
Талієв
Валерій Іванович

(1872-1932)

Ботанік, приват-доцент Харківського університету, голова Харківського 

товариства аматорів природи (1912-1917).



150 років минуло від дня народження Валерія Івановича 
Талієва. Випробування часом не змінило високої оцінки 
видатної наукової діяльності вченого, який збагатив 
ботанічну науку класичними роботами. Його чудові 
дослідження про вплив людини та антропогенних факторів на 
формування рослинного покриву, як і раніше, є основними у 
напрямку ботанічної географії. Славне життя, невтомна 
науково-педагогічна та громадська діяльність Валерія 
Івановича Талієва, його сміливі наукові пошуки, освітлені 
невгасим вогнем творчої думки, його глибока переконаність і 
принциповість у відстоюванні своїх наукових поглядів, 
беззавітна відданість інтересам науки Батьківщині - всі ці 
якості Валерія Івановича Талієва здобули йому славу видатного 
натураліста, вченого-революціонера та новатора в науці.

На виставці представлені прижиттєві видання В.
І. Талієва, його книги та статті з автографами, 

підручники та література про нього. 



Основні дати життя і діяльності
● Валерій Іванович Талієв народився 22 лютого 1872 року в м. Лукоянську Нижегородської губернії у сім’ї  вчителя. 

Навчався у гімназії при Ніжинському історико-філологічному інституті. 
● У 1890-1894 рр. В. І. Талієв навчався на природничо-історичному факультеті  Казанського університет, який закінчив із 

зоотою медаллю. 
● У 1894 році вступив на третій курс медичного факультету Харківського університету, який закінчив у 1897 році.
● До 1899 року служив військовим лікарем. 
● У 1899 році у Харківському університеті здав магістерські екзамени та був прийнятий на посаду приват-доцента по 

кафедрі ботаніки де працював до 1918 року. 
● У ці ж роки Талієв викладав ботаніку в Харківському ветеринарному інституті та Харківському медичному інституті.
● У 1902 році захистив у Харківському університеті магістерську дисертацію на тему «Флора Крыма и роль человека в ее 

развитии». 
● У 1910 році на базі вищих жіночих медичних курсів у Харкові було відкрито жіночій медичний інститут, де Талієв читав 

ботаніку та став завідувачем кафедрою. 
● У 1916 році В. І. Талієв захистив докторську дисертацію «Опыт исследования процесса видообразования в живой 

природе». 
● У 1917 році В. І. Талієва було обрано деканом природознавчого відділення Харківського університету. 
● У 1919 році за конкурсом був обраний на кафедру ботаніки Петровської (Тимірязєвської) сільськогосподарської академії. 

Одночасно з кафедрою професор В. І. Талієв очолив також і ботанічний сад академії. У цей період сад був значно 
реорганізований, видалені багато дерев, змінений асортимент рослин.

●  У 1925 році В. І. Талієв був запрошений професором на кафедру методики сільськогосподарської ботаніки на Вищі 
педагогічні курси. У 1931 році затверджено професором агроботанікі Московського зернового інституту, в якому він 
працював до останніх днів свого життя.

● Помер В.І. Талієв 21 лютого 1932 року.

http://www.people.su/ua/117740
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У науковій діяльності В. І. Талієва основне місце займають 
дослідження в галузі ботанічної географії. Він вивчав характер 
рослинного покрову багатьох областей Європейської частини 
Росії, звертаючи особливу увагу на взаємозв’язок  лісу і степу. 
Найважливішим чинником, що впливає характер сучасної 
рослинності, Талієв вважав діяльність людини. Ця ідея була взята 
за основу його магістерської дисертації «Флора Крыма и роль 
человека в ее развитии» (1900). 



У 1916 році в Петербурзькому університеті В. І. Талієв захистив 
докторську дисертацію «Опыт исследования процесса видообразования 
в живой природе».

«Наука должна быть теснейшим образом 
связана с народом. Наука только тогда будет 
могучим деревом, когда ее корни будут глубоко 
входить в народную массу. Мы должны сделать 
все возможное, чтобы народ возможно легче 
подошел к науке».

В.І. Талієв



До найбільш видатних робіт належать такі: «Меловые боры Донецкого и  Волжского бассейнов». (1896), «К вопросу о 
реликтовой растительности ледникового периода» (1897), «О растительности  Крымской Яйлы. К зоогеографии 
Крыма» (1909) та інші.



Роботи з автографом В.І. Талієва



Валерій Іванович багато сил і енергії приділяв пропаганді поглядів 
охорони природи. Він організував низку виставок в різних містах 
України (Харкові, Києві та ін.), привертаючи увагу громадськості до 
цього важливого питання. Він також був творцем і незмінним 
керівником Харківського товариства любителів природи - одного з 
найбільш активних і авторитетних природоохоронних товариств 
Російської імперії. Він є засновником і головою Харківського 
товариства аматорів природи, а також засновником і редактором 
журналу «Бюллетени Харьковского общества любителей природы». 
Цей журнал видавався з 1912-1917 рік.

http://www.people.su/ua/22875
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У 1913 році у Харкові Талієв вперше у Росії видав першу популярну книгу, яка називається «Охраняйте 
природу!». Науково-популярні книги, написані Талієвим читали всі, хто цікавився ботанікою.

«Кpасота пpиpоды имеет собственную высокую 
ценность: она должна быть охpаняема 
независимо от узко-пpактических задач!»

В.І. Талієв



На основі лекцій, читаних студентам медичного факультету, В.І. Талієв випустив підручник ботаніки (Перше 
видання – 1907 рік, останнє, посмерте, - у 1933 році) – «Основы ботаники в общебиологическом 
(эволюционном) изложении». Цей підручник є класична праця з ботаніки.



Талиев В.И. Проф. А.Н. Краснов, как ученый / В.И. Талиев 
// Профессор Андрей Николаевич Краснов (1862–1914 г.). – 
Х., 1916. – С. 37–51. 
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6655/2/P
rof.%20Krasnov%20kak%20uchenyi.pdf

Талиев В.И. Ботанико-географические работы А.Н. Краснова / 
В.И. Талиев // Профессор Андрей Николаевич Краснов 
(1862–1914 г.). – Х., 1916. – С. 52–70.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6656

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6655/2/Prof.%20Krasnov%20kak%20uchenyi.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6655/2/Prof.%20Krasnov%20kak%20uchenyi.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6656


За його редакцією у Харкові починає видаватися серія науково-популярних книг з охорони природи:  
«Календарь Харьковского общества любителей природы», «Птицы — друзья человека” Г. Бризгаліна, «Что 
такое национальные парки и для чего они учреждаются» — Г. Бризгаліна і Б.  Захарова. Автори цих книг – 
талановиті учні Талієва.

«Національні парки повинні бути 
близькі кожному громадянину, тому 
що вони торкаються широких 
національних інтересів, оберігаючи 
пам'ятки його національної історії, 
роблячи останню більш живою, 
яскравою, дотиковою».

Г. Бризгалін



В. І. Талієв був видатним популяризатором наукових знань Йому належить понад 30 блискуче написаних 
науково-популярних книг, статей та безліч критичних оглядів, рефератів та рецензій. Його книги «Строение и 
жизнь растения» (1924), «Единство жизни» (1925) http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14598, 
«Биология наших растений» (1925), є найкращими зразками вітчизняної науково-популярної літератури.

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14598


Викладу біографії Дарвіна і його вченню він присвятив дві книги (1910, 1919), в яких засвідчив глибоку 
повагу і захоплення великим біологом.



У Харківському університеті Талієв читав лекції з ботаніки на медичному факультеті. Книги Талієва 
послужили справі поширення наукових знань та навчання студентської молоді. Його відомий «Определитель 
высших растений Европейской части СССР» широко використовувався в багатьох вузах та був видан у 
багатьох університетах західних країн.

 



Вірш із збірки “Цілюще зілля” (1945) Михайла Васильовича Клокова (1896-1981) (літ. псевдонім - 
Михайло Доленґо), українського ботаніка, поета, літературного критика, вихованця Харківського 
університету, присвячений В.І. Талієву. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D2%91%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82


У виставці було використано матеріал із книги 
    Валерий Иванович Талиев : биографо-библиографический 
указатель / Сост., вступ.ст. Антонина Алексеевна Щербакова . 
– Москва : Сельхозгосиздат, 1960 . – 75 с. : 1 л.портр. – (Ученые 
Тимирязевской академии) 
http://elib.timacad.ru/dl/full/taliev_v.i.pdf/download/taliev_v.i.pdf

Інтернет-посилання

● ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ ТАЛІЄВ: БІОГРАФІЯ 
http://www.people.su/ua/106413

● Знаменитые лукояновцы. Талиев В.И. 
http://lukped.narod.ru/internet/science/taliev.htm

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/124557/source:default
http://elib.timacad.ru/dl/full/taliev_v.i.pdf/download/taliev_v.i.pdf
http://www.people.su/ua/106413
http://lukped.narod.ru/internet/science/taliev.htm

