Автобіографія М.О. Валяшка

В музеї історії НФаУ зберігається великий фонд документів М.О. Валяшка,
які становлять велику наукову цінність. Цей архів документів вдалося зібрати
завдяки синові вченого, а також співробітникам НФаУ. Один з найцікавіших
і унікальних документів – це чорновий варіант автобіографії М.О. Валяшка.
Автобіографія написана самим М.О. Валяшко, на подвійному аркуші в
клітинку. Відомості подані від народження вченого в 1871 році до 1939 року.
Час складання автобіографії не зазначено. Крім біографічних відомостей
документ містить список праць вченого, що складається з 23 найменувань.
Крім того, міститься перелік робіт, написаних під керівництвом (4
найменування) і при сприянні М.О. Валяшка (4 найменування), які потім
були з якоїсь причини викреслені олівцем. В цілому в автобіографії також
присутні виправлення чорнилами і олівцем у великій кількості. Завдяки
цьому документ є унікальним і представляє особливий інтерес.

Автобиография Н.А. Валяшко
В музее истории НФаУ хранится большой фонд документов Н.А. Валяшко,
которые представляют большую научную ценность. Этот архив документов
удалось собрать благодаря сыну ученого, а также сотрудникам НФаУ. Один
из интереснейших и уникальных документов – это черновой вариант
автобиографии Н.А. Валяшко. Автобиография написана самим Н.А.
Валяшко, на двойном листе в клетку. Сведения поданы от рождения ученого
в 1871 году до 1939 года. Время составления автобиографии не указано.
Помимо биографических сведений документ содержит список трудов
ученого, состоящий из 23 наименований. Кроме того, содержится список
работ, написанных под руководством (4 наименования) и при содействии
Н.А. Валяшко (4 наименования), которые затем были по какой-то причине
вычеркнуты карандашом. В целом в автобиографии также присутствуют
множественные исправления чернилами и карандашом. Благодаря этому
документ является уникальным и представляет особый интерес.

Autobiography of M.О. Valyashko
In the Museum of the history of NUPh stores a large collection of documents of
M.O. Valyashko, which has great scientific value. This archive of documents
managed to collect thanks to the son of the scientist and the staff of NUPh. One of
the most interesting and unique document is a draft autobiography of M.O.
Valyashko. Autobiography was written by the scientist himself, on double sheet of
paper. Information submitted from the birth of the scientist in 1871 to 1939. The
time of writing of autobiography is unknown. In addition to biographical
information the document contains a list of the scholar's works, consisting of 23
items. In addition, contains a list of works written under the guidance (4 names)
and with the assistance of M.O. Valyashko (4 names), which were then for some
reason crossed out with a pencil. Overall, his autobiography also contains
numerous fixes done with ink and pencil. Due to this document is unique and very
interesting.

