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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Цінності, породжені історією, що пройшли крізь час.

Кафедра експериментальної фізики фізичного факультету.
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ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ



33

Підготовка до створення фізичного кабінету і кафедри дослідної та теоретичної
фізики Імператорського Харківського університету здійснювалась ще до його
офіційного відкриття у Харкові у 1804 році.
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17 січня 1805 р. відбулось офіційне відкриття Імператорського
Харківського університету. В числі його кафедр була і кафедра
теоретичної та дослідної фізики. У той час вона була єдиним центром
фізики на території півдня Російської імперії. До складу кафедри
входили: професор, завідувач кафедри; його помічник – адьюнкт; 
наглядач фізичного кабінету; інструментальний майстер.
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Атанасій Іванович Стойкович – перший завідувач кафедри
теоретичної та дослідної фізики і фізичного кабінету
Імператорського Харківського університету.



66

У листопаді 1803 р. попечитель
Харківського освітнього округу граф
Северин Осипович Потоцький перебував
у Відні. Під час балу в графа Йосипа
Осмінського він познайомився з
австрійським підданим, випускником
Геттінгенського університету, сербом за
національністю А. і. Стойковичем і тут же, 
прямо під час балу, підписав с ним умови
вступу в Харківський університет на
кафедру физіки з 1 листопада 1803 р. 

Візитна картка А.І. Стойковича та книги, 
напиисані ним. 
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Першим завідувачем кафедри теоретичної та
дослідної фізики і фізичного кабінету був
А. І. Стойкович.
Він народився в м. Рума (Сербія). Освіту здобув у
Еденбургській, Сегединській і Пресбургській
академіях вищих наук, після чого в 1797-1799 роках
слухав лекції в Геттінгенському університеті. У 1799 
році А. І. Стойкович у Тюбінгенському університеті
здобув ступінь доктора вільних наук і філософії. 
З моменту відкриття Харківського університету
професор Стойкович А. І. читав теоретичну й
дослідну фізику. Він двічі був ректором
університету. Стойкович

Афанасій Іванович.
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А.І. Стойкович

Підручники з фізики А.І. Стойковича, які були видані під час його
роботи в Харківському університеті.



99

Підручник з дослідної фізики А.І. Стойковича, який був виданий під час
його роботи в Харківському університеті.
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Підручник з фізичної астрономії А.І. Стойковича, який був виданий
під час його роботи в Харківському університеті.
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Василь Сергійович Комлишенський очолював кафедру фізики в
Харківському університеті з 1813 по 1839 рік . Випускник (1808 р.) 
Харківського університету,  який першим з фізиків університету
захистив магістерську (1812 р.) та докторську (1813 р.) дисертації. У
1922-1825 рр. був деканом фізико-математичного факультету, а в
1835-1837 рр. – ректором Харківського університету.

В.С. Комлишенський.

Наукові праці В.С. Комлишенського.
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Лапшин В.І.

У 1839-1863 рр. кафедрою фізики
й фізичної географії завідував
професор Лапшин В. І.

Прилади з колекції фізичного кабінету, 
якими користувався професор Лапшин В.І.
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Лапшин Василь Іванович
(1809 – 1888)

Народився в 1809 році в Петербурзі. У 1928 році після
півторарічного навчання в Петербурзькому університеті був
направлений на фізико-математичне відділення Дерптського
інституту, який закінчив у 1833 році. Протягом наступних двох
років він слухав лекції в Берлінському університеті. З 1835 року
працював у Харківському університеті. У 1838 році Лапшин В.І. 
захистив докторську дисертацію і був затверджений
ординарним професором кафедри фізики й фізичної географії. 
У 1839-1863 рр. В. І. Лапшин завідував кафедрою фізики й
фізичної географії. З іменем В. І. Лапшина пов’язані перші
наукові експериментальні дослідження на кафедрі фізики. 
Проводив дослідження в галузі електрики та оптики, а також
телеграфіїї. Під його керівництвом у 1859 в Харківському
університеті були проведені гальванічні досліди. Він розробив
проект (1865 р.) харківського водогону, а з 1840 року
організував у Харкові систематичну метеорологічну службу. 
Почесний член Харківського університету (1865). Автор
підручника «Опыт систематического изложения физики». 
Провів детальні дослідження густини і температури води
Чорного моря на різних глибинах під час роботи в
Новоросійському університеті.
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Гальванічні досліди в Імператорському Харківському університеті.
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У звітах про стан та діяльність Харківського університету за 1858-
1860 роки повідомляється про проведення в університеті у серпні-
вересні 1859 року так званих гальванічних дослідів.
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Ініціатором проведення гальванічних дослідів у Імператорському
Харківському університеті був ординарний професор Харківського
університету В.І. Лапшин. Йому допомагали фізик, кандидат
Харківського університету, в подальшому його професор, Морозов Ю.Г. 
та хімік, магістр Харківського університету Тихонович Ф.В.
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Будівля Харківського університету, в якій у серпні-вересні 1859 
року під керівництвом професора Лапшина В.І. були проведені

гальванічні досліди.
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Досліди були здійснені з використанням гальванічної електрики, 
джерелом якої служила потужна батарея, що складалася із 1000 
гальванічних елементів Бунзена. Цю батарею придбав у Парижі за
свої кошти комісіонер університету, тобто офіційний його
постачальник, О.Х. Едельберг. Він надав її безкоштовно в
розпорядження працівників університету. 

Будинок, в якому була розміщена
майстерня О.Х. Едельберга.
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Батарея гальванічних елементів, з’єднаних із настільною
дуговою лампою, в якій використовується ручне регулювання
відстані між вугільними електродами.
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Інформацію про проведення гальванічних дослідів в університеті
детально подавали Харківські газети.
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21 серпня 1859 року до публіки, яка зібралась в
університетській залі святкових зібрань, 
звернувся професор Лапшин В.І. Він розповів про
зміст гальванічних дослідів, про будову та
принцип дії елементів Бунзена, про дивовижні
приклади практичного використання гальванізму
(телеграф, освітлення, вибухи пороху на
відстані), про правила безпеки та вжиті запобіжні
заходи. Після цього почався показ деяких
дослідів. 

Закопчене
сажею скло
та захисні
окуляри.
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Святкова зала Імператорського Харківського університету, в
якій у серпні-вересні 1859 р. було проведено низку
гальванічних дослідів.
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Професор Лапшин В.І, кандидат Морозов Ю.Г. та магістр Тіхонович Ф.В. 
проводять гальванічні досліди у фізичному кабінеті Імператорського
Харківського університету. Вересень 1859 року.
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Програма публічного показу включала в основному фізичні
досліди. Глядачі бачили що платинова дротина при проходженні
струму світилась і видовжувалась, електроди із сурми і вісмуту
перетворювались у пару, маленька гармата, через снаряд якої була
пропущена платинова дротинка, стріляла у ціль тоді, коли
електричне коло замикалось через дротинку, сніп вольтової дуги
відхилявся під дією магнітного поля, що супроводжувалось
пронизливим звуком ( “завиванням дуги”). Досліди мали успіх і за
побажанням публіки вони були повторені 25 серпня.
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Освітлення світлом дугової лампи Лопанського мосту та
Залопанської території міста Харкова у ході проведення

гальванічних дослідів.
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Університетська гірка, будівлі на якій були освітлені світлом
дугової лампи під час проведення гальванічних дослідів.
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Лопанський міст та Залопанська територія міста Харкова, які у
серпні-вересні 1859 року були освітлені світлом від дугової лампи
під час проведення гальванічних дослідів.
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Лопанський міст та так звана Залопанська територія міста Харкова, які під
час проведення гальванічних дослідів у серпні-вересні 1859 року були
освітлені світлом від дугової лампи.
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Настільна дугова лампа з
автоматичним регулюванням
відстаней між електродами з
використанням електромагнітів
з колекції фізичного кабінету.

Вугільний електрод
для дугової лампи.
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Настільні дугові лампи з ручним (а) та автоматичним (б) регулюванням
відстаней між вугільними електродами. Прилади з колекції фізичного кабінету університету.

(а)

(б)
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Підручники з фізики, якими користувався професор
Лапшин В.І.
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Докторська дисертація
Лапшина В.І.

Наукові праці В.І. Лапшина.
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Наукові праці, які були написані професором Лапшиним В.І.
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Наукові праці В.І. Лапшина.
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Підручник, написаний В.І. Лапшиним.
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Улітку 1861 року професор Лапшин В.І. та кандидат Морозов Ю.І. здійснили подорож до
Європи. Метою подорожі було ознайомлення з будовою і принципом дії нового гальванічного
елемента Грене, а також відвідування наукових лабораторій задля спілкування з різними
відомими вченими і майстерень, де виготовляли нові фізичні прилади.
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Гальванічний
елемент Грене, 
кілька екземплярів
якого були
привезені В.І. 
Лапшиним із
Франції 1861 році
до (а) та після (б) 
реставрації. 

Лапшин В.І.

(а)
(б)
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Досліди з відреставрованим
елементом Грене.
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Досліди з елементом Грене.
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Ртутний термометр, 
виготовлений для фізичного
кабінету університету на
замовлення В.І. Лапшина у
майстерні Гейслера у 1861 р. 
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Трубки Гейслера.
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Професор Лапшин В.І. та
професор Морозов Ю. І були
піонерами досліджень в галузі
дротової телеграфії. У 1842 році
професор Лапшин В.І. 
опублікував перший російський
огляд із електромагнітної
телеграфії та виступив із
доповіддю «Об
электромагнитных телеграфах»
на святковому засіданні
університету 30 серпня 1842 
року. Ю.І. Морозов вперше
розробив пристрій, який давав
можливість проводити
ущільнення каналів
телеграфного зв’язку, тобто
здійснювати частотне
телеграфування.
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Телеграфний апарат, який
вірогідно використовували
професор Лапшин В.І та
професор Морозов Ю.І при

проведенні гальванічних
дослідів та досліджень в
галузі дротової телеграфії, а
також для передавання
даних, одержаних у ході
проведення метеорологічних
спостережень.
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Професор Морозов Ю.І.
завідував кафедрою фізики у
1864 – 1866 рр.

Морозов Ю.І.
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Морозов Юрій Іванович
(30.03.1836 – 30.04.1900)

Фізик, метеоролог, археолог-аматор, заслужений професор
Харківського університету.
Народився в містечку Соколки Кобелякського повіту
Полтавської губернії. Закінчив фізико-математичний
факультет Імператорського Харківського університету в 1857 
році. Брав участь у проведенні гальванічних дослідів в
Харківському університеті у 1859 році. Упродовж 1860-1862 
рр. удосконалював знання в Німеччині, Австрії, Швейцарії, 
Бельгії, Франції та Англії. У 1864 р. захистив магістерську, а в
1970 р. – докторську дисертацію. У 1862-1867 рр. читав лекції
з теоретичної та дослідної фізики й метеорології. Завідував
кафедрою фізики у1864 – 1866 рр., а з 1867 року – кафедрою
фізичної географії в Харківському університеті. У 1869 році він
першим у світі розробив пристрій, використання якого давало
можливість одночасно передавати по одній лінії зв’язку кілька
телеграм сигналами змінного струму низької частоти.
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Наукові праці Морозова Ю. І. стосувались питань спектроскопії дротової
телеграфії, вивчення фізичних явищ, що відбувались на поверхні та
всередині Землі, а також в її атмосфері та археології. Тема його докторської
дисертації, яка була захищена у 1870 році: «Матеріали до пояснення
утворення градинок». 
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Вчений світового рівня М.Д. Пильчиков, учень
Ю.Г. Морозова, який першим у світі створив
протектор - пристрій для іскрового
передавача, що мав використовуватись у
бездротовій телеграфії. Цей прилад, який за
принципом дії є резонансним електромагнітом, 
давав можливість захистити лінію
радіотелеграфного зв’язку, тобто
“засекретити” передачу телеграм.

Резонансне реле
М.Д. Пильчикова.
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Ю.І. Морозов очолював комісію із збору коштів на побудову пам’ятника В.Н. Каразіну.
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Шимков Андрій Петрович

(21.11.1839 – після 1909)

Заслужений професор Харківського
університету. Закінчив університет у 1860 
році. У 1864 році захистив магістерську
дисертацію. Упродовж (1866-1867) рр. 
удосконалював знання в університетах
Франції, Німеччини, Швейцарії. У 1868 р. 
захистив докторську дисертацію. Читав
курс дослідної фізики студентам 1-го та
2-го курсів. У 1875 р. видав «Курс
дослідної фізики» (у трьох томах), який
тривалий час використовувався як
основний підручник з фізики в
університетах Російської імперії. Книга
А.П. Шимкова «Теоретична фізика» була
першим підручником з теоретичної
фізики, виданим у Харківському
університеті.

Професор Шимков А.П. 32 роки (1867 
– 1899) рр. очолював кафедру фізики
у Харківському університеті.
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Сторінки книги «Курс опытной физики. Ч. 1. Общая физика и акустика». (1878 р.) 
з автографом проф. Шимкова А.П.
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1.Титульна сторінка книги «Курс опытной физики. Ч. ІІ. О свете». (1878 р.) з
автографом проф. Пильчикова М.Д., який був учнем проф. Шимкова А.П.
2. Сторінка книги проф. Шимкова А.П. «Теоретична фізика».

1 2
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Погорілко О.К. у 1870 р. закінчив фіз.-мат. 
факультет Харківського університету. Захистив
магістерську дисертацію у 1877 році. Читав лекції з
теоретичної фізики на 3-му й 4-му курсах як приват-
доцент. У 1878 році відбув у відрядження до
Німеччини. З 1885 р. працював ад'юнкт-професором
у Харківському технологічному інституті, де
заснував і обладнав кабінет фізики, навчальну
лабораторію та метеорологічну станцію. Першим у
Харкові провів досліди з рентгенівськими
променями одразу ж після їх відкриття. У 1900 –
19012 рр. був Харківським міським головою. 

Погорілко
Олександр
Костянтинович
(07.08. 1848 – 24.12. 
1912)
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Лекції О.К. Погорілко.
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У 1884 -1894 рр. на кафедрі фізики працював М. Д. Пильчиков -
талановитий учений, новатор, прекрасний лектор. Він опублікував більше
50 наукових праць з різних галузей фізики. М. Д. Пильчиков поєднував у
своїх працях експериментальний підхід з теоретичним. Він був одним із
перших дослідників Курської магнітної аномалії, неодноразово
представляв університетську науку на міжнародних наукових
конференціях. 

Пильчиков М. Д. Наукові статті, написані Пильчиковим М.Д.

Рефрактометр,

сконструйований

Пильчиковим М.Д.
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М.Д. Пильчиков був одним з піонерів
у галузі бездротової телеграфії та
радіоуправління. Він запропонував
модель протектора, що захищає
прилади – телефон, маяки, 
семафори, гармати, міни від дії на
них електромагнітних хвиль
стороннього походження, винайшов
спосіб керування різними
механізмами й пристроями по радіо. 
Пильчиков М.Д. одним із перших у
Російській імпрії розпочав вивчення
радіоактивності та впровадження
рентгенографії. Про свої досягнення
у галузі ренгенографії та вивчення
властивостей рентгенівських
променів Пильчиков М.Д. повідомив
В.К. Рентгена і незабаром отримав
від нього листа з подякою. Пильчиков М.Д. створив рентгенівську

фокус-трубку, удосконаливши лампу
Пулюя шляхом застосування у ній
увігнутого антикатоду.  
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Прилади, які використвував М.Д Пильчиков при проведенні дослідів з
бездротового телеграфування.
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Еталонний резистор, придбаний М.Д. Пильчиковим для фізичного кабінету, 
про що засвідчено його автографом на кришці приладу.

З багатогранною діяльністю М.Д. Пильчикова можна
ознайомитись, переглянувши окрему презентацію, яка розміщена
на сайті кафедри, а також прочитавши статтю про нього, яка також
розміщена на сайті кафедри.  
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Михайло Петрович Косач, брат Лесі
Українки (Лариси Петрівни Косач), навчався
на фізико-математичному факультеті (1888-
1891) рр. Київського університету та в
Дерптському університеті. В 1891-1895 рр. М. 
П. Косач працював у Харківському
університеті на кафедрі фізики й фізичної
географії у 1899-1903 рр. Він завідував
мережею електричного освітлення в
університеті (1899 р.), метеорологічною
станцією університету, проводив дослідження
з метеорології, природи атмосферної
електрики та електролізу. М. П. Косач читав
курси: загальна метеорологія; електростатика; 
електродинаміка і електромагнетизм; 
механічна теорія тепла; рентгенівські промені.
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Олексій Петрович Грузинцев – випускник
(1872 р.) математичного відділення фізико-
математичного факультету Казанського
університету, талановитий вчений і педагог. 
Він завідував кафедрою фізики в
Харківському університеті у 1904 - 1914 рр., 
а працював в університеті до кінця свого
життя – до 1919 року. О.П. Грузинцев
докладав багато зусиль для створення
демонстраційного музею, фізичного кабінету
і фізичного практикуму. Завдяки його
невтомній енергії фізичний кабінет
перетворився в фізичну лабораторію в
Харківському університеті.

Грузинцев О.П. завідував кафедрою фізики в
Харківському університеті у 1904 - 1914 рр.

Грузинцев О.П.
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Титульна сторінка лекцій
О.П. Грузинцева.



6565Книги, написані О.П. Грузинцевим.
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Грузинцев О.П.

Спінтарископ Крукса, яким користувався
О.П. Грузинцев.

Експериментальна установка, яку О.П. Грузинцев
використовував при дослідженні променів радію. 



6767

Роговський Є.О.

Роговский Євгеній Олександрович закінчив
С. Петербурзький університет у 1882 р. Після
його закінчення – лаборант, магістр фізики
(1903 р.), приват-доцент С. Петербурзького
университету. З 1904 р. професор кафедри
фізики Імператорського Харківського
університету. Роговский Е. О. був одним з
авторів статей «Энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона», а також коректором
«Журнала Русского физико-химического
общества».
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Наукові праці Є.О.  Роговського.
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Фахівець у галузі геофізики, 
метереології та наукової
фотографії.

Педаєв Д.П.
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М. І. Сахаров – учень
Грузинцева О.П. після
закінчення Харківського
університету працював на
посаді лаборанта (асистента) 
фізичного кабінету університету
в 1904 - 1914 рр. Практичний та
організаційний досвід, набутий
ним під час стажування у
лабораторії Вільгельма Конрада
Рентгена,  він, у подальшому, з
успіхом використовував для
вдосконалення змісту лекційних
демонстрацій та створення
загального студентського
лабораторного практикуму в
Харківському університеті та в
Харківському технологічному
інституті. Професор, завідувач
кафедри фізики Харківського
технологічного інституту в 1921 
- 1941 рр. та в 1943 - 1946 рр.

Сахаров М.І.

Лабораторія
Вільгельма
Конрада
Рентгена.
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М.І. Сахаров протягом 1911-1912  навчального року підготував більше ніж 10 
нових лекційних демонстрацій, які були включені до складу демонстраційного
музею кафедри. Серед них, зокрема, була і камера Вільсона, яку
використовував на своїх лекціях професор Рожанський Д.А.

Камера Вільсона.
Рентгенівський фотознімок
руки з автографом його
автора – М.І. Сахарова.
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У 1914 -1921 роках завідувачем кафедри фізики був випускник Санкт-
Петербурзького та Берлінського університетів Дмитро Аполінарієвич
Рожанський, учень О.С. Попова, блискучий учений і організатор науки, 
засновник першої наукової школи радіофізиків у Харківському університеті. 
З 1914 року на кафедрі фізики протягом 5 років працював Торічан Павлович
Кравець. Т.П. Кравець - видатний вчений-оптик, засновник школи теоретичної і
експериментальної наукової фотографії, знавець історії фізики, член-
кореспондент АН СРСР. 

Рожанський Д. А. Кравець Т. П.
Осцилограф

Д.А. Рожанського.
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У 1922 на кафедрі фізики почали
працювати Дмитро Самойлович
Штейнберг та Абрам
Олександрович Слуцкін. Вони
читали лекції із різних розділів
загальної та теоретичної фізики, 
проводили практичні та
лабораторні заняття. У 1924 г. 
вони розробили новий спосіб
генерування високочастотних
коливань у магнетронах на хвилях,
що мають довжину 7- 50 см.

Магнетрон Д.С.Штейнберга і
А.О. Слуцкіна.
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Штернберг Д.С.

Фрагмент статті
Штернберга Д.С. та
Слуцкіна А.О.
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Новий період розвитку кафедри фізики розпочався в 1933 році після
відновлення Харківського університету, який було створено на базі Фізико-
хіміко-математичного інституту та Педагогічного інституту професійної
освіти, що були прямими спадкоємцями старого Харківського
імператорського університету. З 1 жовтня 1933 року в новоствореному
університеті відновив роботу фізико-математичний факультет, деканом
якого став професор Андрій Володимирович Желеховський. Він також
очолював кафедру експериментальної фізики з 1931 року до 1935 року. 

Желеховський А. В.
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А. В. Желеховський був одним з керівників ініціативної групи харківських
фізиків (Оргбюро) зі створення у 1928 році у Харкові Українського фізико-
технічного інституту (УФТІ) та одним з перших його наукових
співробітників.

А.В. Желеховський (перший у третьому ряду) з членами Оргбюро).
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Підручники та
наукові праці, 
написані
професором
Желеховським А.В.
. 
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У 1935 році на фізичному факультеті почав
працювати професор Лев Давидович Ландау, 
який у 1936 році перебував на посаді
завідувача кафедри експериментальної фізики
протягом двох семестрів. Розпочавши свою
діяльність з викладання курсу загальної фізики, 
він приступив до читання свого знаменитого
курсу теоретичної фізики. У цей період вийшов
з друку перший том курсу «Механіка», 
написаний разом з Л.М. П’ятигорським.

Ландау Л. Д.

П’ятигорський Л. М.
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У цей період було завершено і другий том курсу «Статистична фізика», 
який був написаний Л.Д. Ландау в співавторстві з Є. М. Ліфшицем.

Є. М. Ліфшиць та Л.Д. Ландау.
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Л. Д. Ландау стимулював розвиток досліджень з теоретичної
фізики в університеті. Його зусиллями було створено Харківську
школу фізиків-теоретиків.

Учасники конференції з теоретичної фізики в Харкові. Травень 1934 року. У
центрі першого ряду стоїть Л. Ландау, а зліва від нього стоїть Нільс Бор.
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У різні роки загальний
курс фізики на кафедрі
експериментальної
фізики читав академік
АН УРСР О.І. Ахієзер.
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У 1937-1938 роках для викладання на фізико-математичному факультеті були
запрошені К.Д. Синельников, А.К. Вальтер, Б.Я. Пінес та інші провідні фізики-
експерименатори. У 1938-1941 роках особливо успішно розвивається
навчально-методична робота на кафедрі експериментальної фізики. Окремі
розділи експериментальної фізики читали різні викладачі: К.Д. Синельников
(оптика), А.К. Вальтер (атомна будова речовини), Б.Я. Пінес – (будова
твердих тіл, фізика рентгенівських променів і основи структурного аналізу
кристалів), В.А. Петухов (електрика та магнетизм). Велику увагу лекційному
демонстраційному експерименту приділяли лекційні асистенти В.З. Сурков та
І.П. Корольов. У цей час проводились роботи, спрямовані на створення та
модернізацію загального фізичного студентського лабораторного практикуму. 
Він постійно поповнювався новими лабораторними роботами, які відображали
тогочасні досягнення фізики.

Вальтер А.К. Пінес Б.Я.
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Під час Великої Вітчизняної війни частина працівників фізико-
математичного факультету брала участь у бойових діях, частина з них
перебувала в м. Кизил-Орда в евакуації, а частина - на окупованій
території. 
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Під час Великої Вітчизняної війни багато приладів та обладнання з
фізичного кабінету було знищено або ж розграбовано.
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Одразу ж після повернення у жовтні 1943 року завідувача кафедри
експериментальної фізики проф. Синельникова К.Д. у Харків почалась
інтенсивна робота з відновлення фізико-математичного факультету і, зокрема, 
лабораторій та фізичного кабінету кафедри експериментальної фізики. У
повоєнні роки К.Д. Синельников спільно з Б.І. Вєркіним, А.А. Галкіним, К.В. 
Мезіним, А.С. Мільнером та іншими вдосконалювали і покращували методичну
побудову курсу експериментальної фізики, приділяючи велику увагу його
узгодженню з курсом вищої математики для фізиків та лекційними
демонстраціями. У цей час їх майстерно, ефектно і блискуче здійснювала
лекційний демонстратор старший лаборант Єлизавета Іванівна Тер-Мікаельянц.

Тер-Мікаельянц Є.І. Синельников К.Д.
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Роботою кафедри експериментальної фізики у різні роки керували: академік
АН УРСР К.Д. Синельников, член-кореспондент АН УРСР В.Г. Хоткевич, 
академік АН УРСР Б.І. Вєркін, проф. В.М. Андронов, проф. Лебедєв В.П. 

Синельников К.Д. Хоткевич В.Г. Вєркін Б.і.
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У 1923 р.  К.Д. Синельников закінчив
Кримський університет у м. Сімферополі.

Синельников
Кирило Дмитрович.

У 1928 – 1930 рр. Кирило Дмитрович Синельников перебував у Англії,
в Кавендішській лабораторії на стажуванні у Ернеста Резерфорда. 

Синельников Кирило Дмитрович.
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З 1930 р. К.Д. Синельников завідувач
відділу, а з 1944 р. до 1965 р. – директор
Харківського фізико-технічного інституту. 
З 1946 р. – науковий керівник Лабораторії
№1 Харківського фізико-технічного
інституту, яка працювала над «урановим
проектом». З 1937 р. до 1956 р. завідувач
кафедри експериментальної фізики
фізико-математичного факультету
Харківського державного університету.

Синельников К.Д.

Академік АН УРСР. Проф. Синельников К.Д. читає лекцію.
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У 1932 р. Синельников К.Д. спільно з
А. К. Вальтером, О. І. Лейпунським та
Г. Д. Латишевим вперше в СРСР
розщепив високоенергетичними
протонами ядро атома літію.
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Член-кореспондент АН УРСР, 
доктор фіз.-мат. наук, 
професор Хоткевич В.Г. 
завідував кафедрою
експериментальної фізики з
1956 року до 1979 року. 

Хоткевич В.Г.

Проводив дослідження у галузі фізики
низьких температур. Під його
науковим керівництвом захищено 15 
кандидатських дисертацій. В.Г.
Хоткевич удостоєний урядових
нагород. У 1969 році обраний
почесним доктором Познанського
університету імені Адама Міцкевича
(Польща). Брав активну участь у
суспільному житті.
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Б.І. Вєркін – видатний фізик та
організатор науки. В 1960 році
заснував у Харкові Фізико-технічний
інститут низьких температур АН УРСР
(нині – імені Б.І. Вєркіна НАН України), 
був його директором до останніх днів
свого життя. Створив школу фізиків-
кріогенщиків. Б.І. Вєркін - з вересня
1979 по 1982 рік - завідував кафедрою
експериментальної фізики. З 1950 р. 
читав лекції з загальної і
експериментальної фізики на фізико-
математичному і фізичному( в 60-ті та
70-ті роки) факультетах Харківського
університету. 

Вєркін Б.І.



9292

Андронов В.М.

Володимир Михайлович Андронов –
випускник фізичного факультету Харківського
університету, який закінчив у 1962 р., фізик-
експериментатор, доктор фізико-математичних
наук (1989 р.), професор (1990 р.) З 1992 року –
дійсний член Академії інженерних наук України. 
Андронов В.М. очолював кафедру
експериментальної фізики з 1983 року до 2001 
року. Основним завданням колективу кафедри
експериментальної фізики в ці роки було
забезпечення навчального процесу з вивчення
загальної фізики на фізичному і радіофізичному
факультетах. Завдяки В.М.Андронову в 1988 р. 
на кафедрі вперше з’явились високоякісна
відеотехніка та персональні ком’пютери. Це
дало можливість розпочати відеозйомку та
впровадження в навчальний процес лекційних
відеодемонстрацій із загальної фізики, 
одержаних з використанням методу
інтерактивного відео, супроводжувати лекції
відеофільмами науково-навчального та
документального спрямування. 
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На кафедрі експериментальной фізики працював
професор Гладких Микола Тимофійович, який
блискуче читав курс загальної фізики та спецкурси
бакалаврам і магістрам фізики та прикладної
фізики. Наукова діяльність М.Т. Гладких була
пов’язана з дослідженням поверхневих явищ, 
фазових перетворень і структури в конденсованих
плівках різних матеріалів. За результатами
досліджень опубліковано близько 300 праць і
одержано 10 авторських свідоцтв на винахід. 
Спільно з учнями М.Т. Гладких в 2004 році була
видана монографія “Поверхневі явища і фазові
претворення в конденсованих плівках”.
М.Т. Гладких протягом багатьох років був Головою
спеціалізованої вченої ради із захисту
кандидатських та докторських дисертацій, яка
плідно працювала на фізичному факультеті під
його керівництвом.

Гладких М.Т.
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Доктор фіз.-мат. наук, 
проф. Лебедєв В.П. 
обіймав посаду
завідувача кафедри
експериментальної
фізики у 2001-2013 роках. 
Проводив дослідження у
галузі фізики
низькотемпературної
пластичної деформації. 
Брав участь у розробці
Державного галузевого
стандарту освіти. 

Лебедєв В.П.
Лебедєв В.П. проводить
електронно-мікроскопічні

дослідження.
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