники>>' <<[4стория ра3вития технической
культурь1,, <<3анимательная техника на_

1ших днеи>>' <<1ехника вокруг нас>>' <<1ехни_

ка грядущих лет>> та !н.
1-{|лий Ряд рукописнт:1х статей:, популяр-

11их роб|т-1 навчальних по,с1бник|в е 3 х1-
м1[. ^Ёарис <<}:[стория алхимии>>' зб1рник
статей.|3аниматель1{ая агрохимия>>' зб|р_
ник' 3адач 3 х|м1|, <<{,имия вокруг нас> ви_



давались по к|лька раз!в.3береглгтся та_
кох( рукописи з !стор1? е;тектр1'1к}{ т а ]? за -

стосув ання: <.[[ юб;ательска я электротехнР( -

Б&), <<3лектринесктт:} тон)). .<[азто_]е-1ьнь{е
электричеокие приборы>. зб{рн}1}\ лекц|*] ;

, статей 3 техн|чно? ф!зттк',. \.р1зт того. € Р-'-копкси 3 1ггор1| тра"-{.с:торт}_ ] 3з'язь;:-:
<<3Ёолюция транспорта ',,. "",!'1с";ор;:я ]о 1во_1_
ного транспорта>> та ::=.

Райб!льгц ц1хаэоз: 1 ,*: _1;о.11] 1- фо з:! е
невелика гр\-па -]0|;-._].1э*:т:з" я.:: сз1:чать
про'лрух<н1 з3'я]::]: в" з. Р.:,:'г]-а з к' в.
[1олковськ!1}1.

у фон:1 збЁ]ч=]* -- * { ;:;ь;:;: .:ек|;ька
праць в. в. Р:':::-:=. _": ::::-._:-::]я на\'ко-
в1х проб;езт ;:,];1!'-:?--:;::_;:" 1-1е р\-кописи
<<9е'товек на .1ч-:.=.- ::-+ -.;. ., РЁакт|{внь1е
двигател}{> *б::г-.,_:а. ]з:3 ;:!. <<|1ионер

'лтурма 
стра.:}:;=;ы' _з;: !,'! та вир|з-

ки його стате;'т : :Ё-;__::а -:. ? а газет про
к" Р 1_{|о;';,:::::-_'_ * ,' . 1-,-:-1у.3'-] рР.).Ёав|ть ц1 :-::;_::,_::{-- --:;':.'].1Ё.{т;{ розпо_
в1дают'ь на]-{ *:: :: ---:]" ]оч11наючи 3
1905 Р., в. в Р'_::_ -_:*] --{.]]а3ово писав
про к. в. ([:*.:]: - :::з.: _ _ : :.; " зна;]ах <<Фи-
3ик-любите;ь'. :3;=:.::;|;;,::3о }1 х{и3нь>>
та 1н.

в одно}|-,_ : _:: -:: -: Ё а 3 акете в ]\{и_

ровое прост:с;::::)" :2-]:'-](озано}1у в

д911 р. } ъ:-' ;-_-:. : ,, :1;.:! о:а }1 ,йд''',в. в. Рюзт:; ;_:::::::;.: *з:оэтттет к. в.
1]!олкоБ[ББц*_ - : _::_,-:::_ ;]'-|-'- о6грунтуванн1
}\{ох{ливост1 з:_з; *,-2--:_ __.::,; сгто"1учень. 1

справд{ тр;б, "1_'_ ::;:_. :а13зттнайну см!_
утив1сть, бъ_:;, .=::::,_-.;1_з про3орливим,
щоб п|дтр;::',:_ :::.: ;;] 

_ 
-::1]:о вчено|о , який

в тогочасн:;] Р - -_: _-= .-"-::г{з н1 .]'опо}1оги'
н| {!дтр1{}:ь:].. 1 з Р'::.:.._ 3ац1кавився 1

3ум1в пере.б:;::::: .'::,-.1];е ::а:]бт-тне заА}-
од1в к.в' 1_]_-,_::::-;1:_-:. Б1н стае палким
?х 'прих}{;:ь;,:]_: :..: : *; : - а_ а:-];'сто}{.

Ёайб1.;ьг: _-]*,::_..: _ я:ыраво ро3кри-

"" |1ере,,т. 1:];*:э:|],| *-: _::а::| !:]'1 арх1во:1 сто-
1ть в1дп0з1 _ а;::: :;э .ання - збер.егти
длч наст}-пн.::- _ _ }:- , ____: тс1!.-'__\!ента.:ьн1 нта_
тер!али особ:'] ],. _ _::: _;!;е;зя'

.[!убенсьь:;:!; : а;1::::.:а::с:з ]1р;1ст\-пив до
ком'пле(?'т_3ан:я ::::-'']'[е*:а].1.: особового
поход}кення 1;: * 3 *:;:з:::-:' 1961 року.
А 3араз на:.1;| _.-:*-= , --: э: ' ;;:з!а.1о з{кавих
фонд1з.

виробництБа, € бр;т- 7-;. п:'ъг -_:{;;;(чнот пра_
щ!. я вир|гшттла побт_ва:;: Б ;_:]:,т'}{{]||,; в;1ас-
н-ика особов,ого арх!з'._. "-*: б ],];3 !1а:1оз::1т11-
ся 3_- наявни}'[и ,],о}\\_}:е:та],1;1 - :зо]{а?!] пе-
Реда}и ?х на збер1ган:-;я' Б':..;' * з_ о:;:.1;1сь.
але ,3 умовою, 1{Ф ц1 ]татер |а.';;т пс;ттйно
збер|гатимуться в раЁ;]ер;т(архтз1.

|1исьменник п' о' ;1', бенськ;:т] _те]е.]'ав
т{а збер!гання рчкоп!{си сценар1ю .}чоро_
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Бають на}1 АРу;кн! в!днос?1н!1 ! зв'я3ки лис_
т}{ |[1олко,вськог0 до в. в. Рюм1на (збе_
реглися деяк1 3 них 3а 1925-1935 рр.).
!Ри.;н ал|1 лист!в збер|га}оться в афх;в;
Акадерт!| наук сРсР. }' фонд{ вони в ма_
1шинописних коп!ях 1 частково в фотоко_
п1ях.

!,'о останн!х дн!в свого >тср1ття в. в. Рю-
п:|н Ё€вт9[,{РФ популяри3ував !де? великого
батька '(;Ф€1!1ФЁавтики к. Ё" {!олковського'у фонд1_ е не т1",тБ1{и листи к. в. 1{!ол-
ковсько1го. [|кав! за зм!стошт ! листи (ко_
п||) дочки к. в. [|олковського _ .[ю6ов1
(остянтин!вни [1олковськот, в яких вона
ро3пов|дае про роботу батька в останн! дн1
)киття' пр0 використання його науково[
спадщини' оРган!за{1ю 1 збирання доку-
ментальних ,матер!ал|в для Булинку_му3ею
к.. в [1олковського в м. (алуз!.

у фонд| тако)к е ориг!найи лист1в по-
пуляри3ат1ор|в наукових 3нань я. у|. |1е_
рельмана' в. 

^ 
в. ['ор!на, >курнал|ст!в, }9_н|в профтехн!чних :пк!л, р1зних видав_

ництв' в!тальн! листи' телеграми до 10_р!н_
чя тов1лею педагог!чно? д1йльност|, 45_р1н_т|я л!тературно[ д|яльност1, 90_р|ння до
дня народ)кення в. в. Рюм|на.

6крему групу . документ!в становлять
вир|3ки _3 ёуРнал1в, статей, нарис!в' опо_
в!дань в. в. Рюм|гта ! решенз|т,- листи ви_
давництва' в!дгуки читач|в.

у 1964-р" щинудо 90 рок|в 3 дня наро_
дх{ення в. в. Рлошл|на. |ромадськ!сть
м. ^&1иколаева в1дзначила цю дату встанов_
/{енням на йог,о могил1 пам'ятника.

!,ру>кина в. в" Рюшт|на ]етяна Болоди_
птир|вна . чаотРтну документ1в передала до
ар,к!ву $,кацем!_т_ наук сРсР, до Булинку_
музег6 к. в. 1-1,1олковського (м. (алугй)
! знанну. части}ту до ^&1икола?вського обл-
дер)карх!ву' 

г. гАл д { нА

лева бензоколонки>>' п'сси <<Ёескорена пол_
тавчан(&), а такох{ решенз1! на не? та на
к!ноф|льми <|1ертший {.:1Ф|{8[{Б>>, <<(рилата
молод1сть>>' листи' поздоровлення' 3апро_
1шення' )кур |1ал|1 <,}(рокод1'л>> | <|1ерець>> з
його гу!иоресками' га3ети 3 решензйпти на
к!ноф|льп{и' автограф т а 1н. матер!али.

}1ого др)'2к}1н а 
- 

п11сь}1енн[1ця н. (. {,о-
менко 

-пере.],а.;а щ ца{:дер)карх!9}. р}'}(опи-
с}| сво!х твор|в <<']]юбт; }1ене>>, <<Ё,о.1ттть ща_
стя нед а;1ечко>. автоб]огр аф1ю., га3ети 3
власни}{}1 в1ргша:ттт..1}1ст1{. в1дг1,ки нитан!в,
т'оз,_1оров;ення, запро1шення, |}}онесну гра-
11от\_' якою вона б3-.та нагородх{ена в
1 953 р. [|о;тавсь\;|}{ 

_ 
обласни}{ буАинт<ошт

Р;аро]но| творност! з а текст п1сн! <<3а мир
прот}{ в!!'1н;''>' автогр аф, квиток члена сп!л_
к!{ оа 1янськ;1х п!]сь11енник!в }кра?ни, ман_
:ат .]е;егата з'[з-]\' п}1с.ь:{енник1в 9кра?ни,
а' т анон сво1' к1{!{)кк}т <<{,одить щастя не_
]?.18'.]Б8;,. <<"1юбтт }{ене>>.

|1;:сь:тенник в. к. }1алик передав руко_
п}{с]{ сво]х твор!в, |{;'[аЁ твору <<({орний ек_
ватор>>,;]}{сти. решенз1| на т'вори' в!дгуки
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