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(1871-1955)

хімік-органік, фармацевт, професор Харківського університету

Виставка присвячена науковій діяльності професора Валяшко М.О. 
у Харківському університеті  (1889-1919)



Професор Микола Овксентійович Валяшко широко 
відомий не тільки завдяки своїм науковим 
дослідженням у сфері фітохімії, судової хімії та 
спектрографії, але й як організатор процесу 
становлення вітчизняної системи фармацевтичної 
освіти, ставши її фундатором в Україні. 

До 150-річчя від дня народження М.О. Валяшка ЦНБ 
підготувала виставку, на який експонуються книги 
та статті вченого під час роботи у Харківському 
університеті.



Медицинский факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования 
(1805–1905) 

http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2138
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2138
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2138


Основні дати життя і діяльності
● М.О. Валяшко народився 20 березня 1871 року в місті Куп'янськ 

(Харківська область) у родині провізора. 
● З 1882 по 1886 рік навчався у бєлгородської гімназії. 
● З 1886 р. - учень в аптеці Сартіссона в  Харкові. 
● У 1889 р. склав екзамен на звання помічника аптекаря і 

вступив  на службу до аптеки І. Лапіна, на той час найбільшу у 
Харкові. 

● У 1893 р. переходить на службу до університетської аптеки і 
навчається на фармацевтичних курсах медичного факультету. 

● У 1895 р. успішно складає університетські іспити на звання 
провізора і отримує посаду лаборанта фармацевтичної 
лабораторії Харківського університету. 

● У 1899 р. складає іспити на ступінь магістра фармації. 
● У 1903 році захистив у Харківському університеті дисертацію на 

здобуття ступінь магістра.
● У 1902 р. вступив на третій курс природничого відділення 

фізико-математичного факультету Харківського університету, 
який закінчив у 1904 р., отримавши диплом I ступеня. 

● З 1905 р. - приват доцент кафедри фармації Харківського 
університету.



● У 1906 р. витримавши іспит на ступінь магістра хімії .
● У 1907 р. був затверджений приват-доцентом на кафедрі хімії. 
● У 1906-1908 рр. читає лекції з органічної хімії, дослідження 

лікарсько-дарських речовин і стереохімії.
● У 1908 р. для підготовки до професорського звання М. О. 

Валяшко був відряджений на два роки за кордон. Брав участь як  
член у Сьомому Міжнародному Конгресі з прикладної хімії в 
Лондоні, у 1909 р. відвідав міжнародну виставку в Брюсселі у 
1910 р., вступив до німецького (1908 р.) та англійського (1910 р.) 
хімічних товариств.

● У 1909 році його було обрано професором кафедри фармації і 
фармакогнозії медичного факультету Харківського університету, 
а у 1910 р. у відкритому Жіночому інституті - професором 
аналітичної хімії з дорученням організувати лабораторію.

Валяшко Н.А. Отчет о заграничной командировке с 1 мая 1908 г. по 15 августа 
1910 г. приват-доцента химии Н.А. Валяшко // Записки Императорского 
Харьковского университета. 1912 г. Книга 1-я. – Харьков, 1912. – С. 1–8.
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/8977
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● Повернувшись із-за кордону, М.О. Валяшко організував у 
фармацевтичній лабораторії Харківського університету 
спектроскопічні дослідження органічних сполук в ультрафіолеті, 
чим одразу ж привернув увагу наукової громадськості. Він почав 
успішно застосовувати цей метод і в подальшому став визнаним 
авторитетом у даній галузі досліджень не лише в країні, а й за 
кордоном, мав багато учнів і послідовників.

Наукові експерименти, організовані М.О. Валяшком, докорінно змінили 
всю постановку науково-дослідної роботи фармацевтичної лабораторії 
Харківського університету, вивели її на якісно новий рівень. 

● З 1910 р. по 1922 р. Микола Овксентійович працював також 
професором аналітичної хімії при медичному інституті.

● 22 березня 1919 р. за клопотанням фізико-математичного 
факультету Валяшко був затверджений радою Харківського 
університету в ступені магістра хімії за вчені праці без захисту 
дисертації, а 22 вересня того ж року захистив дисертацію «Спектри 
поглинання та конституція похідних бензолу» та був удостоєний 
фізико-математичним факультетом Харківського університету 
ступеня доктора хімії.



Значний внесок Микола Овксентійович зробив для 
вдосконалення системи фармацевтичної освіти та створення 
Харківського фармацевтичного інституту.

За створення фармацевтичного інституту М. О. Валяшко 
висловлювався ще у 1915 р.: 

«Для того, чтобы действительно подготовить химико-
фармацевтов к научно-практической деятельности 
необходимо создать особый Фармацевтический Институт, в 
котором все эти специальные предметы и проходились бы 
по соответствующему плану и программам. Без этого и при 
распределении слушателей по разным лабораториями 
создать целостную специальное образование сложно, 
поскольку склонность к фармацевтической специальности 
для них всегда будет второстепенным»». 



● У 1919 році, після захисту дисертації на ступінь доктора 
хімії ,  рада Харківського технологічного інституту обирає 
М.О. Валяшка  професором кафедри органічної хімії, 
керівником якої він залишався всі наступні роки. 

● До 1920 року М.О. Валяшко продовжував працювати на 
посаді завідувача кафедри фармації та фармакогнозії 
медичного факультету Харківського університету. На 
початку 1920 року медичний факультет Харківського 
університету було об’єднано з Жіночим медичним 
інститутом і перетворено на Медакадемію, а з 1921 року — 
на медичний інститут, де М.О. Валяшко працював як 
професор аналітичної хімії, фармації та фармакогнозії. 

● У 1922 році кафедру фармації та фармакогнозії було 
закрито у зв’язку із заснуванням у Харкові першого в 
Україні фармацевтичного інституту, фундатором і першим 
ректором якого став Микола Овксентійович Валяшко

Служение Отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров 
харьк. вузов (1805–2004) / под общ. ред. В.И.Астаховой и Е.В.Астаховой ; 
Нар.укр.акад. – Х. : НУА : Золотые страницы, 2004. – 747 с. – (Образование. 
Интеллигентность. Культура).



Роботи М.О. Валяшко з автографами

Автографи присвячені Івану Павловичу Осипову 
(1855-1918), хіміку, професору Харківського 
університету.



Валяшко Н. А. Спектры поглощения и структуры производных бензола.

Автографи присвячені Миколі Миколайовичу 
Салтикову (1872-1961)  математику і механіку, 
професору Харківського університету.



Автограф присвячено Струве Людвігу О́ттовичу (1858-1920), 
астроному, професору Харківського університету. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1858
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0


Автограф присвячено Арнольді 
Володимиру Митрофановичу (1871-1924) 
ботаніку, професору Харківсського 
університету

https://uk.wikipedia.org/wiki/1924


Микола Овксентійович працював у різних 
наукових товариствах при Харківському 
університеті:
-фармацевтичного (з 1895 р. був членом, з 1898 р. по 1900 р. – 
секретарем);

-медичного (з 1898 р.);

-фізико-хімічних наук (з 1898 р., секретарем з 1903 р., 
товаришем голови з 1925 р., головою з 1930 р., до реорганізації 
товариства в 1934 р. у відділі Менделєєвського товариства).

Одним із найактивніших членів товариства був голова 
Харківського відділення Всесоюзного хімічного 
товариства імені Д.І. Менделєєва професор М.О. Валяшко, 
який був його членом з 4 лютого 1898 року. Микола 
Овксентійович  виконував обов'язки секретаря 
товариства. Перша доповідь була прочитана на засіданні 
товариства 20 листопада 1902 року “К вопросу о строении 
флавонов”. З цього часу Валяшко часто виступав з 
доповідями про зв'язок будови різних органічних сполук зі 
спектрами поглинання.



Список наукових праць Валяшко Миколи Овксентійовича 
http://library.kpi.kharkov.ua/ru/school_chemistry_ValyashkoMO_list_him

Микола Овксентійович Валяшко. Сторінками біографії: 
(до 140-річчя з дня народження) 
https://nuph.edu.ua/valyashko-nikolajj-avksentevich/

Фесенко В.Ю.  Між хімією та фармацією: життєвий шлях 
Миколи Валяшка 
http://91.234.42.22/bitstream/123456789/16118/1/1692-34
15-1-SM.pdf

Жінка, наука та родина. «Перші леді» Національного 
фармацевтичного університету https://academia.in.ua/

Інтернет-посилання

Дошку на честь М. О. Валяшко встановлено за 
адресою Пушкінська вулиця, 53 на будівлі 
Харківського національного фармацевтичного 
університету 
http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/2015/12/blo
g-post_23.html

http://library.kpi.kharkov.ua/ru/school_chemistry_ValyashkoMO_list_him
https://nuph.edu.ua/valyashko-nikolajj-avksentevich/
http://91.234.42.22/bitstream/123456789/16118/1/1692-3415-1-SM.pdf
http://91.234.42.22/bitstream/123456789/16118/1/1692-3415-1-SM.pdf
https://academia.in.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%C2%AB%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%96%C2%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/2015/12/blog-post_23.html
http://mevorydoskikharkov.blogspot.com/2015/12/blog-post_23.html
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