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ОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  «АКАДЕМИЧЕСКОГО ДЕЛА»  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЖИЗНИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М.К. ЛЮБАВСКОГО 

                                Рубец Олеся Борисовна 
 
Объем дипломной работы –53 страницы. Состоит из введения, 3 глав, 

заключения. 
 Объект исследования дипломной работы- опубликованные 

материалы сборников «Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП (б)» 
и «Академическое дело 1929-1931 гг. Документы и материалы следственного 
дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1. Дело по обвинению академика С.Ф. 
Платонова». 

 Предмет - жизнь и деятельность М.К. Любавского в период конца 
1920-х – 1930-х гг., положение М.К. Любавского в ходе “Академического 
дела” 

 Цель – определить значение опубликованных материалов 
«академического дела» и документов по истории Академии Наук СССР 
конца 1920-х – начала 1930-х гг. для восстановления истории данного 
периода в жизни и деятельности академика М.К. Любавского, и в частности 
его позиции как ученого в рамках сфабрикованного дела. 

 Актуальность изучения данной проблемы, состоит в том, что как бы 
ни была подробно изучена эта проблема, издается много сборников 
посвященной данному явлению как «Академическое дело». Выявить 
значение опубликованных документов по отношению к жизни и 
деятельности  М.К. Любавского в 1930-е гг. 

Методы исследования: внешняя и внутренняя критика, историко-
сравнительный метод, метод ретроспективного анализа, метод аналогии. 

В результате проделанной работы можно утверждать, что данные 
сборники являются важнейшим источником данной дипломной работы. 
Имеет большое значение для  восстановления и анализа жизни и 
деятельности М.К. Любавского в начале 1930-х гг. 

Область возможного практического применения: материалы данной 
дипломной работы могут быть использованы при изучении и анализе жизни 
и деятельности ученого М.К. Любавского в 1930-е гг. и при изучении хода и 
процесса «академического дела». 

 
 
 
 



                                              РЭФЕРАТ  
 

АПУБЛІКАВАННЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ «АКАДЭМІЧНАЙ СПРАВЫ» ЯК 
КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ ЖЫЦЦЯ І ДЗЕЙНАСЦІ М.К. ЛЮБАЎСКАГА  

                                    Рубец Алеся Барысаўна  
         Аб'ём дыпломнай працы - 53 старонкі. Складаецца з ўвядзення, 3 
падзелаў, заключэння.  
         Аб'ект даследавання дыпломнай працы- апублікаваныя матэрыялы 
зборнікаў «Акадэмія навук у рашэннях Палітбюро ЦК РКП (б)» і 
«Акадэмічная справа 1929-1931 гг. Дакументы і матэрыялы следчай справы, 
сфабрыкаванай ОГПУ. Вып. 1. Справа па абвінавачванні акадэміка С.Ф. 
Платонава ».  
         Прадмет - жыццё і дзейнасць М.К. М.Любаўскага ў перыяд канца 1920-
х - 1930-х гг., становішча М.К. М.Любаўскага ў ходзе «Акадэмічнай справы»          
        Мэта - вызначыць значэнне апублікаваных матэрыялаў «акадэмічнай 
справы » і дакументаў па гісторыі Акадэміі Навук СССР канца 1920-х - 
пачатку 1930-х гг. для аднаўлення гісторыі дадзенага перыяду ў жыцці і 
дзейнасці акадэміка М.К. М.Любаўскага, і ў прыватнасці яго пазіцыі як 
вучонага ў рамках сфабрыкаванай справы  
        Актуальнасць вывучэння дадзенай праблемы, складаецца ў тым, што 
як бы ні была падрабязна вывучана гэтая праблема, выдаецца шмат зборнікаў 
прысвечанай дадзенай з'яве як «Акадэмічная справа». Выявіць значэнне 
апублікаваных дакументаў па адносінах да жыцця і дзейнасці М.К. 
М.Любаўскага ў 1930-я гг.  
        Метады даследавання: знешняя і ўнутраная крытыка, гісторыка-
параўнальны метад, метад рэтраспектыўнага аналізу, метад аналогіі. 
        У выніку праведзенай работы можна сцвярджаць, што дадзеныя зборнікі 
з'яўляюцца найважнейшай крыніцай дадзенай дыпломнай працы. Мае вялікае 
значэнне для аднаўлення і аналізу жыцця і дзейнасці М.К. М.Любаўскага ў 
пачатку 1930-х гг.  
       Вобласць магчымага практычнага прымянення: матэрыялы дадзенай 
дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны пры вывучэнні і аналізу жыцця 
і дзейнасці вучонага М.К. М.Любаўскага ў 1930-я гг. і пры вывучэнні ходу і 
працэсу «акадэмічнай справы». 

 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 

THE  PUBLISHED MATERIALS  OF «ACADEMIC CASE» AS SOURCE ON 
HISTORY OF LIFE AND ACTIVITY M.K. LYUBAVSKOGO  

                                           Rubets Olesya Borisovna 

The volume of the thesis is –53 pages. 3 chapters, the conclusions consist of 
introduction. 

          Object of research of degree work - the published materials of collections 
"Academy of Sciences in Decisions of the Politburo of the Central Committee of 
RCP(b)" and "The academic case of 1929-1931. Documents and materials of the 
investigative business fabricated by OGPU. Vyp. 1. Case on charge of the 
academician S.F. Platonov". 
         Subject - life and activity M. K. Lyubavskogo activity in the period of the 
end of the 1920th – the 1930th, M. K. Lyubavskogo position during «the academic 
case» 
         The purpose – to determine value of the published materials of "the 
academic case " and documents by history of Academy of Sciences of the USSR of 
the end of the 1920th – the beginnings of the 1930th for recovery of history of this 
period in life and activity of the academician M. K. Lyubavsky, and in particular 
his positions as scientist within a trumped-up case 
         Relevance of studying of this problem, consists that how this problem was 
in detail studied, many collections devoted to this phenomenon as "The academic 
case " are published. To reveal value of the published documents in relation to life 
and M. K. Lyubavskogo activity in the 1930th. 
        Research methods: external and internal criticism, historical and comparative 
method, method of the retrospective analysis, analogy method. 
        As a result of the done work it is possible to claim that these collections are 
the most important source of this thesis. Is of great importance for restoration and 
the analysis of life and M. K. Lyubavskogo activity in the early thirties. 
        Area of possible practical application: materials of this thesis can be used 
during the studying and the analysis of life and activity of the scientist M. K. 
Lyubavskogo in the 1930th and when studying the course and process of "the 
academic case ". 

 
 
 


