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Іван Степанович Попов народився у 1891 р. в селі Ново-Осановка Острогозького

повіту Воронезької губернії в родині сільського священика

Середню освіту юнак здобув 

у Воронезькій духовній семінарії, 

але після 4 класу покинув заклад

У 1910 р. Іван Попов витримав екстерном іспити 

при 2-й чоловічій гімназії у Воронежі 

на право вступу до університету 
Пряжка ременя учня 



У цьому ж році студент призваний на військову службу лікарем І розряду. 

Державні іспити Іван Попов складає у 1916 р. і отримує звання лікаря. 

Військову службу продовжує ординатором одного з Харківських шпиталів до 1917 р., 

демобілізований з-за хвороби

У 1910 р. Іван Степанович вступає 

на медичний факультет Харківського університету, 

який закінчує у 1914 р. 



З 1919 р. Іван Степанович працює 

завідувачем медичної дільниці і лікарні 

у Вовчанському районі Харківської області 

У 1922-1924 рр. лікар створює 

перший в Україні 

сільський венеричний пункт 

при селах Мартове та Красноармійське, 

яким і завідує



Узвіз Куликівський, 15

Кафедри дерматології 

і венерології ХНМУ

З 1924 р. Іван Степанович працює в Харківському дермато-венерологічному інституті,

де проходить шлях від ординатора до асистента, доцента і професора. Особливу увагу

вчений приділяє дерматомікології, створює мікологічне відділення, яким керує до 1938 р.

Ця робота знайшла відображення в монографії «Вопросы микологии» (1934 р.)

В грудні 1934 р. постановою кваліфікаційної комісії Наркомату охорони здоров’я УРСР

І.С. Попову надано звання дійсного члена Всеукраїнського дермато-венерологічного

інституту і професора шкірно-венеричних хвороб Харківського виробничого медичного

інституту

Одночасно Іван Степанович обіймає посаду асистента кафедри дермато-венерології при

Харківському інституті удосконалення лікарів (1928-1934), а надалі – завідуючого кафедри

дерматології 2-го Харківського медичного інституту (1934-1941)



У 1938 р. за постановою засідання Ради професорів 1-го Харківського медичного інституту 

І.С. Попов отримує вчену ступінь кандидата медичних наук без захисту дисертації

У 1940 р. у 1-му Ленінградському медичному інституті Іван Степанович 

захищає дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук 

за темою «Материалы к этиологии, патогенезу 

и клинике эпидермофитии»



Під час Другої світової війни Іван Степанович залишається  

в окупованому місті з хворою дружиною. Вчений пережив голод, холод, тяжко хворів, 

але спромігся врятувати від руйнування велику бібліотеку дермато-венерологічного 

інституту, музей муляжів і частину меблів та майна лабораторії



З 23 серпня 1943 р. І.С. Попов приступає до роботи на посаді в.о. завідувача кафедри 

шкірних і венеричних хвороб Харківського медичного інституту, 

пізніше обирається на цю посаду за конкурсом

В цей час відновлено клініку, зруйновану під час нацистської окупації



Велику увагу Іван Степанович приділяє удосконаленню роботи кафедри. 

У повоєнні роки посилюється підготовка науково-педагогічних кадрів, асистентами 

і клінічними ординаторами кафедри шкірних і венеричних хвороб захищено ряд 

кандидатських дисертацій, присвячених вивченню дріжджових і дріжджоподібних організмів 

та їх ролі в патології людини, клініці, патогенезі і лікуванні трофічних виразок гомілки тощо 

Професор володів французькою, німецькою, англійською мовами, 

систематично слідкував за досягненнями в дермато-венерології у світовому масштабі. 

Вчений дбав про провадження в навчальну, наукову і практичну роботу 

найважливіших наукових досягнень



У 1964 р. за авторством І.С. Попова видано 

атлас шкірних і венеричних хвороб. 

Студенти і лікарі користуються ним і зараз

Іван Степанович – талановитий лектор, 

досвідчений педагог і науковий керівник 

Вченим опубліковано 57 наукових праць 

з питань клінічної та лабораторної дермато-

венерології та мікології у вітчизняній 

та зарубіжній періодиці

Під керівництвом професора підготовлено 

10 кандидатських дисертацій, надрукована 

значна кількість наукових робіт 

співробітниками кафедри



Довгий час Іван Степанович обирався 

членом Президії Українського і Харківського 

дермато-венерологічного товариств, 

у 1957 р. – дермато-венерологічної комісії 

Вченої ради Міністерства охорони здоров’я 

УРСР

Помер Іван Степанович Попов у 1968 р.

На посаді завідувача кафедри шкірних 

і венеричних хвороб Харківського медичного 

інституту професор І.С. Попов перебував до 

червня 1966 р., у віці 75 років залишив кафедру 

у зв’язку з виходом на пенсію
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