КАФЕДРА ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Кафедра органічної хімії веде свій літопис з 1805 р., коли при Імператорському Харківському
університеті було створено кафедру хімії та металургії, яку очолив німецький вчений-фармацевт
Фердінанд Гізе. У різні роки на кафедрі працювали такі відомі вчені як В.І. Лапшин, О.І. Ходнєв,
М.М. Бекетов, Г.І. Лангермарк, О.П. Ельтеков та ін.
10 Вересня 1921 р. відкрито Харківський хіміко-фармацевтичний інститут.
У 1921-1925 рр. органічна хімія входила до складу курсу «Дослідження
фармацевтичних і хіміко-фармацевтичних препаратів». Перший ректор
Харківського
хіміко-фармацевтичного
інституту,
завідувач
кафедри
фармацевтичної хімії – доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук,
професор Микола Овксентійович Валяшко першим впровадив у хімічну науку
Російської імперії метод спектрографічного дослідження органічних сполук,
підготував 3 докторів та 93 кандидатів наук. Вчений має понад 90 наукових
праць, в т.ч. монографію «Развитие взгядов на внутреннее строение
бензольного кольца».
А.Д. Розенфельд у 1921 р. став першим
завідувачем курсу органічної хімії, який
очолював його до 1922 р. Викладачами курсу
стали Ю.О. Габель та А.І. Кіпріанов. Список
викладачів фармацевтичного інституту був
Проф. М.О. Валяшко
складений особисто ректором проф. М.О.
Валяшком.
Завідувачі кафедри
У 1921-1922 рр. курс органічної хімії очолював професор А.Д. Розенфельд – один
із засновників ХФІ, відомий учений у галузі фармації. За ініціативою вченого в
1920 р. було організовано науковий центр фармації – Експериментальний
фармацевтичний інститут наркомздоров'я (нині ДНЦЛЗ), який він очолював з 1920
р. по 1932 р., а з 1932 р. став науковим керівником закладу. В інституті вивчалася
рослинна
сировина,
розроблялися
способи
одержання
синтетичних
фармацевтичних та хіміко-фармацевтичних препаратів, опрацьовувалися питання
раціоналізації виготовлення галенових препаратів і методів їх дослідження. А.Д. Розенфельд –
автор 20 наукових робіт та керівник понад 60 наукових робіт.
У 1922-1924 рр. професор К.А. Красуський очолював курс органічної хімії,
займався синтезом аміноспиртів на основі α-оксидів і вивченням механізму
взаємодії амоніаку та амінів з α-оксидами і α-оксидів з хлороводнем.
Закономірності взаємодії α-галоїдгідринів з амоніаком і амінами відомі в хімії як
"правило Красуського". Вчений був професором Харківського, Петербурзького,
Київського і Варшавського університетів, з 1926 р. – чл.-кор. АН УРСР, з 1933 р. чл.-кор. АН СРСР.
У 1925 р. створена кафедра органічної хімії Харківського фармацевтичного інституту.
У 1925-1941 рр. доктор хімічних наук, професор Є.С. Хотинський став першим
завідувачем кафедри. Йому належить низка експериментальних і теоретичних
праць, найважливіші з яких присвячені хімії піролу: бромуванню похідних
піролу, процесу утворення піролу при перегонці слизовоамонійних солей та
механізму цієї реакції; вивченню деяких азопохідних піролу та продуктів
конденсації піролу з триарилкарбінолами. Низка праць вченого присвячена хімії
окремих компонентів важкої та вищої фракції кам'яновугільної смоли: флуорену,

аценафтену, фенантрену і карбазолу. Є.С. Хотинський – автор 49 наукових робіт і одного з перших
навчальних видань для студентів «Краткое руководство к практическим занятиям для студентовмедиков».
У 1945-1951 рр. кафедру очолював доцент, кандидат хімічних наук
В.І. Близнюков. Вчений запропонував новий спектрограф для вивчення спектрів
в ультрафіолеті, створив напрямок з вивчення тонкої структури органічних
сполук та їх звязку з фізіологічною дією. В.І. Близнюков – автор
понад 100 наукових робіт, підготував 7 кандидатів наук.
У 1951-1952 рр. доцент, кандидат хімічних наук Д.А. Корнієнко був керівником
кафедри. Науковий напрямок вченого – хімія піролу і карбопіролідину. Д.А.
Корнієнко – автор понад 20 наукових праць та 7 підручників.
У 1953-1959 рр. доцент, кандидат хімічних наук Є.М. Ворошин
був завідувачем кафедри, розвиваючи науковий напрямок – спектрографічне
дослідження будови фенолів і деяких його похідних. Вчений керував 2
кандидатськими дисертаціями.
У 1959-1962 рр. кандидат хімічних наук М.Н. Диханов очолив
колектив кафедри. Як науковець займався синтезом біологічно активних речовин,
напівпровідникових та електретних матеріалів. Вчений підготував 3 докторів та 15
кандидатів наук, опублікував понад 180 наукових робіт та став автором 52
авторських свідоцтв.
У 1962-1985 рр. завідувач кафедри органічної хімії професор,
доктор хімічних наук П.О. Петюнін. Ним було започатковано новий науковий
напрямок – синтез біологічно активних сполук у ряду оксамінових кислот та
продуктів їх перетворення, створення теоретичних основ для цілеспрямованого
пошуку лікарських препаратів. Надбанням вченого стало створення наукових
шкіл в Пермському та Харківському фармацевтичних інститутах. Автор понад 380
друкованих праць, 49 авторських свідоцтв і 2-х патентів, розроблені оригінальні
лікарські препарати – ортонал, нікофезон, нікофезона гідробромід, оксапірин, антроксамат,
фенокридин, оксаглюкамін, оксадиглюкамін, гліоксамід, глісульфазид.
В 1985-2015 рр. під керівництвом професора, доктора фармацевтичних наук,
доктора хімічних наук, академіка НАН України, лауреата Державної премії
України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України,
заслуженого винахідника України В.П. Черних. на кафедрі розвивається
науковий напрямок: конструювання, синтез та модифікація нових
гетероциклічних систем з метою пошуку високоефективних лікарських засобів
з використанням найсучасніших методологічних, наукових та інструментальних
підходів. Органічне поєднання синтезу нових гетероциклічних сполук із
використанням комбінаторної хімії, НВЧ-синтезу, механохімії, комп’ютерного моделювання та
прогнозування біологічної активності; формування фокусованих бібліотек сполук із заданими
властивостями, хімічна модифікаця природних сполук та розробка на їх основі лікарських засобів
нового покоління, використання сучасних фізико-хімічних методів для вивчення електронної і
просторової будови синтезованих сполук та вивчення їх реакційної здатності і механізмів хімічної
взаємодії; розробка препаративних методів одержання біологічно активних речовин (БАР) та
розробка аналітичної нормативної документації і технологічних регламентів виробництва

лікарських засобів – підґрунтя наукових досліджень, спрямованих на створення лікарських
засобів. Дослідження шляхів циклізації багатофункціональних реагентів і мультикомпонентних
реакцій та створення екологічно чистих технологій одержання фармакологічно активних
субстанцій. Автор понад 1300 наукових праць, серед яких наукові статті у галузі органічної,
фармацевтичної, фізико-органічної, медичної хімії та дослідження біологічної активності
синтезованих речовин, 27 монографій, 10 підручників, 126 патентів і 341 авторських свідоцтв
(серед яких 119 – на способи одержання БАР та дослідження фармакологічної дії синтезованих
речовин), розроблені оригінальні лікарські препарати – глісульфазид, сукцифенат, діакамф,
анальбен, перонікс, валькофен, кардацет, паравіт, піфламін, мега-маг.
З 2015 р. колектив кафедри очолює професор, доктор хімічних наук Л.А.
Шемчук. Науковий напрямок роботи кафедри – вивчення амбідентного
характеру мультикомпонентних взаємодій та цілеспрямований синтез нових
гетероциклічних сполук з використанням циклічних сульфаніламідів; синтез
нових конденсованих поліфункціоналізованих 4Н-піранових, спіро-4Нпіранових, 2Н-піранових, 4Н-тіопіранових, 2-піридонових систем на основі 1H2,1-бензотіазин-4(3H)-он 2,2-діоксидів. Автор та співавтор понад 250 публікацій,
серед яких понад 30 навчально-методичних видань, понад 90 статей, 2 авторських
свідоцтва, більше 10 патентів України, 13 статей до Фармацевтичної енциклопедії.
Науково-педагогічний склад кафедри у різні роки
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Перші викладачі кафедри органічної хімії (1922-1930-х рр.)
Юрій Орестович Габель (1922-1924 рр.) першим запропонував хімічну
класифікацію антибіотиків, займався синтезом похідних барбітурової кислоти,
багато з яких з успіхом використовуються і зараз як снодійні та анестезуючі
засоби, синтезом і дослідженням похідних сульфаніламіду. Під керівництвом
вченого синтезовано норсульфазол. З 1929 р. по 1935 р. Ю.О. Габель декан
хімічного факультету ХДУ, з 1945 р. – директор Інституту хімії ХДУ, з 1930 р. до
1945 р. – завідувач кафедри органічної хімії Харківського медичного інституту.

Андрій Іванович Кіпріанов (1922 р.) – видатний хімік, який розробляв
теоретичні питання кольоровості органічних сполук. Його дослідження пов'язані
з практичними вимогами кіно- і фотопромисловості. Інший напрямок роботи
вченого – пошук фізіологічно активних речовин, встановлення будови
природних антибіотиків, синтез нових препаратів для лікування деяких
форм туберкульозу. Під керівництвом А.І. Кіпріанова вдосконалено метод
добування синтетичного антибіотика синтоміцина та налагоджено виробництво
рентгеноконтрастних препаратів. З 1938 р. обіймав посаду директора Інституту
хімії при ХДУ, з 1942 р. – директор обєднаного Інституту хімії АН УРСР у м. Уфа, з 1945 р. –
академік АН УРСР, з 1946 р. – віце-президент АН УРСР.

Лабораторії ХФІ (45-50-і рр. ХХ ст.)

Викладачі кафедри органічної хімії (1930-1950-х рр.)
Леонід
Самойлович
Казарновський
(з 1930 р.
до 1940 р.)

Зінаїда
Антонівна
Непомняща
(з 1938 р.
до 1944 р.)

Всеволод
Михайлович
Резніков
(з 1946 р.
до 1955 р.)

В 1939 р. – Л.С. Казарновський виконав і захистив першу кандидатську дисертацію на
кафедрі на тему «Получение и исследование хлорофилловых препаратов для медицинских целей»
(науковий керівник – проф. М.О. Валяшко).
В 1940 р. – З.А. Непомняща захистила дисертацію на тему «К вопросу о замене масла какао»
(наукові керівники – доц. Ю.Г. Борисюк, проф. М.О. Валяшко).

Студенти на заняттях з
органічної хімії (1950-і рр.)

Заняття з органічної хімії в
лабораторії кафедри (1952 р.)

Студенти на заняттях з
органічної хімії (1950-і рр.)

Викладачі кафедри (1950-1960-х рр.)
Надія
Миколаївна
Валяшко
(з 1952 р.
до 1986 р.)

Олександра
Федорівна
Солдатова
(з 1952 р.
до 1970 р.)

Віталій
Павлович
Максимець
(з 1962 р.
до 1967 р.)

Лаборанти О.Н. Школьна і
П.М. Утєніна (1960-і рр.)

Доц. Н.М. Валяшко на
колоквіумі (1970-і рр.)

Асист. О.Ф. Солдатова зі студентами на
суботнику (1955 р.)

В 1952 р. – Н.М. Валяшко захистила
кандидатську дисертацію на тему
«Спектрофотометрические
исследования 3,4- и 2,5-диоксиацетофенонов и их метиловых эфиров».
Н.М. Валяшко читає лекцію з
органічної хімії (1950-і рр.)

Проф. П.О. Петюнін читає лекцію(ауд. №3
по вул. Мельникова, 12, 1971 р.)

У різні роки на кафедрі працювали:
Колеснікова Тамара Олексіївна (1971-2019), ДжанТемірова Тамара Сергіївна (1971-1983), Гридасов Віктор
Іванович (1972-1997), Сергієнко (Сопельник) Олена
Михайлівна (1981-2005), Снітковський Євген Львович
(1981–1999), Гриценко Іван Семенович (1982-2004),
Масленікова (Ставнічук) Світлана Володимирівна (19841995), Архіпцова (Князь) Олена Михайлівна (1984-1998),
Коваленко Сергій Миколайовч (1987-2002).
Доц. Т.О. Колеснікова та асп. О.М. Князь (1987 р.)

Кафедра сьогодні
Академік НАНУ, проф. Черних Валентин Петрович (з 1964), проф. Шемчук Леонід
Антонович (з 1980), доц. Шемчук Людмила Михайлівна (з 1985), доц. Коваленко Зоя Іванівна (з
1986), доц. Горячий Володимир Дмитрович (з 1986), доц. Шпичак (Вошко) Тамара Володимирівна
(з 1988), доц. Боряк Людмила Іванівна (з 1990), доц. Орленко Інна Вікторівна (з 1990), доц.
Старчікова Ірина Леонідівна (з 1990), доц. Бризицька Оксана Аркадіївна (з 1992), ст. лаб Хмара
Вікторія Миколаївна (з 1992), доц. Билов Ігор Євгенович (з 1994), доц. Ситнік Костянтин
Михайлович (з 1997), ст. лаб Цапко Ольга Олексіївна (з 1999), доц. Власов Сергій Віталійович (з
2003), доц. Арзуманов Павло Спартакович (з 2003), ст. лаб Уланова Наталья Олександрівна (з
2004), асист. Левашов Дмитро Вікторович (з 2005), асист. Лега Дмитро Олександрович (з 2011),
асист. Сюмка Є.І. (з 2019), асист. Григорів Г.В. (з 2020), лаб Дємінова Світлана Олександрівна (з
2018), ст. лаб Лутай Алла Анатоліїван (з 2019).

2018 р.

Доц. Л.І. Боряк (1998 р.)

Доц. В.Д. Горячий (2009 р.)

Доц. О.А. Бризицька (2012 р.)

Навчально-методична література
1929 р. – «Елементарний курс хемії»
Наркомпросу УРСР (Є.С. Хотинський).

удостоєний

першої

премії

1933 р. – підручник «Курс органической химии» (Є.С. Хотинський).
1938 р. – на кафедрі створено перший навчально-методичний посібник
«Органическая химия: инструкция к практическим занятиям для студентов 2 курса»
(Л.С. Казарновський).
1951 р. – «Методические указания для лабораторных занятий по
синтезу органических соединений» (за. ред. В.І. Близнюкова).
1977 р. – «Методические указания к практическим занятиям по
органической химии» (за ред. П.О. Петюніна).

1985–1986 рр. – за ініціативи проф. В.П. Черних розпочалася
робота з написання навчально-методичної літератури. Видання

першого підручника з органічної хімії у НФаУ поклало початок створенню підручників з усіх
дисциплін для спеціальностей фармацевтичного профілю, якими користуються ВНЗ усієї України
та зарубіжжя.
1989 р. – перше видання текстів лекцій з органічної хімії у вигляді 28 окремих
брошур (В.П. Черних, Б.С. Зіменковський).
1989, 1991 рр. – колективом кафедри створено «Посібник до
лабораторних та семінарських занять з органічної хімії» (укр. та рос. мовами) (В.П.
Черних, В.І. Гридасов, І.С. Гриценко та ін.).
1993–1998 рр. – підручник В.П. Черних, І.С. Гриценка, Б.С. Зіменковського
«Органічна хімія» – перший сучасний підручник з органічної хімії у 3-х кн.
для фармацевтичних ВНЗ та факультетів, який відзначено Державною
премією України в галузі науки і техніки (2000 р.).
2002, 2003 рр. – навчальний посібник «Загальний практикум з
органічної хімії» (укр. та рос. мовами) (В.П. Черних, І.С. Гриценко,
М.О. Лозинський, З.І. Коваленко).
2003, 2005 рр. – авторські лекції В.П. Черних з органічної хімії.
2005, 2008 рр. – «Сборник тестов по органической химии» (рос.,
англ мовами) (В.П. Черних, І.С. Гриценко, Л.А. Шемчук та ін.).
2007 р. – друге видання підручника «Органічна хімія» В.П.
Черних, Б.С. Зіменковського, І.С. Гриценко – перший кольоровий
підручник з хімії. Отримано гриф МОЗ України на національний підручник для
студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів медичних ВНЗ
(2014 р.).

Фотокопії рукопису
Н.М. Валяшко (1969 р.)

2009 р. – «Історія кафедри органічної хімії НФаУ» (у 2-х кн.)
(В.П. Черних, Л.А. Шемчук, Т.В. Шпичак та ін.). Відправною
точкою у створенні книги з історії кафедри став рукопис
Н.М. Валяшко на 4-х сторінках (1969 р.).

2011, 2019 рр. – навчальний посібник «Organic Chemistry (basic lecture course)»
(В.П. Черних, Л.А. Шемчук).
2012 р. - навчальний посібник «Organic Chemistry (short lecture
course)» (В.П. Черних, Л.А. Шемчук).
2014 р. – навчальний посібник «Прикладна ІЧ-Спектроскопія» (укр., англ. мови)
(В.П. Черних, Л.А. Шемчук та ін.).
2014-2015 рр. – навчальний посібник «Органічна хімія.
Тести з поясненнями» (укр., рос., англ. мови) (В.П. Черних,
Л.А. Шемчук, Т.О. Колеснікова та ін.).
2016, 2018 рр. – навчальний посібник «Органічна хімія.

Стислий курс» (укр., рос. мови) (В.П. Черних, Л.А. Шемчук).
2018 рр. – навчальний посібник «Інструментальні методи аналізу органічних речовин» (укр., рос.,
англ. мови) (Л.А. Шемчук, В.П. Черних, С.В. Власов, І.Є. Билов).

Доц. З.І. Коваленко (1999 р.)

Доц. П.С. Арзуманов (2012 р.)

Доц. І.Є. Билов (2010 р.)

Доц. Л.М. Шемчук (2012 р.)

Проф. Л.А. Шемчук (2012 р.)

Доц. К.М. Ситнік (2012 р.)

Науково-дослідна робота
Єдиною базою для виконання наукових досліджень була
лабораторія кафедри фармацевтичної хімії, яку очолював професор
М.О. Валяшко. Науково-дослідна робота викладачів кафедри була
пов'язана з тематикою кафедри органічної хімії Харківського
державного університету.
1921-1962 рр. – основним науковим напрямком було вивчення
1930 р. Проф. М.О. Валяшко
спектрів поглинання органічних сполук в ультрафіолеті.
зі своїми учнями (праворуч в
Спектрографічні дослідження по вивченню будови органічних
нижньому ряду
сполук були розпочаті М.О. Валяшко і його учнями на прикладі
В.І. Близнюков).
бензену і його похідних. Отримані закономірності для спектрів
поглинання похідних бензену в подальшому були використані для аналізу спектрів поглинання
інших сполук.
Проф. М.О. Валяшком, в подальшому його учнем проф. В.І. Близнюковим було
започатковано новий науковий напрямок зі встановлення взаємозв’язку між будовою та
біологічною активністю.
Перші спроби встановити за спектрами поглинання в
ультрафіолетовій ділянці взаємний вплив замісників та встановити
закономірності між хімічною будовою та фізіологічною дією були
зроблені М.О. Валяшком і В.І. Близнюковим на прикладі
жарознижувальних похідних фенілметилпіразолону. В кінці 30-х – на
початку 40-х рр. 20 століття вчені встановили, що жарознижувальні
Проф. М.О. Валяшко
властивості антипірину та пірамідону обумовлені фенілгідразиновою
проводить заняття з
частиною молекули, причому кільце піразолону відіграє
аспірантами (1950-і рр.)
підпорядковану роль. Ці дані дозволили окреслити шляхи синтезу
нових антипіретиків в ряду фенілгідразину.
У 1935 р. В.І. Близнюков запропонував новий спектрограф для вивчення спектрів в
ультрафіолеті, створив напрямок з вивчення зв’язку тонкої структури органічних сполук та їх
фізіологічною дією.

Продовженням досліджень, подальшим розвитком і поглибленням цього напрямку стали
роботи зі встановлення залежності між електронною будовою і фармакологічною дією
протималярійних, антимікробних, протитуберкульозних та інших хіміотерапевтичних лікарських
препаратів.

В.П. Черних проводить елементний
аналіз азоту за Дюма (1965 р.)

Ректор Д.П. Сало, доц. В.П. Черних, проф.
П.О. Петюнін у лабораторії (1970-і р.)

П.О. Безуглий у науковій
лабораторії №9 (1968 р.)

Проф. В.І. Близнюков був завідувачем спектрографічної лабораторії і першим керівником
спектрографічних робіт. У 1956 р. він захистив докторську дисертацію на тему «Залежність між
електронною будовою і протималярійною активністю похідних хіноліну та бензолу».
В.М. Резніков під керівництвом В.І. Близнюкова досліджував спектри поглинання
піридину та його α- та γ-похідних з метою встановлення взаємодії кільцевого атома Нітрогену із
замісниками в піридиновому ядрі. Було встановлено, що атом Нітрогену в молекулі піридину
виявляє електроно-акцепторні властивості, а його вплив у випадку 2,4-метилперидинів
поширюється і на метильні групи в положенні 2- та 4 піридинового ядра. У 1955 р. вчений
захистив кандидатську дисертацію на тему «Спектри поглинання і будова піридину та його α- і γпохідних».
Доц. Д.А. Корнієнко (1951-1952 рр.) займався науковими дослідженнями піролу та його
похідних. Захищена ним у 1932 р. дисертація присвячена отриманню піролу і карбопіролідину
перегонкою амонійних солей слизової та мукамінової кислот.
Є.М. Ворошин (1953-1959 рр.) досліджував електронну
структуру органічних речовин. У 1945 р. він захистив
кандидатську дисертацію під керівництвом проф. М.О. Валяшка. З
1954 р. працював над докторською дисертацією.
У лабораторії органічного синтезу доц.
К. хім. н. М.Н. Диханов (1959-1962 рр.) займався синтезом
В.М. Валяшко, доц. В.П. Черних, доц.
похідних сульфаніламідів. У 1960 р. запропонував анорексигенний П.О. Безуглий, проф. П.О. Петюнін, доц.
І.П. Банний (1971 р.)
препарат «Тепаніл».
У 1962 р. проф. П.О. Петюніним започатковано новий науковий напрямок – синтез
біологічно активних сполук в ряду оксамінових кислот і продуктів їх перетворення, створення
теоретичних основ для цілеспрямованого пошуку лікарських препаратів. Проф. П.О. Петюніним
розроблені ефективні методи синтезу похідних оксіндола на основі реакції ацидохромної
конденсації: естери алкіл(арил)оксамінових кислот з магнійорганічними сполуками утворюють
алкіл(арил)аміди діарилгліколевих кислот, які під дією концентрованої сульфатної кислоти
піддаються внутрішньомолекулярній конденсації з утворенням циклічних лактамів. Одержані нові
реагенти – димагнезіламіни. Відкрита нова реакція димагнезіламінів з альдегідами – реакція
арамідування альдегідів. Досліджено конденсацію аренсульфамідів з естерами оксамінових
кислот. Розроблений новий підхід до створення лікарських препаратів катіонно-аніонної дії
(підготував 10 докторів і 31 кандидат наук, у т.ч. 5 кандидатів наук, які працюють в Єгипті,
Бангладеш, Судані, Лівані та Мадагаскарі).

Докторант Черних В.П. (1976 р.)

Доц. Т.О. Колеснікова та ст. В. Губін (1981 р.)

Л.А. Шемчук і Абдуль Малек Чоудрі в лабораторії (1982 р.)

Наукова школа академіка НАН України В.П. Черних. 1964-1977 рр. – основними напрямками
наукової роботи стали: синтез, реакційна здатність і біологічні
властивості сульфопохідних амідів і гідразидів щавлевої
кислоти; синтез, реакційна здатність і вивчення зв’язку
структура - біологічна активність похідних дикарбонових
кислот.
1977-1997 рр. – цілеспрямований
синтез нових БАР у ряду похідних
У науковій лабораторії асист. Д.О.
дикарбонових кислот і створення на
Лега, проф. В.П. Черних, доц. К.М.
їх основі різних гетероциклічних
Ситнік, проф. Л.А. Шемчук, доц. С.В.
Власов (2012 р.)
структур
з
«прихованими»
фармакофорами
дикарбонільної
природи;
дослідження
шляхів
циклізації
поліфункціональних
Доц. І.С. Гриценко у науковій
реагентів, синтез ансамблів циклів і
лабораторі (1988 р.)
конденсованих
гетероциклічних
структур; розробка екологічно чистих технологій одержання
лікарських засобів.
З 1997 р. – конструювання, синтез та модифікація нових
Здобувач Т.В. Шпичак (Вошко) та доц. О.М.
гетероциклічних
систем;
Сопельнік (1991 р.)
інноваційні підходи у створенні
високоефективних
лікарських
субстанцій (підготував 14 докторів та
42 кандидати наук).
З 1993 р. – науковий напрямок проф.
С.М. Коваленка «Синтез, будова,
ДокторантС.М. Коваленко
властивості двох- і триланкових
ансамблів циклів з термінальними кумариновими ланками»
(підготував 1 доктора наук і 14 кандидатів наук).
У науковій лабораторії асист Д.О. Лега,
З 1999 р. науковий напрямок проф. Л.А. Шемчука – дизайн та
проф. Л.А. Шемчук, асист. Д.В. Левашов
синтез
фармакологічно
привабливих
білдинг-блоків
(2018 р.)
гетероциклічної природи (підготував 10 кандидатів наук):
• дослідження в області хімії похідних бензотіазинону та бензоксатієнону (Д.О. Лега, Г.В.
Григорів);
• дослідження в області спіро-2-оксіндолу (Р.Г. Редькін, Є.І. Сюмка);
• дослідження в ряду естерів 2-гідрокси-4-оксо-6-арилциклогексен-2-карбонової кислоти (Д.В.
Левашов).
З 2007 р. науковий напрямок д. фарм. н. С.В. Власова –
використання синтетичного потенціалу тієнопіримідинів.
Сумарний індекс Гірша співробітників кафедри (Scopus): 39.
Сумарна кількість документів, які індексуються (Scopus): 201.
Сумарна кількість цитувань (Scopus): 899.
Загальна кількість захищених дисертацій: 22 докторські та
80 кандидатських дисертацій.
Загальна кількість наукових публікацій:наукові статті – 690,
Патенти – 137, Авторські свідоцтва – 400, Монографії – 20, Тези
Доц. С.В. Власов (2009 р.)
– 506.
Створено 16 лікарських препаратів різної фармакологічної дії (Глісульфазид, Сукцифенат,
Діакамф та ін.).

Гортаючи сторінки історії

Корпус органічної і технічної
хімії Харківського університету,
побудований у 1909 р.,
вул. Університетська, 16

1921-1925 рр. – лекції і семінарські заняття з органічної хімії
проводилися на базі Харківського інституту народної освіти (так в
ті роки називався Харківський національний університет ім. В.Н.
Каразіна) в аудиторіях і лабораторіях хімічного факультету.
Харківський фармацевтичний інститут не мав своєї власної бази за
винятком 4 невеликих кімнат площею 89 м2 при Харківському
хіміко-фармацевтичному
експериментальному
інституті
на
вул. Пушкінській,
19,
в
яких
розташовувалися бібліотека і адміністрація.

1921 р. – лабораторні заняття включали
малий практикум (якісні реакції на окремі функціональні групи), роботи із
синтезу органічних сполук.
Перший корпус ХФІ,
1922-1930 рр. – кафедра займала одну кімнату у виділеній ХФІ будівлі на
вул. Московська, 8 (30-і роки)
вул. Московській, 8. Корпус було зруйновано під час Другої Світової
війни.
1930-1985 рр. – кафедра розміщувалась в будівлі на вул. Мельникова, 12,
в дев'яти кімнатах (3 навчальні лабораторії, 2 наукові лабораторії).
З 1962 р. – опорна кафедра у викладанні дисципліни для медичних і
фармацевтичних ВНЗ СРСР.
1962 р. – вперше в ХФІ на кафедрі
створено
студентське
наукове
товариство (СНТ), яке дало путівку у
Корпус ХФІ по
велику науку багатьом вченим. Перші
вул. Мельникова, 12 (1935 р.)
учасники СНТ: В.П. Черних (1962), П.О.
Безуглий (1963). Премії ім. акад. Л.М. Марковського і Дипломи
Відділення хімії НАН України одержали студенти СНТ кафедри
Коваленко Світлана (2003), Шинкаренко Павло (2005),
СНТ кафедри (1969 р.)
науковець К.М. Ситнік (2003).

1973 р.

1976 р.

1978 р.

1985 р. – кафедру переведено у новий навчальнолабораторний корпус (вул. Блюхера, 4), в якому
виділено приміщення площею 692,57 м2 на 4-му
поверсі. У розпорядженні кафедри 4 навчальних і 4
наукових лабораторії.
1992 р. – за пропозицією В.П. Черних при кафедрі
створена науково-дослідна лабораторія органічного
Корпус НФаУ, вул.Валентинівська,4 (2018 р.)
синтезу, в якій поряд з класичними методами
використовуються рідкофазний і твердофазний комбінаторні методи органічного синтезу,
застосовуються високопродуктивні технології синтезу: мікрохвильовий синтез, іонні рідини.

Проф. П.О. Петюнін демонструє моделі
Кекулє учасникам олімпіади (1985 р.)

1982 р.

Перше засідання кафедри в корпусі по вул. Блюхера (Валентинівська), 4 (1986 р.)

1997 р. – професора В.П. Черних обрано членом-кореспондентом Національної академії наук
України.
З 1997 р. – за участі кафедри проводиться Міжнародна наукова конференція «Хімія азотовмісних
гетероциклів» (1 раз на 3 роки).
У 1998 р. кафедра затверджується як опорна у викладанні органічної хімії у фармацевтичних ВНЗ
на факультетах зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація», а в 2005 р. – з усіх
спеціальностей.

В.П. Черних, П.О. Безуглий, Г.П. Петюнін
серед деле-гатів ІІ зїзду фармацевтів
(м. Львів, 1972 р.)

Виступ проф. П.О. Петюніна на ІІІ
зїзді фармацевтів України (1979 р.)

І.С. Гриценко, Є.Л. Снітковський, Л.А.
Шемчук, І.П. Банний серед учасників IV зїзду
фармацевтів (1984 р.)

1998 р., 2016 р. – за участі колективу кафедри проведено Виїзні сесії
хімічного відділення НАН України.
З 1999 р. кафедра – один із організаторів проведення наукового симпозіуму
«Конструювання, синтез і модифікація біологічно активних сполук та
створення на їх основі лікарських субстанцій» в рамках V-VIІІ Національних
з’їздів фармацевтів України (1 раз у 5 років).
Доц І.В. Орленко

V, VI, VІІ Національні зїзди фармацевтів України (1999, 2005, 2010, 2015 рр.)

2000 р. - підручник В.П. Черних, І.С. Гриценка, Б.С. Зіменковського
«Органічна хімія» у 3-х книгах удостоєний найвищої оцінки
держави – Державної премії України
в галузі науки і техніки.
2000/2001 н.р. – професор В.П. Черних
започаткував у НФаУ проведення
лекцій майстер-класу.
2001, 2002 рр. – проф. Л.А. Шемчук став дипломантом обласного
конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».
Лекція майстер-класу проф. В.П. Черних
(2005 р.)

З 2002 р. на кафедрі проводиться олімпіада з органічної хімії, в
якій взяли участь біля 400 студентів.
2004 р. – співробітником кафедри отримано грант INTAS «Синтез
нового покоління протиракових засобів на основі ізофлавоноїдів»
(Universitée de Provence – Centre St Jérôme (France), University of
Cologne (Germany), Lomonosov Moscow State University, State
University of Nizhny-Novgorod (Russia)) (проф. С.М. Коваленко).
Доц. І.Л. Старчикова (1998 р.)

Конференції, присвячені памяті проф.
Петюніна П.О. (2006, 2009, 2014 рр.)

Міжнародн конференції “CHEMISTRY OF NITROGEN CONTAINING
HETEROCYCLES” CNCH (1997-2018 рр.)

2006, 2009, 2014 рр. – проведено конференції «Проблеми синтезу біологічно активних речовин та
створення на їх основі лікарських субстанцій», присвячені пам’яті проф. П. О. Петюніна.
2007 р. - отримано Грант університету ім. Фр. Шеєлє, м. Йєна, Німеччина на стажування (асп. Р.Г.
Редькін).

Доц. Є.Л. Снітковський (1989 р.)

Доц. І.С. Гриценко у навчальній лабораторії (1990 р.)

Доц. І.О. Журавель (2009 р.)

З 2008 р. розпочато наукову співпрацю з кафедрою органічної хімії Познаньського університету
медичних наук (проф. Л.А. Шемчук).
Удостоєні почесних звань:
1996/1997 рр. – доц. Л.І. Боряк – лауреат стипендії для талановитих
молодих вчених Державного комітета України з питань науки, техніки
і промислової політики.
2005 р. – доц. З.І. Коваленко – Почесний знак «Відмінник освіти
України».
2006 р. – асп. С.В. Власов – переможець першого обласного конкурсу
Учасники семінару однопрофільних
«Кращий молодий науковець Харьківщини».
кафедр (2006 р.)
2008 р. – доц. З. І. Коваленко отримала нагрудний знак «Петро
Могила».
2009 р. – проф. Л.А. Шемчук – Заслужений викладач НФаУ, доц. Т.В. Шпичак – Заслужений
працівник НФаУ.
2011 р. – В.П. Черних отримав диплом звання ПОЧЕСНОГО
ГРОМАДЯНИНА МІСТА ХАРКОВА кавалер орденів «За заслуги», князя
Ярослава Мудрого ІV та V ступенів, «Знак пошани», Трудового Червоного
Прапора, ректор Національного фармацевтичного університету.

6 березня 2015 р. – Національна академія наук України на підставі
свого Статуту обрала Валентина Петровича Черних Академіком
Національної академії наук України відділення хімії,
спеціальність «Хімія лікарських сполук». В історії фармації
України ця подія стала першим прикладом представництва
фармацевтичної галузі у великій науці.
2015 р. – проф. Л.А. Шемчук став лауреатом стипендії Харківської обласної державної
адміністрації імені М. О. Валяшка в галузі “Фармація” для
видатних науковців.
За результатами рейтингового оцінювання діяльності кафедр:
2016 р. – доц. Р.Г. Редькін – Переможець в номінації «Кращий
доцент НФаУ», Диплом ІІ ступеня.
2017 р. – асист. Д.О. Лега – Переможець в номінації «Кращий
викладач НФаУ», Диплом ІІІ ступеня.
Проф. В.П. Черних і доц. Т.В. Шпичак зі
2019 р. – доц. Т.В. Шпичак – Переможець в номінації
студентами(2013 р.)
«Кращий кандидат наук НФаУ», Диплом ІІІ ступеня.
2017 р. – створено методичне забезпечення нової дисципліни
«Інструментальні методи аналізу органічних речовин» (Л.А.
Шемчук).
2017/2018 н. р. – вперше проведена шоу-лекція «Бенефіс лікарського
препарату» (В.П. Черних).
2017-2018 рр. – отримано Грант Вишеградського фонду на постдокторське стажування на базі Інституту Органічної хімії та біохімії
Лаборанти кафедри (2013 р.)
АН Чеської Республіки, м. Прага (доц. Р.Г. Редькін).
Академік Черних В.П. – член Міжнародної фармацевтичної асоціації, спостерігач Американської
Фармакопеї, учасник Європейського проекту з інтеграції навчальних планів з фармацевтичної
освіти «PHARMINE»; член Міжнародної фармацевтичної асоціації; член Міжнародної асоціації
університетів (IAU).
Проф. Шемчук Л.А. – член Американського хімічного товариства (American Chemical Society),
член International Pharmaceutical Federation (FIP).
2018 р.: підписано Договір про наукове співробітництво із провідною фармацевтичною компанією
Eli Lilly (проф. Л.А. Шемчук).

У науковій лабораторії №1
(2009 р.)

Асист. Є.І. Сюмка (2020 р.)

Лаборанти кафедри: Хмара В.М., Уланова
Н.О., Цапко О.О., Лутай А.А., Дємінова С.О.
(2020 р.)

2019 р.: підписано Договір про наукове співробітництво та розпочато співпрацю із Інститутом
органічної хімії НАН України, відділ механізмів органічних реакцій (проф. Л.А. Шемчук).
2020 р.: підписано Договір про наукове співробітництво та розпочато співпрацю з Університетом
Вітауса Магнуса (проф. Л.А. Шемчук).
Більш детальну інформацію про кафедру органічної хімії можна дізнатися з книг:
История кафедры органической химии Национального фармацевтического университета : в 2 кн. /
Редкол. : В.П. Черных и др. ; Сост. : Т.В. Шпичак и др. – Харьков : Золотые страницы, 2009.

Укладачі:

