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Медичний факультет Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна був створений одночасно із заснуванням університету у 
1805 році. І це робить медичний факультет одним із найстаріших 
медичних вищих навчальних закладів України та Східної Європи. 

Ще на початку свого існування на медичному факультеті працювало 
багато видатних учених. Одним із таких учених у галузі психіатрії 
був професор університету Петро Олександрович Бутковський - 
автор першого вітчизняного підручника з психіатрії, перший 
професор «науки про душевні хвороби» і перший її офіційний викладач. 
Він був прихильником природничо-наукових поглядів та здійснив 
значний вклад у загальну психопатологію.



Медицинский факультет Харьковского университета за первые сто лет его 
существования (1805–1905) / Харьковский университет ; под ред. проф. И.
П. Скворцова и проф. Д.И. Багалея. – Харьков : Типография «Печатное 
дело», 1905–1906. – V, 471, 314, XVI с. : ил.
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/2138
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● Петро Олександрович Бутковський народився у 1801 році в родині священика у Смоленській губернії. Його 
дитячі роки пройшли у Харкові. Після закінченні Греко-латинської колегії у Харкові вступив до 
Петербурзької медико-хірургічної академії (1818), яку закінчив у 1823 році. 

● П.О. Бутковській протягом 10 років служив військовим лікарем, а у вільний від служби час займався  
лікарською практикою серед цивільного населення. У цей період він виявив глибокий інтерес до вивчення 
психіатрії.

● У 1830 р. подав на захист дисертацію латинською мовою на тему: “О нарушениях психической жизни 
вообще”. 

● Після захисту дисертації у 1832 р. отримав ступінь доктора медицини. 
● У 1833 році Петро Олександрович залишає службу військового лікаря, щоб підготувати до видання свою 

роботу, яка вийшла у 1834 р. під назвою “Душевные болезни, изложенные сообразно началам нынешнего 
учения психиатрии в общем и частном, теоретическом и практическом содержании”. Це був перший у 
Російській імперії підручник з психіатрії. У цьому ж році він затверджений на посаду професора 
Харківського університету.

● У 1834 році Петро Олександровича було обрано членом-кореспондентом Петербурзького товариства 
російських лікарів. І цього ж року його було затверджено ординарним професором Харківського 
університету по кафедрі хірургії та науки про душевні хвороби. 

● З 1837 року додатково почав викладати приватну патологію і терапію, в тому числі фармакологію, 
рецептуру, завідував фармакологічним кабінетом. Робота П. О. Бутковського у Харківському університеті 
стала періодом його великої творчої діяльності.

Біографія:



● Високі успіхи в науковій та викладацькій діяльності у 1838 році П. О. Бутковського були 
відзначені попечителем Харківського навчального округу і в цьому ж році він був підвищений в 
колезькі радники. 

● У 1839 році за поданням Міністра народної освіти за відмінну і старанну службу в університеті 
отримує монарше благовоління, а у 1840 році його відзначають Відзнакою «15 років бездоганної 
служби».

● В останні роки життя  працював  над посібником з викладання приватної патології і терапії, 
продовжував читати курс душевних хвороб, який викладав протягом 10 років роботи в 
Харківському університеті, і готував до перевидання «Душевные болезни ...».

● Помер П. О. Бутковський 21 листопада 1844 року.

Професору П. О. Бутковському належать такі роботи: 1) «Подробное и основательное наставление к 
распознаванию и лечению геморроидальной болезни, сост. по сочинениям Рау, Гизе и пр.» (СПб, 1830); 2) «De 
vitae psychicae anomalia generatim»; diss. D. Med. (Abo, 1832); 3) «Душевные болезни, изложенные сообразно 
началам нынешнего учения психиатрии в общем и частном, теоретическом и практическом содержании» в 2 ч. 
(СПб, 1834); 4) «Diatribe isagogica de statu medicinae hodierno deque creendo aptiori systemate nosologico 
morborum, ad chirurgiam spectantium» (Харьков, 1835); 5) «Diatribae isagogicae de statu pathologiae hodierno etc.» 
— речь, произнесённая в Харьковском университете 30 августа 1835 года; 6) «Начертание частной патологии и 
терапии человеческих болезней, изд. для руководства в преподавании», 2 ч. (Харьков, 1840) та інші. Крім того, 
він опублікував кілька перекладів наукових робіт з іноземних мов.



Коли у 1833 році П. Бутковській пішов у відставку,  він присвятив 
себе приватній медичній практиці і підготовці підручника про 
душевні хвороби. Цей підручник вийшов друком у Санкт-Петербурзі у 
1834 р. Складався підручник з двох томів, загальний обсяг яких склав 
318 сторінок. На той час це була дуже значна праця.

У передмові, звертаючись до читача, він говорить про те, що 
спонукало його написати цю працю. Вчення про душевні хвороби на 
початку ХІХ століття обмежувалося мізерними, емпіричними 
положеннями. Психічно хворі люди, подібно важким злочинцям, 
містилися у в'язницях і гамівних будинках, скуті ланцюгами. За 
короткий період у Франції та Німеччині було відкинуто жорстоке, 
тюремне утримання психічно хворих. Стверджувалося гуманне 
ставлення до них. Автор пише: «Мне казалось, что потребность в 
сочинении, сообразном нынешнему состоянию психиатрии, 
наиболее ощутительна у нас. Наблюдения, сделанные мною в 
продолжение десятилетних практических занятий на службе, 
убедили меня в преимуществе системы, которой я следовал при 
начертании душевных болезней».



Бутковский П.А. Душевные болезни, изложенные сообразно началам нынешнего 
учения психиатрии в общем и частном, теоретическом и практическом содержании 
доктором медицины Петром Бутковским. / П.А. Бутковский. – Санкт-Петербург: 
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У І томі «Душевных болезней», у розділі «Исторические 
сведения о душевных болезнях» П.О. Бутковській представив на 
38 сторінках численні літературні джерела, які охоплюють 
період з 1482 року до Різдва Христового і закінчуючи 1830 роком. 
Кожна з робіт супроводжувалася короткою характеристикою. Ця 
унікальна бібліографічна довідка не втратила свого значення для 
дослідників і сьогодні.

Бутковский П.А. Исторические сведения о душевных болезнях / 
П.А. Бутковский // Душевные болезни, изложенные сообразно 
началам нынешнего учения психиатрии в общем и частном, 
теоретическом и практическом содержании доктором медицины 
Петром Бутковским. Часть первая. – Санкт-Петербург, 1834. – I – 
XXXVIII. http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/5720
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У 1841 році вийшли друком перші два томи «Начертания частной патологии 
и терапии человеческих болезней». Ця праця була написана у дусі 
практичної медицини і отримала позитивні рецензії у ряді вітчизняних 
журналів. За ці високі творчі успіхи в науці П. О. Бутковський у 1842 році був 
нагороджений орденом Св. Анни 3-го ступеню, а у 1843 році отримав звання 
статського радника.



Бутковский Петр. Начертание частной патологии и терапии 
человеческих болезней, изданное для руководства в преподавании П.О. 
Профессором Императорского Харьковского университета, Доктором 
медицины, Коллежским советником Петром Бутковским. Часть вторая, 
содержащая в себе воспаления всех систем и органов человеческого 
тела . – Харьков : В Университетской типографии , 1841 . – 725 , (3) с.
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У журналі UNIVERSITATES: Наука и просвещение у №1 за 2005 рік 
опублікована стаття присвячена П.О. Бутковському



Інтернет-посилання
● Петрюк П. Т., Петрюк А. П. Профессор П. А. Бутковский — основоположник научной и 

практической психиатрии в Украине (к 210-летию со дня рождения) // Психічне здоров’я. — 2010. — 
Вип. 2. — С. 79–86 http://www.psychiatry.ua/articles/paper372.htm

● Двирский А.Е. Естественно-научные воззрения и вклад в общую психопатологию профессора 
Харьковского университета П. А. Бутковского (К 175-летию преподавания и публикации первого 
руководства по психиатрии в России) https://psychiatr.ru/files/magazines/2011_03_scp_160.pdf

● Петрюк П. Т., Иваников Ю. В. Харьковский профессор П. А. Бутковский — основоположник научной 
психиатрии в Украине // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии 
и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной 
неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 
(Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 61–64 
http://www.psychiatry.ua/books/saburka/paper028.htm

● Чуприков А. Имя из небытия  https://zn.ua/SOCIUM/imya_iz_nebytiya.html

http://www.psychiatry.ua/articles/paper372.htm
https://psychiatr.ru/files/magazines/2011_03_scp_160.pdf
http://www.psychiatry.ua/books/saburka/paper028.htm
https://zn.ua/SOCIUM/imya_iz_nebytiya.html

