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Директор (з 1917 р. — ректор) ХТІ в 1915–1918 рр.

Director (since 1917 — Rector) of KhTI in 1915–1918

Н

H

ародився 30 липня (11 серпня) 1855 р. в Харкові. Після закінчення 2-ї чоловічої Харківської гімназії вступив на фізико-хімічне відділення
Харківського університету. Після завершення
навчання в 1876 р. почав працювати в університеті на посаді лаборанта. Захистив магістерську
та докторську дисертації, отримав науковий ступінь доктора хімії, вчене звання професора. Неодноразово перебував у наукових відрядженнях у
Бельгії, Голландії, Німеччині та Франції. З 1906 р.
працював у ХТІ на посаді професора органічної хімії з одночасним завідуванням хімічною лабораторією.
У 1915–1918 рр. був директором (з 1917 р. — ректором) інституту. В 1916 р. професор став одним зі співорганізаторів та першим директором Харківського жіночого політехнічного інституту.
Науковець 27 років поспіль очолював Товариство фізикохімічних наук при Харківському університеті, був членом
Російського фізико-хімічного, Берлінського та Паризького
хімічних товариств. І. П. Осипов — заслужений професор,
активний громадський та просвітницький діяч, один із кращих учнів академіка М. М. Бекетова. Був визнаним фахівцем у відділах теоретичної, неорганічної, органічної, фізичної
(зокрема термохімії та хімії розчинів), аналітичної хімії; фармакології; у питаннях судової експертизи; історії хімічної науки.
І. П. Осипов пішов із життя у 1918 р. в Харкові.

e was born on July 30 (August 11), 1855
in Kharkiv. After finishing The 2nd Male
Kharkiv Gymnasium, he entered Kharkiv Physical and Chemical Faculty of Kharkiv University.
After graduation in 1876, he began working there
as a laboratory assistant. He defended his master’s and doctoral theses, received the degree
of Doctor of Chemistry, Professor. I. P. Osypov
repeated
ly went on scientific trips in Belgium,
Holland, Germany and France. From 1906, he
worked in the KhTI as a Professor of organic
chemistry with the simultaneous management of the chemical
laboratory. In 1915–1918, he was Director (from 1917 — Rector)
of the Institute. In 1916, the Professor was one of the co-organizers and the first director of Kharkiv Women’s Polytechnic Institute.
For 27 years in a row, he had been heading the Society of
Physical and Chemical Sciences at Kharkiv University, he was
a member of the Russian physico-chemical, Paris and Berlin
chemical societies. I. P. Osypov is an Honorary Professor, an
active public figure and educator, one of the best alumni of Academician M. M. Beketov. He was a recognized expert in theoretical, inorganic, organic, physical (e.g., thermal chemistry and
chemistry of solutions), analytical chemistry; pharmacology;
in judicial review; history of chemistry.
I. P. Osypov died in 1918 in Kharkiv.

Красуський Іван Адамович

Krasuskyi Ivan Adamovych

Ректор ХТІ в 1918–1919, 1921–1922 рр.

Rector of KhTI in 1918–1919, 1921–1922

Н

ародився 20 квітня 1866 р. у Москві.
У 1888 р. закінчив Санкт-Петербурзький
університет, а в 1889 р. — Київський Імператорський університет Святого Володимира зі ступенем кандидата фізико-математичних наук.
У 1893 р. вчений перейшов до Харківського університету на посаду лаборанта, а, після складання іспиту з метою здобуття ступеня магістра
хімії, у 1898 р. почав читати лекції на кафедрі хімії
як приват-доцент. З 1900 р. викладав у ХТІ, де працював із перервами до 1922 р. на посадах професора, завідувача кафедри харчових речовин, ректора.
У різні роки викладав у таких навчальних закладах: Варшавському політехнічному інституті, Харківському ветеринарному інституті, Кубанському політехнічному та медичному
інститутах, Харківському комерційному інституті. В 1923 р.
науковець організував і очолив Український інститут прикладної хімії. Протягом 1925–1929 рр. був головою Всеукраїнської
асоціації інженерів. З 1930 р. працював професором ХХТІ.
Професор був обраний секретарем (1894–1899), членом Ради (1899–1902) та віце-головою (1902–1904) Харківського товариства сільського господарства; членом
Правління Харківської громадської бібліотеки (1894–1904);
учасником Менделєєвських з’їздів (1907, 1911); попечителем Харківського навчального округу (1917).
І. А. Красуський пішов із життя у 1937 р.
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e was born on April 20, 1866 in Moscow. In 1888, he graduated from
St. Petersburg University, and in 1889 — from
St. Vladymyr Kyiv Imperial University with a
PhD degree in physics and mathematics. In
1893, the scientist came to Kharkiv University
as a laboratory assistant, and, after passing the
exam in order to obtain a Master’s Degree in
chemistry, in 1898, he began to give lectures
at the Department of Chemistry as an assistant
professor. In 1900, he began teaching in KhTI.
In KhTI, he worked intermittently until 1922 as a professor, the
Head of the Department of Nutrients, Rector of the institution.
Over the years, he taught at the following schools: in
Warsaw Polytechnic Institute, Kharkiv Veterinary Institute,
Kuban Polytechnic and Medical Institutes, Kharkiv Commercial Institute. In 1923, the scientist organized and headed
the Ukrainian Institute of Applied Chemistry. During 1925–
1929, he was the head of the Ukrainian Association of Engineers. From 1930, he worked as a professor of KhChTI.
The Professor was elected as a secretary (1894–1899),
member of the Board (1899–1902) and Vice Chairman (1902–
1904) of Kharkiv Society of Agriculture; Member of Kharkiv
Public Library (1894–1904); Mendeleyev Congress participant
(1907, 1911); Kharkiv school district trustee (1917).
I. A. Krasuskyi died in 1937.
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