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Становлення кафедри хімії  
у Харківському медичному університеті  
у післяреволюційний період

Нещодавно Харківський національний медичний 
університет відзначив своє 215-річчя . З пер-

ших років існування університету однією із фунда-
ментальних дисциплін, які викладалися, була хімія, 
тому історія кафедри хімії також налічує більше двох 
століть . За період існування кафедри змінювалась 
її назва, завідувачі, викладачі, студенти, незмінною 
лишалась лише любов до студентів та високий про-
фесіоналізм працівників . 

Історично так склалось, що можна виділити де-
кілька етапів розвитку кафедри хімії: початковий 
(1804—1855 рр .), дореволюційний (1855—1917 рр .), 
післяреволюційний (1917—1955 рр .), сучасний 
(1955 р . — теперішній час) . 

Історія кафедри хімії ХНМУ бере свій початок на 
медичному факультеті Імператорського Харківсько-
го університету (нині Харківський національний 
університет ім . В .Н . Каразіна) . Викладання хімії на 

медичному факультеті університету почалося у до-
революційний період хіміками природничого відді-
лення фізико-математичного факультету . У той час 
хімію викладали такі видатні вчені, як М .М . Бекетов, 
І .П . Осипов, Г .Є . Мухін, К .А . Красуський, В .Ф . Тим-
офєєв, М .А . Валяшко . М .М . Бекетов прославив Хар-
ківський університет своїми науковими досліджен-
нями в галузі фізичної хімії .

Професор І .П . Осипов, викладаючи хімію на ме-
дичному факультеті, написав два підручники з неор-
ганічної та органічної хімії . Професор В .Ф . Тимофє-
єв викладав технічну, аналітичну та органічну хімію, 
проводив заняття з якісного, кількісного й техніч-
ного аналізу, започаткував роботи з досліджень не-
водних розчинів . Професор М .А . Валяшко першим 
у Росії використав спектральний аналіз для вивчен-
ня структури органічних сполук . Він був доктором 
хімічних та доктором фармацевтичних наук, бага-

Рис. 1. Вчені дореволюційного періоду (1855—1917 р.р.)

Бекетов М.М. — зав.
каф. хімії Харківського 

університету
 (1855—1887 рр.)

Осипов І.П. — 
зав.каф. неорганічної хімії 
Харківського університету 

(1894—1910 рр)

Тимофєєв В.Ф. — 
зав.каф. органічної хімії 

Харківського університету 
(1897—1904 рр)

Валяшко М.О. — зав.каф. 
аналітичної хімії Харківського 

університету 
(1910—1922 рр)



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2 93

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

то його робіт було присвячено дослідженню тонкої 
структури органічних сполук: вивчена реакційна 
спроможність деяких функціональних груп, тауто-
мерія та ізомерія, утворення міжмолекулярного вод-
невого зв’язку у розчинах та ряд інших питань .

Рис. 2. Жіночий медичний інститут (1910—1920 р.р.),  
де знаходилася кафедра на початку свого існування

Після Жовтневої революції (1917 р .) почався піс-
ляреволюційний період в історії кафедри хімії на 
медичному факультеті Харківського університету 
була виділена самостійна кафедра хімії, якою спо-
чатку завідував проф . Г .Ю . Тимофєєв, учень проф .  
І .П . Осипова . Г .Ю . Тимофєєв був блискучим лекто-
ром, педагогом та великим ученим у галузі електро-
хімії . Після передчасної смерті Г .Ю . Тимофєєва (1926 
р .) кафедрою керував проф . Ф .П . Голєв, а потім на 
завідування кафедрою хімії був обраний молодий 
вчений проф . Є .М . Гапон . Він написав підручники 
«Неорганічна хімія для медиків» (1932 р .) та «Фі-
зична хімія для медиків» (1932 р .) . Науковий спадок 
Є .М . Гапона — 167 оригінальних наукових робіт . Піс-
ля від’їзду Є .М . Гапона до Москви кафедрою хімії на 
протязі 24 років керував проф . Т .В . Асс .

Кафедру органічної хімії в цей же період очолю-
вав професор Ю .О . Габель, лекції якого завжди відо-
бражали зв’язок хімії з медициною . У 1947 році під 
його керівництвом були розпочаті науково-дослідні 

роботи із синтезу синтетичних аналогів пеніциліну, 
здійснена спроба класифікації гетероциклічних спо-
лук . Після його смерті кафедру органічної хімії очо-
лила доц . В .І . Корольова (1949—1954 рр .) .

Тоді кафедра хімії знаходилася за адресою — вул . 
Сумська, 1 .

Рис. 4. Корпус Харківського медичного інституту  
(вул. Сумська, 1), де знаходилася кафедра до 1971 року 

(1920—1971 рр.)

Цей період можна назвати визначальним у фор-
муванні основних напрямків розвитку кафедри, 
було засновано фундамент для подальшого розви-
тку педагогічної думки . Першим завідувачем кафе-
дри хімії Харківського медичного інституту(ХМІ)
бувприват-доцентТимофєєв Г .Ю ., він очолював ка-
федру у 1920—1926 роках . На початку своєї науко-
вої діяльності Тимофєєв Г .Ю . проходив закордонне 
стажування в м . Гейдельберг, де перейняв досвід ви-
кладання хімічних дисциплін, який потім успішно 
використовував, працюючи в ХМІ для розвитку рід-
ної кафедри . Тимофєєв Г .Ю . був чудовим лектором 
та видатним педагогом, під його керівництвом фор-
мується напрямок методичної діяльності кафедри 
та відбувається впровадження в учбовий процес де-
монстраційних дослідів на лекційних та практичних 
заняттях, для більш глибокого розуміння матеріалу 
студентами .

Під керівництвом Тимофєєва Г .Ю ., на кафедрі про-
водилась наукова робота за такими напрямками як 
дослідження питань хімії неводних розчинів, впливу 

Рис. 3. Вчені післяреволюційного періоду (1918—1955 р.р.)
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природи розчинника на протікання хімічних реак-
цій . Коло його наукових інтересів охоплювали такі 
питання як дослідження електрохімічних явищ у 
розчинах, а також дослідженнями у фармацевтичній 
галузі, а саме одержанням колоїдного срібла, фітину 
та інших фармацевтичних препаратів .

Тимофєєв Г .Ю . був не лише видатним вченим сво-
го часу, але й чудовим наставником для молодих на-
уковців . Він залюбки передавав свої знання учням, 
які достойно продовжували його вчення . Після його 
передчасної смерті у 15 лютого 1926 р . кафедрою ке-
рував проф . Голєв Ф .П . Яскравою фігурою в історії 
кафедри хімії харківського медичного університету 
був професор Є . М . Гапон, який очолював кафедру у 
1929—1930 р .р . 

Рис. 6. Професор Є. М. Гапон

Це була видатна людина, яка захоплювалась од-
ночасно такими напрямками досліджень як тер-
модинаміка, кінетика, гідратація, комплексоутво-
рення, полімеризація, електрохімія, колоїдна хімія, 
фотохімія .Є . М . Гапон з однодумцями займався до-
слідженням будови ядра атому, разом вони висунули 
концепцію оболонкової моделі ядра .

Наступний етап розвитку кафедри хімії пов’язано 
з ім’ям професора Т .В .Асса (1930—1955 рр) . 

Він очолював кафедру 25 років . В 1930 році він був 
обраний завідувачем кафедри загальної хімії ХМІ . 
Він очолював кафедру у роки другої світової війни, а 
також в роки роботи кафедри під час евакуації .

Захоплює те, що в евакуації з 1941 року кафедра 
повноцінно працювала, не припинився ані навчаль-
ний процес, ані наукова робота . Активно розвива-
лись таки напрямки досліджень як питання корозії, 

«хромування металів» отримання брому . Товій Ві-
кторович дбав також про технічне оснащення кафе-
дри, та створив оптимальне технічне забезпечення 
навчальної та наукової роботи . Його наукова школа 
розвивала не лише інтереси загальної та фізичної хі-
мії але й також медицини, працюючи у тісному тан-
демі наук . Товій Вікторович був людиною, науковцем 
та викладачем з великої літери, його однаково пова-
жали і співробітники і студенти 

Рис. 7. Професор Т.В. Асс 

Завідувач кафедри органічної хімії медичного ін-
ституту проф . Габель Ю .О . (1931—1949 рр .)залишив 
також свій внесок в історію кафедри хімії .

Рис. 8. Професор Габель Ю.О.

 
Під час його завідування на кафедрі проводилась 

наукова робота присвячена синтезу біологічно актив-
них сполук, зокрема, синтезу похідних барбітурової 
кислоти та синтетичних аналогів пеніциліну, сульфа-
ніламідних препаратів .Він активно займався видав-
ничою діяльністю у 1941 роцівийшов у світпідручник 
Ю .О . Габеля «Гетероциклические соединения» .

Ю .О . Габель був чудовим педагогом та лектором, 
він є автором «Педагогічного заповіту», який не 
втратив актуальність і в наші часи . Він завідував 
кафедроюдо 1949 року, а після його смерті кафедру 
органічної хімії очолила доцент Корольова В .І ., яка 
працювала завідувачем 5 років по 1954 рік .

Через роки ми цінуємо спадщину, що залишили 
нам наші попередники . Ми святкуємо ювілеї завіду-
вачів, присвячуючи ювілейним датам, студентським 
конференціям . У нас є можливість висловити свою 
шануГабелю Ю .О ., ми доглядаємо за його могилою 
разом зі студентами, силами наших співробітників 
встановили огорожу на його могилі .

Співробітниками на чолі з завідувачем кафедри 
проф . Сировою Г . О . було написано три монографії з 
історії кафедри та створено пам’ятний календар .

Рис. 5. В науковому диспуті приймають участь приват-до-
цент Г.Ю. Тимофєєв (сидить другий праворуч) та студент 

Л.М. Андреасов (стоїть у центрі) (1915 р.)
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Рис. 9. Вірш — педагогічна спадщина проф. Габеля Ю.О.

Рис. 10. Монографії з історії кафедри та ювілейний календар
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Становление кафедры химии в Харьковском медицинском уни-
верситете в послереволюционный период
Проф. Сыровая А.О., к. фарм. н. Завада О.А.
Кафедра медицинской и биоорганической химии, ХНМУ, г. Харков

Одной из фундаментальных дисциплин, которая преподавалась в Харьковском национальном меди-
цинском университете с начала его существования, была химия, поэтому история кафедры химии так 
же как университета насчитывает более двух веков. Исторически так сложилось, что можно выделить не-
сколько этапов развития кафедры химии: начальный, дореволюционный, послереволюционный, совре-
менный. В послереволюционный период сначала кафедрой заведовал проф. Г.Ю. Тимофеев, после его 
преждевременной смерти заведующим стал проф. Ф.П. Голев, а затем на заведование кафедрой химии 
был избран проф. Е.М. Гапон, после его отъезда в Москву кафедрой химии в течение 24 лет руководил 
проф. Т.В. Асс.Кафедру органической химии в этот же период возглавляли проф. Ю.А. Габель, и доц. 
В.И. Королева (1949—1954 гг.).

Formation of the Department of Chemistry at Kharkiv Medical 
University in the post-revolutionary period
Prof. A. O. Syrovaya, PHD Zavada O.A.
Department of Medical and Bioorganic Chemistry, KhNMU, Kharkiv

One of the fundamental disciplines taught at the Kharkov National Medical University since its inception 
was chemistry, which is why the history of the Department of Chemistry as well as the University has more 
than two centuries. Historically, it was possible to distinguish several stages of development of the department 
of chemistry: initial, pre-revolutionary, post-revolutionary, modern.In the post-revolutionary period, first 
the department was headed by prof. G.Yu. Timofeev, after his premature death, prof. F.P. Golev, and then 
prof. EAT. Gapon, after his departure to Moscow, the department of chemistry for 24 years was led by prof.  
T.V. Ass. The department of organic chemistry in the same period was headed by prof. Yu.A. Gabel, and Assoc. 
V.I. Koroleva (1949—1954).
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