Серед видатних учених XIX ст., що прославили вітчизняну науку,
одне з головних місць посідає Дмитро Іванович Менделєєв, який усе своє
життя присвятив науці і служінню батьківщині. У своїх численних
працях та проектах він дав програму використання природних багатств,
освоєння нових районів, нових шляхів сполучення, розвитку
промисловості.
Д. І. Менделєєв народився 8 лютого 1834 р. у м. Тобольську в сім’ї
директора місцевої гімназії. Семи років Менделєєв вступив до Тобольської
гімназії. Під час навчання він виявив особливий інтерес до математики,
фізики й географії. Шістнадцятирічним юнаком Менделєєв вступає до
Головного петербурзького педагогічного інституту. Наукове оточення в
інституті мало великий вплив на його навчання і майбутню наукову
діяльність. Незважаючи на хворобу легенів, молодий Менделєєв старанно
вчився, його успіхами в навчанні пишалися професори і говорили про
нього, як про майбутнього блискучого вченого. Йому доручали наукові
роботи, які він виконував підмінно. Дмитро Іванович Менделєєв блискуче
закінчив курс навчання в інституті і подав дисертацію, яка не тільки
дала йому право залишитися при інституті для підготовки до іспиту на
ступінь магістра, а й показала вченим основні риси Менделєєва: уміння
опановувати матеріал і широчінь узагальнень. За цю дисертацію він був
нагороджений золотою медаллю.
Найбільшою заслугою Д. І. Менделєєва як ученого є відкриття ним
періодичного закону елементів. Дмитро Іванович Менделєєв як географ.
Дмитра Івановича Менделєєва вабило все, що було зв’язано з розвитком
науки і вітчизняної промисловості. Він багато приділяв уваги
використанню власної сировини, на яку Росія була дуже багата, а не
закордонної. З цією метою Дмитро Іванович починає досліджувати різні
райони Росії. Він їде в Баку на нафтові промисли і вивчає умови добування
нафти та її походження, дає цінні вказівки щодо добування нафти, її
перероблення, транспортування по нафтопроводах. Ознайомившись з
Донбасом, Менделєєв пропонує створити металургію, побудувавши заводи, домни, сітку залізниць в районі Донецького басейну. Про Донбас він
писав у своїх наукових працях: «Будущая сила, дремлющая на берегах
Донна» и «Мировое значение каменного угля в Донецком бассейне».
Менделєєв перший висуває проблему підземної газифікації кам’яного
вугілля в Підмосковному, Кузнецькому та інших кам’яновугільних
басейнах Росії.
В галузі сільського господарства Менделєєв приділяє увагу
агротехніці і промисловості, що переробляє сільськогосподарську

сировину. В невеликому маєтку Боблово він провадить комплексні
дослідження з агрономії. Вивчаючи пружність газів, Дмитро Іванович
досліджував верхні шари атмосфери, які вважав «лабораторією погоди»;
він винайшов чутливий висотомір і випробував його, піднявшись в 1887 р.
на аеростаті під час повного сонячного затемнення.
Під кінець свого життя Менделєєв цікавився питаннями
мореплавання та вивчення Північного Льодовитого океану. Він висунув
проблему Північного морського шляху. У своїй праці «Заветные мечты»
Менделєєв писав: «Багато мені хотілося писати про Льодовитий океан,
берегів якого в нас так багато. Для багатства величезного краю конче
потрібний морський вихід». Дмитра Івановича Менделєєва так захоплювала проблема освоєння Арктики, що він задумав організувати
експедицію на північний полюс, коли йому було вже 67 років. Він звернувся
з проханням до міністра Вітте дати для цього криголам «Єрмак».
Менделєєв наполегливо працював до останніх днів свого життя. Праця
для нього завжди була радістю; він писав: «Труд не суета, не работа, не
ломка сил, а напротив, спокойное, любовное, размеренное делание того,
что надо для других и для себя в данных условиях».

Д.І.Менделєєв.
Портрет праці
М.А.Ярошенко

Переоцінити внесок Д. І. Менделєєва в світову науку дуже складно. Але якщо
"таблиця Менделєєва" відома кожному школяреві в усьому світі, то роботи Дмитра
Івановича з економіки, питань сільського господарства, а також з інших галузей відомі
набагато менше.

Менделеев Д. И.
Избранные сочинения. Т. 2. : Периодический закон / Д.
И. Менделеев ; под ред. акад. А. Н. Баха, проф. Б. Н.
Выропаева и др. ; АН СССР. – Л. : ОНТИ. Госхимтехиздат,
Ленингр. отд-ние, 1934. – 520 с.; портр., ил.

До 100-річного ювілею Дмитра Івановича Менделєєва АН СРСР розпочала
грандіозну працю до видання повного зібрання його творів. Ця робота (перервана війною)
була завершена в середині 1950-х рр. Підсумкове зібрання творів склало 25 томів, і ще
одну книгу (в сотню сторінок) займає зміст усіх цих томів.
У другому томі зібрані всі роботи Менделєєва, повністю журнальні, з усіх видань
«Основ хімії» взяті виписки ідей, що характеризують хід зміни уявлень Дмитра Івановича
паралельно з удосконаленням закону і виправдання прогнозів. Не поміщена лише одна
стаття «Comment j'ai trouve la loi рёriodique», яка більш біографічного характеру.
Дане зібрання, як і окремі його роботи, є чи не бібліографічною рідкістю,
незважаючи (а може бути і завдяки) на його внесок в скарбничку людських знань.
Пропонуємо всім бажаючим можливість ознайомитися із зібранням його робіт.

Менделеев Д. И.
1834-1934.
Периодический
закон
химических
элементов / Д. И. Менделеев. – М. ; Л. : Госхимтехиздат,
1934. – 234 с.

8 лютого 1934 р. виповнилось сто років від дня народження Дмитра Івановича
Менделєєва, геніального творця періодичної системи хімічних елементів. Державне
хіміко-технічне видавництво в ознаменування цієї річниці випускає збірку оригінальних
статей і звітів про доповіді Д. І. Менделєєва, присвячених періодичному закону хімічних
елементів.
Весь матеріал розташований в хронологічному порядку. Таким чином, читач

побачить, як наполегливо і послідовно розвивав свою ідею Д. І. Менделєєв, сильний
своєю впевненістю в тому, що суперечності його системи отримають своє роз'яснення в
процесі накопичення нових наукових даних і більш глибокого вивчення хімічних
перетворень.

Менделеев Д. И.
Основы химии : в 2-х т. Т. 1 / Д. И. Менделеев. – 13-е
изд. – М. ; Л. : Госиздат, 1947. – 622 с.
Менделеев Д. И.
Основы химии : в 2-х т. Т. 2 / Д. И. Менделеев. - 13-е
изд. – М. ; Л. : Госиздат, 1947. – 706 с.

Видання ілюстроване. Видавничі палітурки з барельєфами автора. Тринадцяте
видання (п'яте посмертне). Книга написана в 1868 - 1870 рр. для ознайомлення охочих не
тільки з початковими дослідами і законами хімії, а й з основними поглядами цієї науки на
незмінну сутність речовини, яка змінюється.
«Основи хімії» Д. І. Менделєєва - це історично перший сучасний посібник з
неорганічної хімії, матеріал в якому було систематизовано і розташовано відповідно до
періодичного закону хімічних елементів - цим геніальним творінням Дмитра Івановича
Менделєєва. Це видання є передруком видання, яке жодного разу не перевидавалось,
розпочатого автором в 1868 р. і закінченою в 1871 р.

Менделеев Д. И.
Границ познанию предвидеть невозможно / Д. И.
Менделеев ; сост., вступ. ст., коммент. Ю. И. Соловьева. – М.
: Советская Россия, 1991. – 592 с. – (Публицистика классиков
отечественной науки).

У книзі представлені роботи великого вченого Д. І. Менделєєва з проблем
економіки, індустріалізації, розвитку сільського господарства та продуктивних сил,
охорони природи, освіти, педагогіки. У ній знаходять відображення також висловлювання
Д. І. Менделєєва про мир і співробітництво між народами, в чому він бачив сенс
подальшого прогресу цивілізації.
Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених творчій спадщині Менделєєва,
випущених до 1990 року, його світогляд не був достатньо зрозумілим, і тому висвітлення

його діяльності частково обмежене і необ'єктивне. У дореволюційній Росії багато
починань вченого сприймалися як "професорські мріяння", а для чиновників і бюрократів
він був лише "порушник спокою"; за радянських часів багато слів вченого просто не
обговорювалися. Його ідеї, висловлені про державу, уряд, землі і національне питання,
були розцінені як крамольні, і їх безжально вирізали з повного зібрання творів вченого. До
того ж треба додати, що до сих пір сучасна громадськість недостатньо уважно ставиться
до робіт Менделєєва. Сьогодні мало відомі роботи вченого з реформ освіти, з економіки і
його особисті міркування, пов'язані з викладом своїх світоглядних позицій. Як і раніше, в
умах більшості людей, Менделєєв залишається тільки вченим-хіміком.

Дмитрий Иванович Менделеев в воспоминаниях
современников / сост.: А. А. Макареня, И. Н. Филимонова. –
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Атомиздат, 1973. – 271 с.

Зростаюча роль науки в житті сучасного суспільства підвищує інтерес до її творців,
до особистості тих вчених, які передбачали її майбутнє. Рекомендована книга розповідає
про життя і діяльності Дмитра Івановича Менделєєва.
Цю розповідь ведуть його сучасники і послідовники, друзі і рідні, однодумці і
попутники на його життєвому шляху.
Укладачі книги - співробітники Музею і Наукового архіву Д. І. Менделєєва при
Ленінградському державному університеті А. А. Макареня, Н. Г. Карпов та І. Н.
Філімонова – наводять спогади 66 осіб. Багато з цих спогадів знайдені в архівах або взяті з
рідкісних видань. В такому повному вигляді спогади про Д. І. Менделєєва публікуються
вперше. Завдяки їм образ Менделєєва - вченого і людини - отримує яскраве висвітлення.

Смирнов Г. В.
Менделеев / Г. В. Смирнов. - М. : Молодая гвардия,
1974. – 336 с. : ил., фот. – (Жизнь замечательных людей.
Серия биографий ; вып. 12 (544)).

Книга розповідає про життя та діяльность Дмитра Івановича Менделєєва. В
уявленні більшості людей він, в першу чергу хімік, який створив періодичну систему
елементів. Але, виявляється, власне хімії присвячено менше однієї десятої частини
менделєєвских праць. І є набагато більше підстав вважати Менделєєва фізико-хіміком,
технологом, економістом, геофізиком, метрологом.
Менделєєв називав себе ратником російської науки. Про нього можна говорити і як
про ратників російської культури, бо самобутня постать його завжди перебувала в центрі
не тільки наукового, але і громадського та культурного життя.

Агафошин Н. П.
Периодический закон и периодическая система
элементов Д. И. Менделеева / Н. П. Агафошин. – М. :
Просвещение, 1973. – 208 с.

Посібник відкриває серію книг - огляд хімічних елементів по групах періодичної
системи. У ньому подається всебічне трактування періодичного закону Д. І. Менделєєва.
У книзі детально висвітлюється педагогічне, наукове і філософське значення закону і
системи Д. І. Менделєєва.
Йдеться мова про зародження вчення про атоми і елементи; перші спроби
систематизації елементів, взаємозв'язок будови атомів хімічних елементів з періодичної
системою, закономірності змін властивостей найважливіших сполук елементів в
періодичноій системі, штучне отримання елементів, відсутніх в природі.
Глави IV і V написані Г. Н. Фадєєвим.

Писаржевский О.
Дмитрий Иванович Мендделеев / О. Писаржевский. –
М. : Молодая гвардия, 1949. – 471 с.

Перед вами біографія Дмитра Івановича Менделєєва (1834-1907), видатного хіміка,
який відкрив Періодичний закон хімічних елементів, різнобічного вченого, педагога,
громадського діяча.

Життя і творчість Д. І. Менделєєва завжди буде предметом пильного вивчення
дослідників. Спадщина, заповідана нам цим гігантом наукової думки і наукової справи,
воістину невичерпна.
У цій книзі, що не претендує на вичерпний аналіз творчості Д. І. Менделєєва, яка б
показала його в найголовніших, самих основних рисах, ви знайдете глибоко життєвий
портрет великого хіміка, девізом якого був вислів: «Посів науковий зійде для жнив
народних». Він зображений без прикрас, як син свого часу. Тут не завуальовані окремі
помилки і зриви в його світогляді. Але разом з тим ви відчуєте, читаючи цю книгу, як
передова думка кращих людей науки незмінно прагнула намацати вірну дорогу на
матеріалістичному шляху природознавства, підготовлюючи той чудовий розквіт усіх наук,
який є надбанням і прапором радянської епохи. Автор зумів побачити і, скориставшись
новим і маловідомим широкій аудиторії матеріалом, показати нам на тлі цих пошуків
правдивий образ Менделєєва в лабораторії його думки і творчості.

Макареня А. А.
Менделеев Д. И. : книга для учащихся / А. А.
Макареня, Ю. В. Рысев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :
Просвещение, 1983. – 112 с. : ил. – (Люди науки).

Автори посібника - відомі дослідники і пропагандисти наукової спадщини Д. І.
Менделєєва - знайомлять читачів з життям і діяльністю Менделєєва як вченого, педагога,
громадського діяча, патріота своєї батьківщини.
Використання матеріалів архіву Менделєєва, свідчення сучасників - все це
підвищує "ефект присутності", робить виклад достовірним і цікавим. Відповідну увагу в
книзі приділено темам, що вивчаються в середній школі, - періодичному закону і
розчинам, в розвиток яких вирішальний внесок вніс Д. І. Менделєєв.

Дмитрий Иванович Менделеев : 150 лет со дня
рождения 1834-1984 / ред. А. Ю. Цивадзе. – М. : Наука,
1986. – 244 с. : ил.

У 1984 р. відзначалось 150-річчя з дня народження великого російського вченого Д.
І. Менделєєва. Цій події були присвячені урочисті засідання у Великому театрі Союзу РСР
8 лютого 1984 р., а також відбувся в травні того ж року в Ленінграді XIII Менделєєвський
з'їзд із загальної та прикладної хімії. У цій книзі представлені вступне слово президента
АН СРСР академіка А. П. Александрова, доповідь академіка Ю. А. Овчіннікова в
Великому театрі, доповіді провідних вчених-хіміків і технологів нашої країни, керівників
вітчизняної промисловості, а також іноземних вчених-хіміків, заслухані на пленарних
засіданнях XIII Менделєєвського з'їзду.
Збірник розрахований на всіх тих, хто цікавиться розвитком та сучасним станом
хімічної науки і промисловості.

Кедров Б. М.
Прогнозы Д. И. Менделеева в атомистике. Атомные
веса и периодичность / Б. М. Кедров. – М. : Атомиздат, 1978.
– 199 с.

Аналізуються приблизні виправлення атомних ваг Д. І. Менделєєва - великі (в
півтора-два рази) і незначні (в межах декількох атомних одиниць), їх подальша досвідчена
перевірка і підтвердження, крім декількох окремих випадків, в тому числі так званих
аномалій періодичної системи. Далі мова йде про передбачення Менделєєвим значення
інших властивостей вже відомих елементів і їх з'єднань і періодичності їх зміни як функції
атомної ваги. На закінчення розбирається коротка таблиця елементів в якості
максимальної відповідності цілям вираження "місця" елемента в періодичній системі як
загальної теоретичної основи взагалі всіх менделєєвських прогнозів в атомістиці.

Петрянов И. В.
Для жатвы народной / И. В. Петрянов, В. И. Рич. – М. :
Советская Россия, 1983. – 271 с.

Ця науково-художня книга приурочена до 150-річчя від дня народження великого
російського вченого Д. І. Менделєєва. Грунтуючись на великому документальному
матеріалі, автори розповідають про наукову та громадську діяльність вченого, з
найбільшою повнотою відображають його головний науковий подвиг - відкриття
Періодичного закону.

Манолов Калоян.
Великие химики : в 2-х томах. Т. І / К. Манолов;
пер. с болг. С. Тасев ; под ред. Н. М. Раскина, В. М.
Тютюнника. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Мир, 1985. –
465 с. : ил.
Манолов Калоян.
Великие химики : в 2-х томах. Т. ІІ / К. Манолов ; пер. с болг. С.
Тасев ; под ред. Н. М. Раскина, В. М. Тютюнника. – 3-е изд., испр. и доп.
– М. : Мир, 1985. – 438 с. : ил.
Автор книг, болгарський вчений Калоян Манолов, відомий не тільки як фахівець в
галузі хімії комплексних сполук, а й, перш за-все, як талановитий популяризатор та
історик хімічних наук. Його книги «У хімії свої закони» (1975), «Біографія атома» (1984)
переведені на російську мову.
Видання містять ряд біографічних нарисів про видатних вчених - від Р. Глаубера
(XVII ст.) - до вчених нашого часу. Написані живою, образною мовою, містять багато
раніше невідомих матеріалів. Біографії насичені яскравими, цікавими епізодами, добре
передають риси характерів і головні віхи творчості героїв нарисів. У т. II увійшли
біографії вчених XIX-XX ст.
Рекомендовані хімікам, викладачам хімії і будуть цікаві самим широким колам
читачів.

Курбатов В. Я.
Менделеев / В. Я. Курбатов. – Л. : Детгиз, 1954. – 100 с.

Прижиттєве видання.
У виданні представлено нарис наукової діяльності Д. І. Менделєєва, розповідається
про його працю над створенням Періодичної таблиці.
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Шановні користувачі!
Цю та багато іншої літератури Д. І. Менделєєва та
творів про нього ви зможете знайти у фондах
бібліотеки ім. М. О. Лавровського Ніжинського
державного університету ім. Миколи Гоголя.

