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Валеріан Григорович Лашкевич народився 19 листопада 1835 р.
в селищі Іванівці Кам'янець-Подільській губернії (нині Вінницька область)
в родині священика

Подільська Духовна семінарія. Кінець ХІХ ст.

Початкову освіту юнак отримав в Кам'янець-Подільській семінарії



Але духовна кар'єра не приваблювала майбутнього вченого, і він вступив 
до Медико-хірургічної академії в Санкт-Петербурзі

У 1862 р. Валеріан Григорович закінчив курс академії докторантом 
(з відзнакою), нагороджений премією І.Ф. Буша і золотою медаллю



В.Г. Лашкевич став ординатором в терапевтичній клініці 
Медико-хірургічної академії, якою керував найвидатніший клініцист-терапевт 

другої половини XIX століття - Сергій Петрович Боткін 

Валеріан Григорович працював на посаді ординатора
протягом трьох років. У 1866 р. захистив докторську
дисертацію за темою «Сравнительное действие на
животный организм марганца и железа»

Клінічні розділи наукової 
роботи підготовлені молодим 

вченим під керівництвом 
С.П. Боткіна

Фізіологічні експерименти проведені в лабораторії 
та під керівництвом видатного вченого-фізіолога –

Івана Михайловича Сєченова, що зазначено автором 
в дисертації



Медико-хірургічна академія надала Валеріану Григоровичу оплачуване 
наукове відрядження за кордон на два роки. Під керівництвом віденських 

і берлінських професорів він вивчав клінічну медицину, ознайомився 
з госпіталями Парижу. Повернувшись до Санкт-Петербурга, 

отримав посаду приват-доцента

2 грудня 1868 р. на засіданні медичного факультету 
Імператорського Харківського університету професор
Іван Петрович Щелков, декан медичного факультету, 

представив В.Г. Лашкевича як кандидата 
на вакантну посаду викладача кафедри
терапевтичної факультетської клініки

І.П. Щелков

У своєму рапорті І.П. Щелков зазначив: 

«Решаясь рекомендовать факультету доктора 

Лашкевича для определения его на должность 

клинического преподавателя, я руководствуюсь 

убеждением, что факультет найдет в нем лицо, вполне 

подготовленное к достойному замещению этой 

должности»



30 січня 1869 р. медичний факультет і Рада університету 
одноголосно обрали В.Г. Лашкевича штатним доцентом 
Імператорського Харківського університету на кафедру  

терапевтичної факультетської клініки, 
якою він керував протягом 20 років (до 1888 р.) 

а в березні 1872 р. – ординарним професором 
кафедри терапевтичної клініки                                     

За свідченням професорів
А.X. Кузнєцова і М.М. Ломиковського –
авторів біографії В.Г. Лашкевича в книзі

«Медицинский факультет Харьковского университета 
за первые 100 лет его существования (1805-1905)», 

з приїздом Валеріана Григоровича до Харкова 
настала «новая эра для кафедры 

терапевтической клиники»

У січні 1870 р. Валеріана Григоровича 
затверджено екстра-ординарним, 



Єдина терапевтична клініка, яка існувала до того часу у складі кафедри 
загальної патології, терапії та терапевтичної клініки, після введення 

університетського статуту 1863 р. була розділена на дві –
факультетську та шпитальну 

Але в Харківському університеті ця реформа втілилась
у життя лише у 1877 р.

Імператорський Харківський університет у 30-ті рр. ХІХ ст. 



В.Г. Лашкевич запровадив нові методи діагностики та терапії, створив 
на власні кошти клінічну лабораторію з новітнім обладнанням 

Валеріан Григорович проявив себе як чудовий педагог
Вперше познайомив студентів з клінічними лекціями, заснованими 

на науковому диференційному діагнозі

У вечірні часи професор проводив приватні заняття з лікарської діагностики

Для придбання практичних навичок 
і знань з клініки для медиків 5-го курсу 

Валеріан Григорович залучав 
амбулаторних хворих, 

яких студенти обстежували, 
а потім доповідали професору 

свої висновки про спосіб лікування, 
складали історії хвороб

На цей період у терапевтичній клініці було 25 ліжок



В ході навчання студенти залучалися до наукової роботи.
Практично щорічно з терапевтичної клініки виходило кілька наукових
повідомлень як самого професора, так і його ординаторів та студентів

У свій час у В.Г. Лашкевича навчалися  майбутні професори: фармаколог 
Я.Я. Постоєв, оториноларинголог С.Г. Сурукчі, хірург Б.Г. Пржевальский

та інші відомі представники медичної науки XIX ст.

Будівля Харківського університету, бібліотека.                                                            
XIX ст.



В.Г. Лашкевич писав: «Избавить человечество от этой непрерывной эпидемии, 
стоящей ему стольких жертв … можно только изучая сифилис не в одних его 

типических формах, но и в разнообразных метаморфозах его…»

Творчий доробок професора складає 26 робіт

Наукова діяльність В.Г. Лашкевича
стосувалася вивчення сифілісу внутрішніх 

органів та нервових захворювань.
Цим проблемам присвячені його 

статті, приділено велику увагу 
в зібранні клінічних лекцій 

(1885-1887) 



«Близкое знакомство с представителями других наук — физики, химии, 
ботаники  … закрепляло мои биологические сведения и расширяло мой 

научный горизонт, а общение с деятелями других факультетов … гарантировало 
от опасной односторонности и заставляло держаться повыше 

над уровнем ремесленности»

Валеріан Григорович цікавився не лише медичними науками. 
У промові на святкуванні 25-річного ювілею наукової та практичної роботи 

професор казав: «Приступив к деятельности, я заметил, что мой научный 
рост идет на прибыль, что я едва ли не больше получаю от университета, 

чем даю ему…»



Професор В.Г. Лашкевич брав активну участь в роботі 
Харківського медичного товариства на посаді заступника голови

У 1886 р. за плідну діяльність на користь медицини вченого обрано 
почесним членом Харківського медичного товариства

Зараз Інститут мікробіології та імунології 
ім. І.І. Мечникова АМН України (вул. Пушкінська, 14)



17 червня того ж року Валеріан Григорович Лашкевич помер 
від туберкульозу легень. Похований на Харківському міському кладовищі № 13 

За заповітом вчений залишив 20 000 карбованців 
кафедрі факультетської терапії 

на створення клінічної лабораторії

Медичному факультету заповів 
свою бібліотеку у 3 000 томів. 2 000 карбованців –

призначив на допомогу малозабезпеченим 
студентам, учням ремісничої школи в Харкові. 

Селянам села, в якому народився, 
Валеріан Григорович залишив 6 000 карбованців

10 лютого 1888 р. професор пішов у відставку за вислугою років 
і оселився в м. Обоянь, Курської губернії.

«Любить свое дело не ради материальных выгод, а ради той высокой 
нравственной роли, той просветительской миссии, какую врачебная 

деятельность вносит в жизнь» – стало девізом всього його життя



На надгробному пам'ятнику 
видатному вченому зберігся напис,

взятий зі Святого Писання:

"Кто сотворит и научит, тот великим 

наречется в царстве небесном"

У факультетській терапевтичній клініці 
(зараз кафедра внутрішньої медицини № 3 

та ендокринології ХНМУ) встановлено бюст 
Валеріана Григоровича Лашкевича – справжнього 

лікаря, вченого і громадського діяча



Труди В.Г. Лашкевича

та література про нього 

з фондів 

Наукової бібліотеки 

Харківського національного 

медичного університету



Клинические лекции профессора В. Г. Лашкевича. 
Выпуск I. – Харьков : Типография Каплана и 

Бирюкова, 1888. – 85 с.

Лашкевич В. Г. Прощальная лекция / В. Г. Лашкевич // 
Международный медицинский журнал. ̶ 2007. ̶ Т. 13, 

№ 3. ̶ С. 130-132.



Петрова З. П. Лашкевич Валериан Григорьевич / 
З. П. Петрова // Выдающиеся педагоги высшей 
школы г. Харькова : биографический словарь / 
В. І. Астахова [та ін]. – Харьков : Глобус, 1998. –

С. 362-363.

Хворостинка В. Н. У истоков кафедры 
факультетской терапии Харьковского 

государственного медицинского университета 
/ В. Н. Хворостинка, К. В. Вовк // Врачебная 

практика. – 2005. - № 3. - С. 97-98.



Петрова З. П. Зачинатель Харьковской терапевтической 
школы ̶ Валериан Григорьевич Лашкевич / З. П. Петрова 
// Международный медицинский журнал. ̶ 2007. ̶ № 3. ̶

С. 126-129.

Петрова З. П. Выдающийся украинский терапевт 
Валериан Григорьевич Лашкевич (к 120-летию со дня 

смерти) / З. П. Петрова // Внутренняя 
медицина. ̶ 2008. ̶ № 5/6 (11-12). – С. 172-176.



Підготувала Л.В. Скрипченко

© НБ ХНМУ, 2020


