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Заснування фізичного кабінету і кафедри дослідної та
теоретичної фізики Імператорського Харківського університету.
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«История физических кабинетов является одним из
важных вопросов истории отечественной физики
вообще.»

Академік Вавілов С.І.
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Физический кабинет
Этими словами обозначали собрание физических
приборов и вместе с тем помещение для производства
опытов с их помощью. Экспериментальное искусство
получило свое начало со времени основания алхимии, 
но инструменты алхимика были просты и грубы, 
поэтому уменье работать с ними выдвигалось на
первый план и место занятий химическими опытами
получило название "лаборатории", т. е. мастерской. 
Иные были условия научной работы первых физиков, 
сохранившиеся до второй половины прошлого
столетия: для большей части физических опытов
требовался тщательно сделанный особенный прибор, 
часто очень ценный, а с каждым из них можно было
производить лишь немного разнообразных опытов. 
Проделав эти опыты, как исследователь, так и
простой любитель или преподаватель, обладающий
таким прибором, должен был только позаботиться об
его сохранении до следующего случая. Отсюда и
пошло название "физический кабинет", хранилище
ценных и хрупких приборов, долгое время бывшее
антитезой "химической" лаборатории. 
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Еще М. В. Ломоносов указывал на то, что преподавание естественных наук
должно быть основано на опыте.  Ко второй половине XVIII века в России
сложилось четкое понимание того,  что неотъемлемым элементом
опытного преподавания физики, будь-то в школе или в университете,  
является физический кабинет.  Он,  первоначально представлявший
помещение для хранения приборов,  используемых во время лекционных
демонстраций,  исторически явился самым первым типом учебно-
вспомогательных подразделений кафедр физики университетов.  Устав 1864 
года предписывал реальным и классическим гимназиям иметь физические
кабинеты,  а реальные гимназии в дополнение должны были содержать и
химическую лабораторию.  Первый русский физический кабинет, ставший в
дальнейшем первой научно-исследовательской и учебной физической
лабораторией России,  возник с основанием Петербургской академии наук. В
дальнейшем при учреждении университетов и других высших учебных
заведений их уставом предусматривалось устройство физических кабинетов
для лекционных демонстраций. Профессора физики, желавшие заниматься
исследовательской работой, превращали кабинеты в физические
лаборатории.  Таким образом,  в новых университетах России: в
Московском, Дерптском, Казанском, Харьковском, Санкт-Петербургском, 
Киевском и др.  были открыты физические кабинеты. 

Академік Вавілов С.І.
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В.Н. Каразін
(1773-1842)

Василь Назарович Каразін був
енциклопедично освіченим вченим. Хімія, 
фізика, ботаніка, метеорологія – у цих
галузях природознавства він, як фахівець, 
почував себе дуже впевнено, наскільки це
було можливо при тодішньому розвитку
природничонаукових знань. 
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«Василий Каразин вступил 22-го января 1791 г. на осьмнадцатом году в
лейб-гвардии Семеновский полк на действительную службу сержантом.
Но между тем он продолжал учиться. Служба не помешала ему
предаваться любимым его занятиям: теоретическому и практическому
изучению человека и природы. Горный корпус, лучшее из тогдашних
казенных заведений, был посещаем им постоянно, в продолжение
нескольких лет, и тут-то приобрел он те познания в точных науках, 
которыми впоследствии изумлял гораздо уже образованнейшее
поколение. С математикою, химиею, физикою, ботаникою, медицыною и
вообще естествословием ознакомился он так, что мог бы с честью
занять кафедру каждой из сих наук в любом заграничном университете».

Ф. В. Каразін

Гірничий корпус у Санкт-Петербурзі.В.Н. Каразін Мундир сержанта лейб – гвардії
Семенівського полку.
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В.Н. Каразін С.О. Потоцький А.І. Стойкович

У створення фізичного кабінету і кафедри дослідної та теоретичної фізики
Імператорського Харківського університету значний внесок внесли В.Н. Каразін, 
С.О. Потоцький та А.І. Стойкович.
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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. Придбанням перших фізичних
приладів, меблів та інструментів для фізичного кабінету ще у 1803 році
опікувався особисто В.Н. Каразін .

В.Н. Каразін
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Меблі для фізичного кабінету.

Елементи декору на шафах для приладів, які за спеціальним
замовленням В.Н. Каразіна були виготовлені для фізичного кабінету.
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Ніжки лабораторних столів із фізичного кабінету, які були виготовлені за
замовленням В.Н. Каразіна.
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Оборотний фізичний маятник. Його фігурна опора
виготовлена із ніжки лабораторного стола, що був у
фізичному кабінеті Імператорського Харківського
університету.

“Рухомі вантажі”
обортного фізичного
маятника.
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1.Невідомий художник ХІХ століття. Фізичний кабінет Харківського
університету.

2.Сучасний вигляд приміщення, в якому був розміщений фізичний кабінет.

2
1
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Відомий історик Д.Н. Бантиш-Каменський, який
відвідав Харківський університет у травні 1808 р., 
згадував: « … Из минералогического кабинета
пошли мы в физический кабинет, состоящий из
четырех больших шкафов, из коих первый
заключает в себе воздушные машины, второй
электрические, третий физические, а четвертый
оптические. Кроме сих шкафов, в другой комнате
находятся еще многие электрические машины, из
которых одна удивительной величины. В той же
комнате можно видеть разные дорогие подзорные
трубы и зеркала. Кабинет физический, 
составленный большей частью из новейших
инструментов и весьма достаточный для
производства главнейших опытов. Здесь юноши
научаются не изумляться при виде
необыкновенностей, заставляющих невежу
приписывать все чудесам и приведениям, но
изъяснять все явления познанием сил природы»

Д.Н. Бантиш-Каменський
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На физический кабинет с момента его основания делались «…



1717

ПЕРЕЛІК ПЕРШИХ ПРИЛАДІВ, ЯКІ БУЛИ ПРИДБАНІ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО КАБІНЕТУ
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Компас з картушкою на повітрі в кардановому
підвісі.

Стрічковий метр.

Блоки.
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Перші фізичні прилади, які були придбані для фізичного кабінету.

Секстант, який, вірогідно, був придбаний
графом С.О. Потоцьким для фізичного
кабінету. Вигляд до реставрації.
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Секстант після реставрації.

На трубі вигравіровано надпис
такого змісту “Інженер
Альбрехт. Тюбінген.”
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Термометр та барометр.

Психрометр. Прилад для демонстрації
1 закону Ньютона.
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Дзеркала з фізичного кабінету, які, вірогідно, були придбані графом

С.О. Потоцьким у Петербурзі в 1805 році.
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Дзеркало з фізичного кабінету, яке, вірогідно, було придбане графом

С.О. Потоцьким у Петербурзі в 1805 році.
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Гігрометри.

Аерометр Нікольсона.
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Прилад для демонстрації поняття про момент сили.
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Підзорна труба.
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Прилад “Модель ока людини” до (а) та після реставрації (б).

(а) (б)
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Постійні магніти.
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Прилад та фігури Хладні.
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Динамометр Едма Реньє з колекції
фізичного кабінету Харківського
університету, який, вірогідно, був
виготовлений у кінці ХVІІІ або на
початку XIX століття.

Едм
Реньє.



3131Динамометр Едма Реньє.
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Атанасій Іванович Стойкович – перший завідувач фізичного
кабінету Імператорського Харківського університету.
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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 Афанасієм Івановичем
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
Афанасій (Атанасій) Іванович 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
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Підручники з фізики А.І. Стойковича, які були видані під час його
роботи в Харківському університеті.
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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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Книга А.І. Стойковича “О воздушных камнях”, яка була видана ним під час
роботи в Харківському університеті.
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У серпні 1811 року за підтримки А.І. 
Стойковича, який на той час був
ректором, В.Н. Каразіна обрали
почесним членом Харківського
університету. 

У почесному дипломі, який був вручений
Василю Назаровичу, серед іншого, 
підкреслювалося:  “… совет подвигнут
был к выбору этого мужа, кроме
выдающихся познаний, которыми он
отличается, еще таким чувством
благодарности, потому что единственно
его старанию и труду нужно приписать
учреждение в Харькове университета”

А.І. Стойкович

В.Н. Каразін
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У 1804 році В.Н. Каразін у своєму маєтку, у селі Кручик, створив фізико-
хімічну лабораторію та метереологічну станцію. Спостерігаючи у 1809 році за
виходом вихлопної пари з трубок різних діаметрів, В.Н. Каразін запропонував
парову машину простої конструкції - без важелів, поршнів і багатьох інших
деталей та розробив її конструкцію. У цьому винаході він випередив ідею
реактивного двигуна. В.Н. Каразіну належить пріоритет і в створенні системи
парового опалення. У 1813 році він встановив опалювальну систему власної
конструкції у домашній лабораторії та в своєму будинку. 

В.Н. Каразін. Маєток В.Н. Каразіна у с. Кручик.
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«Ломоносов и его современники положили начало изучению атмосферной
электрики, открывая скрытые тайны природы и изучая молнию своими
«громовыми машинами» и «громовыми стрелами». Каразин искал путь, 
который заставит молнию служить человеку».

В.В. Данилевський.

Рисунок з книги А.І. Стойковича. Схема використання атмосферної
електрики, запропонована В.Н. Каразіним.
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Ідеї Каразіна щодо використання електричної енергії та створення мережі
метеорологічних обсерваторій знайшли продовження у працях фізиків
Харківського університету:  професорів Лапшина В.І., Морозова Ю.І., 
Пильчикова М.Д., Педаєва Д.І.

Педаєв Д.І.Пильчиков М.Д.Лапшин В.І. Морозов Ю.І.

Проєкт В.Н. Каразіна про створення у Харкові
метеорологічної обсерваторії був
здійсненний у 1891 році М.Д. Пильчиковим. 
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