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видатний математик, професор і ректор

Харківського університету



Основні дати життя і народження

● Народився 1765 р. у с. Осипове Ковровського району Володимирської

губернії.

● До 1783 р. навчався у Володимирській духовній семінарії, після чого, як

кращий з її учнів, був направлений до Петербурзької учительської

гімназії, яку закінчив у 1786 р.

● Після її закінчення він переїхав до Москви, де почав викладати в

головному народному училищі фізико-математичні науки і російську

словесність.

● У 1800 р. повернувся до Санкт-Петербургу, де посів кафедру фізики і

математики в Петербурзькій учительській гімназії.

● У 1803 р. гімназія була перетворена в педагогічний інститут, де він

продовжив працювати вже як професор.



● У 1803 р. Т. Ф. Осиповський переїхав до Харкова. Він був затверджений на

посаді професора математики у Харківському університеті.

● З 1805 р. почав викладати в Харківському університеті.

● У 1807 р. Рада університету присвоїла Т. Ф. Осиповському ступінь доктора.

● З 1811 по 1820 р. читав курси математики, механіки, оптики і прикладної

астрономії. Серед його учнів був видатний математик М. В. Остроградський.

● Брав активну участь в організації у 1812 р. Товариства наук при Харківському

університеті. Неодноразово обирався його головою. Займався популяризацією

науки, перекладацькою діяльністю. Був головою Філотехнічного товариства.

● З 1813 по 1820 р. — ректор Харківського університету.

● Пізніше переїхав до Москви, де і помер у 1832 р.

● У 1863 р. у Харківському університеті була заснована стипендія імені Т. Ф.

Осиповського.



Праці вченого

Написаний Т.Ф. Осиповським «Курс

математики» на той час був одним із кращих

математичних посібників не лише у

російській математичній науці, а й

іноземний. Він складався із 3х томів (4й том

видати не зміг).

Перші два томи вийшли у 1801-1802 рр.,

третій у 1823 р.

У деяких західноєвропейських країнах були

зроблені переклади «Курса математики».





«Курс математики» Осиповского, может быть поставлен

наряду с лучшими руководствами того времени; сочинения его

показывают автора со всем, что было замечательного в

математической литературе Европы; избравши образцом

преимущественно Эйлера, Осиповский по ясности и строгости

изложения был достойным последователем великого

математика».

Академік Сухомлинов



Т.Ф. Осиповський цікавився астрономією, 

фізикою, механікою. Велике значення мали 

його дослідження з астрономії.

Викликає інтерес його наукова 

праця:«Исследование светлых 

явлений, видимых иногда на небе в 

определенном положении, в 

рассуждении солнца или луны» 

(1927). Ця наукова праця пізніше була 

перекладена французькою мовою. А 

також праця  «Об астрономических 

преломлениях».



Велике теоретичне значення мала 

його праця з механіки «Теория 

движения тел, бросаемых на 

поверхности земли».



Відомі промови Т.Ф. Осиповського, виголошені ним на урочистому зібранні 

Харківського університету 30 серпня 1807 р. «О пространстве и времени» і 

30 серпня 1813 р. «Рассуждения о динамической системе Канта».



З бібліографією робіт Т.Ф. Осиповського можна ознайомитися у книзі И.Н. Кравец. Т.Ф. 

Осиповский – выдающийся русский ученый и мыслитель. – Москва, 1955.
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