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ÏÐÎÔÅÑÎÐ ². Þ. ÐÎÁÀÊ – ²ÑÒÎÐÈÊ  

ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß 

 
 
Виповнилося 60 років Почесному краєзнавцеві України, харківському 

історику, завідувачу кафедри суспільних наук ХНМУ професору І.Ю. Робаку. 
Подібний ювілей дає підстави для підбиття попередніх підсумків професійної 
діяльності. 

 

Останні 17 років І.Ю. Робак присвятив дослідженню історії охорони 
здоров’я. Саме з цієї тематики 2009 р. він захистив докторську дисертацію [1]. 
Обравши за майданчик своїх досліджень Харків, він вивів дослідження історії 
охорони здоров’я в незалежній Україні на новий рівень. У чому полягає це 
досягнення? Не слід думати, що І.Ю. Робак є самотнім дослідником цієї 
проблематики, яку розробляють також сучасні українські історики 
Ю.В. Барабаш, Л.І. Лавріненко, І.В. Перехрест,  Ф.Я. Ступак, І.В. Ткаченко [2; 
3; 4; 5; 6]. 

Проте, дослідницька активність І.Ю. Робака відрізняється ширшим 
охопленням проблеми в часі, завдяки чому простежується еволюція 
становлення місцевої медичної служби від її заснування до сьогодення. Сталося 
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це завдяки тому, що І.Ю. Робак підготував учнів й спрямував їхні зусилля на 
вивчення окремих періодів минулого охорони здоров’я Харкова. Результатом 
цього став захист кандидатських дисертацій Г.Л. Демочко та В.Г. Ільїна, випуск 
монографій, створення в Харкові організаційно оформленого дослідницького 
середовища – Центру медичного краєзнавства ХНМУ [7; 8]. 

Інші сторони новаторства І.Ю. Робака проявилися в дослідженні історії 
окремих медичних закладів та створенні колективного портрету міської 
лікарської спільноти, в пропозиції вивчати історію охорони здоров’я під кутом 
медичного краєзнавства. 

Основні дослідницькі здобутки І.Ю. Робака втілено в працях з історії 
охорони здоров’я Харкова дорадянського (поч. XVIII–1916 р.) та радянського 
міжвоєнного періоду (1919–1934 рр.) [9; 10]. Окреслена лінія дослідження 
повинна логічно завершитися монографією, яка була б присвячена повоєнному 
радянському періоду (1945–1991 рр.). В цих працях історія охорони здоров’я 
подана на тлі політичної та соціально-економічної історії країни. До 
І.Ю. Робака дослідження з цієї теми мали фрагментарний, тенденційний та 
односторонній характер, були написані переважно медиками без урахування 
загальноісторичного фону та зв’язків з іншими проблемами суспільного 
розвитку. 

Зважаючи на те, що І.Ю. Робак фактично першим системно почав 
вивчення обраної теми, природно вагомим є його внесок в дослідження 
джерельної бази та історіографії історії охорони здоров’я. Під час роботи над 
докторською дисертацією з історії охорони здоров’я в Харкові дожовтневої 
доби дослідник опрацював та вперше ввів до наукового обігу справи з 20 
фондів харківських та київських архівів (ДАХО, ЦДІАК), видання Харківського 
губернського статистичного комітету, опубліковані звіти медичних установ та 
місцеву періодику. 

І.Ю. Робак разом зі своєю ученицею Г. Л. Демочко також проаналізував 
інформаційний потенціал фондів центральних та місцевих архівосховищ для 
дослідників історії охорони здоров’я Харкова 20–30-х рр. ХХ ст. [11]. 

2015 р. в часописі Польської академії наук «Medycyna Nowoїytna» 
вийшла стаття, присвячена цінному джерелу з історії становлення радянської 
системи охорони здоров’я в Україні – журналові «Профілактична медицина», 
який впродовж 1922–1937 рр. був трибуною провідних українських медиків 
[12]. Автори з’ясували обставини створення, визначили завдання, аудиторію, 
склад редколегій, структуру та тематичний зміст журналу, узагальнили умови 
його функціонування й, таким чином, запропонували схему джерелознавчого 
аналізу даного історичного джерела. Цікавим є аналіз еволюції змісту журналу 
(зокрема, його ідеологізація) під впливом суспільно-політичних змін в СРСР. 
Розглянувши це періодичне видання, автори показали пріоритетні напрями, за 
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якими розвивалася молода медична система Радянської України в міжвоєнний 
період. 

Торкаючись історіографії питання, І.Ю. Робак проаналізував сучасний 
стан наукової розробленості історії харківської охорони здоров’я [13]. 
Дослідник виокремив періоди у літературі, присвяченій розвитку охорони 
здоров’я в Харкові (дорадянський, радянський, сучасний), показав їхню 
цінність і специфічні вади (фактографічність, ідеологізація, фрагментарність, 
відзначив спільну рису більшості праць – створення медиками з точки зору 
історії медицини [там само, c. 276–277]. 

Дослідник підсумував загальний стан розробленості історико-
регіональних проблем вітчизняної охорони здоров’я, й зробив висновок, що 
наявні праці вже дають можливість сповна уявити собі весь процес становлення 
й розвитку охорони здоров’я в Україні та висловився за потребу створення 
комплексного дослідження з цієї теми [14]. 

І.Ю. Робак вперше серед істориків розділив історію медицини та історію 
охорони здоров’я, довівши, що остання – частина соціальної історії. На його 
думку, охорона здоров’я – це сфера суспільної діяльності, яка складається з 
державних і громадських заходів різного характеру (економічні, політичні, 
юридичні, адміністративні, медичні), спрямованих на збереження та 
поліпшення здоров’я населення. Медицина ж є системою наукових знань і 
практичних заходів, об’єднаних тією ж спрямованістю, що й охорона здоров’я. 
Якщо охорона здоров’я – це суспільна практика, то медицина – це і наука, і 
практика. Таким чином, охорону здоров’я та медицину об’єднує медична 
практика, спрямована на збереження здоров’я людей. Оскільки охорона 
здоров’я є сферою суспільної діяльності, розвиток якої визначається соціально-
економічними умовами, зумовлюється загальними суспільними процесами та 
рівнем розвитку науки і культури, то її історія є частиною соціальної історії (за 
визначенням І.Ю. Робака, «соціальна історія охорони здоров’я»). При цьому 
дослідник наголосив, що зміст запропонованого поняття складають історичні 
закономірності виникнення та еволюції охорони здоров’я в системі «охорона 
здоров’я – суспільство», а на місцевому рівні – «охорона здоров’я в місті – 
суспільство – міська громада», тобто – взаємодія охороноздоровчої практики з 
іншими суспільними практиками та інститутами суспільства. 

Дослідник виділив напрями, за якими слушно студіювати історію 
охорони здоров’я, а саме: організація та фінансування міської охорони 
здоров’я, кадрове забезпечення, соціальне становище медичних працівників, 
санітарна діяльність, розгляд окремих видів медичної допомоги (стаціонарна, 
амбулаторна, швидка і невідкладна, забезпечення населення лікарськими 
засобами та медичне постачання тощо). Таким чином, дослідник об’єднав під 
єдиним проблемно-хронологічним дахом структурні елементи охорони 
здоров’я, як сфери суспільної діяльності з історією їхнього розвитку. 
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Саме за такою схемою побудовані монографія, дисертація, статті й тези  
І. Ю. Робака, присвячені історії охорони здоров’я в Харкові за імперської доби, 
та роботи його учнів Г.Л. Демочко і В.Г. Ільїна, присвячені міжвоєнному й 
повоєнному радянським періодам. 

Докторська дисертація І. Ю. Робака «Історичні умови організації та 
специфіка розвитку охорони здоров’я в Харкові (XVIII – початок ХХ ст.)» стала 
спробою поглянути на дорадянську історію охорони здоров’я в Харкові не під 
суто медичним кутом зору, а з позицій соціальної історії, історії повсякдення й 
містознавства. Автор засвідчив хибність багатьох усталених з радянських часів 
оцінок, а саме про відсутність будь-яких вагомих досягнень в охороні здоров’я 
за часів царату, повне позбавлення трудящих мас медичної допомоги, суцільну 
її комерціалізацію.  

І.Ю. Робак виділив два етапи в історії дорадянської охорони здоров’я в 
Харкові, пов’язані із соціально-економічною й політичною історією країни, та 
відтворив відповідні зміни в структурі її організації. Так, перший етап 
охоплював кінець 30-х рр. XVIII ст. – 60-ті рр. XIX ст. й позначився 
централізованим розвитком охорони здоров’я, дріб’язковою опікою з боку 
центральної влади, наголосом на адміністративно-поліцейських заходах, 
неповороткою структурою органів медичної допомоги, безсистемністю 
оздоровчих заходів, відсутністю у місті лікарні та санітарної організації. 
Важливим є висновок автора про те, що причиною недоступності медичної 
допомоги та жахливого санітарного стану міста на тому етапі, крім високої 
вартості послуг, була відчуженість громадян від медичного середовища 
внаслідок відсутності ініціативи з боку держави, слабке становище громадських 
форм охорони здоров’я. Окрему увагу І.Ю. Робак приділив співвідношенню 
впливів двох чинників – приналежності до Російської імперії та місцевої 
специфіки, – на розвиток охорони здоров’я в місті. За відсутності місцевого 
самоврядування – «школи» формування громадської активності – на першому 
етапі виключно діяв перший чинник.  

Протягом другого етапу (від реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. до 1917 р.), коли 
міське громадське самоврядування перебрало на себе опікування громадським 
здоров’ям, зросла вага місцевого чинника, було створено власну міську 
лікувально-санітарну організацію. З’явились в місті й громадська медицина, 
служба швидкої допомоги, санітарні заходи набули системного характеру. Як 
показали підрахунки І.Ю. Робака, рівень забезпеченості харківського населення 
лікарняними ліжками в Російській імперії напередодні Першої світової війни 
поступався лише столичному, а показник забезпеченості харків’ян медичними 
кадрами значно перевершував відповідні показники всіх українських міст, обох 
російських столиць і навіть середні показники по розвинутих країнах Європи і 
США. І.Ю. Робак показав, що харківська медична громадськість висунула зі 
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свого середовища видатних організаторів охорони здоров’я, яким Харків 
завдячує появою нових форм і видів медичної допомоги. 

Самобутність харківської охорони здоров’я визначалась 
урізноманітненням «обличчя» харківської охорони здоров’я за рахунок появи 
лікувальних закладів різної форми власності, в тому числі, унікальних, та 
початком взаємодії охорони здоров’я не з усіма структурами, що виникли в 
країні в пореформені часи. Іншими словами, протягом другого етапу на перший 
план вийшла громадськість, як основний організатор медичної допомоги. 
Дослідник робить важливий висновок, що навіть протягом другого етапу 
охорона здоров’я в Харкові організаційно не встигла сформуватися в систему, а 
окремі її вади неможливо було подолати без суспільних перетворень. Тим не 
менш, у Харкові за порівняно короткий час після реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. 
склалася найпотужніша в Україні охорона здоров’я, дуже різнопланова, 
різноманітна, як для тих часів, за формами. 

Напевно найяскравіше глибоке занурення автора в тему виявилося в 
тому, що проаналізувавши досвід діяльності охорони здоров’я імперської доби, 
І.Ю. Робак спромігся сформулювати низку практичних порад з вдосконалення 
медичної допомоги в Харкові за умов сьогодення.  

За подібною схемою з відмінностями, продиктованими історичною 
специфікою розвитку галузі, побудовано й наступне дослідження – монографія 
І.Ю. Робака та Г.Л. Демочко, присвячена історії охорони здоров’я в Харкові – 
столиці радянської України [10]. Монографія, що вийшла друком 2012 р. й 
базувалася на кандидатській дисертації Г.Л. Демочко, висвітлювала питання 
державної та місцевої політики в сфері охорони здоров’я, боротьбу з 
найважливішими хворобами та діяльність санітарних служб, особливості 
медичного обслуговування населення (пріоритетне обслуговування 
робітництва, жінок та дітей, поява диспансеризації тощо). 

Звернувшись до «малих форм», І.Ю. Робак та Г.Л. Демочко 
запропонували також план дослідження історії окремого медичного закладу 
[15]. Для створення плану використано досвід роботи над історією найстарішої 
в Харкові Першої міської лікарні. Згідно з ним подібні дослідження 
рекомендується будувати за певним планом. На думку науковців, дослідники 
мають визначитися із загальним історичним фоном, з політичною та 
економічною ситуацією в країні, розглянути соціальну політику, яка й 
відображатиметься у діяльності лікувальних закладів; звернути увагу на 
очільників лікарні; оцінити потужність медичного закладу, що дасть змогу 
визначити місце закладу серед інших й поширення окремих захворювань у 
певній місцевості; фінансування закладу, яке показує можливості та 
зацікавленість держави в забезпеченні медичної допомоги; контингент 
медичного персоналу; господарське становище закладу. Роблячи висновки 
щодо діяльності медичного закладу дослідник повинен чітко розуміти, що 
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будь-який заклад охорони здоров’я – це самостійне утворення, робота якого 
відображає соціально-економічне та політичне життя у місті, регіоні, державі. 

Прикладом такого розгляду стала колективна монографія з історії Першої 
міської клінічної лікарні, підготовлена співробітниками кафедри суспільних 
наук і Центру медичного краєзнавства ХНМУ під керівництвом І.Ю. Робака 
[16].  

Не забував дослідник і про людину в часі, як головний предмет уваги 
історика. І.Ю. Робаком складено колективний просопографічний соціоетнічний 
портрет кращих представників-професіоналів – рушіїв розвитку охорони 
здоров’я Харкова [17]. 

Центральне місце наукових інтересів І.Ю. Робака, як історика-
біографіста, посідають життя та діяльність одного з основоположників 
вітчизняного краєзнавства, героя революційних змагань 1917–1921 рр. В.Д. 
Отамановського. Ці розвідки узагальнено в монографії «Валентин 
Отамановський – революціонер, вчений, організатор науки», яка вийшла 2013 
р. у співавторстві з вінницькою дослідницею З.С. Савчук [18].  

Завдяки майже детективному з’ясуванню «білих плям» в біографії  
В. Отамановського та жвавому викладу перед нами постає захоплююче 
дослідження, в кожному з розділів якого подається новий портрет постаті на тлі 
чергової епохи. І.Ю. Робак встановив місце народження діяча, факт його участі 
в самостійницькому русі, членства в лавах Центральної Ради, створенні 
українських збройних сил під час революції 1917 р. тощо [там само, С. 11–14, 
16–20, 25–27]. Автори книги розкрили значення В. Отамановського, як 
організатора бібліотечної справи, піонера систематичного та комплексного 
дослідження краю [там само, С. 34–35, 41–42, 44–46, 48–49]. Вони показали, що 
завдяки В. Отамановському краєзнавство набуло характеру всебічних 
академічних досліджень локального рівня [там само, C. 50].  

В. Отамановський надавав краєзнавству широкого сенсу як за напрямами 
(історичні, зоологічні, сільськогосподарські, астрономічні, медичні 
дослідження), так і за формами роботи (бібліографія, видавнича, музейна, 
пам’яткоохоронна та популяризаторська діяльність), вбачав у ньому інструмент 
українізації. Досвід В. Отамановського з організації Кабінету виучування 
Поділля було визнано корисним на республіканському рівні [там само, с. 51–
54]. І.Ю. Робак та З.С. Савчук виокремили не тільки етапи життя, а докладно 
розповіли про напрями наукової діяльності В. Отамановського (історія міст 
середньовічного та модерного Правобережжя, історія права, історія медицини) 
[там само, с. 58–65]. Вони показали, що В. Отамановський став одним з перших 
вітчизняних істориків, який довів незалежну від іноземних впливів ґенезу 
українських середньовічних міст, їхню правову самобутність. Озираючись на 
повоєнний розвиток історичної науки, появу історичної антропології, 
мікроісторії та історії повсякдення, є спокуса віднайти «пророка у власній 
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Вітчизні» – засновника тих самих течій в Україні, а серед вітчизняних 
історичних досліджень – власне «Монтайю». На перший погляд, 
В. Отамановський, як прискіпливий дослідник середньовічної Вінниці, 
підходить на цю роль. Однак, слід розуміти, що В. Отамановський жив в епоху 
інших історіографічних парадигм. Його дослідження середньовічних міст 
Правобережжя не є мікроісторією або історичною антропологією, оскільки не 
відтворює конкретних людських стосунків в деталях побуту та часу. Скоріше 
це спроба оперувати поняттями історії суспільних структур на локальному 
рівні, що не применшує внеску В. Отамановського в розвиток вітчизняної 
історичної науки, а вказує на своєрідність її поступу [там само, с. 84 – 85]. 
В цілому, можна сказати, що наукова та організаторська діяльність В.Д. 
Отамановського, яка також проходила і в стінах ХНМУ, стала для І.Ю. Робака 
не тільки предметом дослідження, а й прикладом для наслідування. 

Вагомою заслугою І.Ю. Робака стало з’ясування та уточнення часу 
створення окремих медичних закладів Харкова. Зокрема, І.Ю. Робак встановив 
час створення в Харкові судово-медичної служби [9, с. 21–22]. І.Ю. Робак 
дійшов сміливих висновків щодо витоків ХНМУ, а саме про те, що: 

1. Харківський національний медичний університет є фактичним 
прямим спадкоємцем і наступником медичного факультету 
Імператорського Харківського університету із самого початку 
існування ІХУ, а з 2007 р. і правонаступником Харківської 
медичної академії, Харківського медичного (державного 
медичного) інституту, Харківського державного медичного 
університету. 

2. Жодний сучасний харківський виш, крім ХНМУ, не має достатніх і 
беззаперечних підстав вважати себе прямим наступником ІХУ. 

3. Датою народження сучасного Харківського медуніверситету є дата 
створення класичного університету в Харкові. 

4. Датою створення Харківського університету може рівнозначно 
вважатися, як дата його заснування (17 листопада 1804 р.), так і 
дата відкриття (29 січня 1805 р.). 

5. Сучасний медичний факультет ХНУ ім. В.Н. Каразіна не може 
вважатися наступником медичного факультету Імператорського 
Харківського університету, оскільки був створений 1993 р., тобто 
через 73 роки після його закриття, а розвиток університетських 
наукових шкіл в медицині усі ці роки забезпечував окремий 
Харківський вищий медичний навчальний заклад, який нині носить 
назву Харківський національний медичний університет. А сучасний 
«каразінський» медичний факультет почав свою історію з «чистого 
аркушу». 

6. Харківська вища медична школа є найстарішою в Україні. 
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7. В ході розробки даної теми було встановлено невідомі раніше 
факти з історії ХНМУ, які наразі вводяться до наукового обігу: 

8. уточнена дата створення попередниці сучасного Харківського 
медичного університету – Харківської медичної академії; 

9. встановлені суттєві факти з її історії, а також початкового періоду 
історії Харківського медичного інституту; 

10. виправлено деякі історичні похибки та зроблено певні уточнення 
[20; 21; 22; 23; 24]. 

Систематичне та глибоке вивчення історії охорони здоров’я в Харкові 
І.Ю. Робаком, поява учнів, які продовжували його дослідження, викликало 
необхідність теоретичного обґрунтування обраного напряму наукових пошуків 
[25]. У результаті І.Ю. Робак і Г.Л. Демочко визначили витоки, фундатора 
(В.Д. Отамановський), зміст та потенціал галузі «медичне краєзнавство», 
увівши це поняття в широкий науковий обіг та практику (започаткування 2014 
р. відповідної рубрики в часописі Національної спілки краєзнавців України 
«Краєзнавство», створення в 2015 р. Центру медичного краєзнавства на базі 
кафедри суспільних наук ХНМУ). Обстоюючи самостійність цієї галузі 
краєзнавчого знання, дослідники наголосили на міждисциплінарному характері 
краєзнавства та необхідності забезпечити всебічне вивчення регіону [26]. 

Визнанням наукових заслуг вченого стали його нагороди: Національна 
премія України імені академіка П.Т. Тронька (2014 р.) за монографію 
«Валентин Отамановський – революціонер, вчений, організатор науки», почесні 
грамоти та подяки міністерств, органів місцевої влади та місцевого 
самоврядування, політичних партій, громадських організацій, Орден Геродота 
Галікарнаського, відомча медаль «День працівника освіти».  І.Ю. Робак – 
відмінник освіти України. 

Таким чином, в особі І.Ю. Робака сучасні історична наука і краєзнавство 
України отримали енергійного, невтомного ентузіаста; професійного 
дослідника, який ставить сміливі завдання та втілює їх у життя; поновлювача 
забутих вітчизняних наукових традицій. 
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Бобина И. 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× ÁÎÁÈÍ 

Владимир Викторович Бобин широко известен медицинской 
общественности Украины, как крупный ученый, создатель большой научной 
школы анатомов. Он – Почетный академик Международной академии 
интегративной антропологии, академик Украинской академии наук 
национального прогресса, доктор медицинских наук, профессор. В течение 
многих лет профессор В. В. Бобин развивал на новом современном уровне 
макромикроскопическую анатомию нервной системы, основы которой были 
заложены в трудах академика В.П. Воробьева. В.В. Бобин – основоположник 
большой научной школы. Под руководством В. В. Бобина выполнены 21 
кандидатская и 2 докторские диссертации. Он – автор свыше 300 научных 
работ, 6 монографий, 16 учебных пособий и учебных руководств. Под его 
редакцией изданы 12 кафедральных сборников («Макромикроскопическая 
анатомия нервной системы»).  

В.В. Бобин участвовал в совместных исследованиях с клиницистами: 
терапевтами, невропатологами, радиологами, историками медицины и др. 
Серия учебных пособий по функциональной анатомии опорно-двигательного 
аппарата широко используется в преподавании анатомии в ВУЗах Украины. 
Госкомитет по высшему образованию (1988 г.) присудил ученому диплом и 
премию за серию указанных учебных пособий. В.В. Бобин участвовал в 
создании Украинской анатомической номенклатуры, как член номенклатурной 
комиссии. Многие его ученики руководили кафедрами в медицинских ВУЗах 
Украины, а также некоторых государств ближнего зарубежья.  

В.В. Бобин родился 17 октября 1924 года в Харькове в семье врачей. Его 
дед, Владимир Павлович Бобин, был родоначальником врачебной династии. 
После окончания медицинского факультета Харьковского университета он в 
течении 43-х лет руководил больницей медицинского общества, которая 
оказывала бесплатную медицинскую помощь беднейшему населению Харькова 
и Харьковской губернии. В 1910-12 гг. он возглавил строительство «Дворца 
медицины» по улице Пушкинской, 14 (теперь – Институт микробиологии и 
иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины). Врач-гуманист, человек 
кристальной честности, он был бессменным членом суда чести Харьковского 
медицинского общества (ХМО). В 1906 году В.П. Бобин был избран Почетным 
членом ХМО. Сын Владимира Павловича –  Виктор – с 1914 года до 1923 год 
работал под руководством профессора В.П. Воробьева. В дальнейшем 
профессор, доктор медицинских наук Виктор Владимирович, был одним из 
организаторов и создателей Крымского медицинского института и в течении 41 
года руководил кафедрой анатомии. Виктор Владимирович Бобин известен как 
крупный анатом и антрополог. Среди его работ, получивших мировую 
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известность – монография, посвященная искусственно деформированным 
черепам, найденным в раскопках, а также серия работ по изучению 
доисторических трепанаций черепа. Внук В. П. Бобина – Владимир Викторович 
Бобин – широко известен анатомам Украины. В 1947 г. В. В. Бобин окончил 
Крымский медицинский институт, а затем с 1950-51 гг. начал научные 
исследования в Харьковском медицинском институте под руководством 
известного ученого-анатома, профессора Р.Д. Синельникова. В.В. Бобин 
прошел путь от аспиранта до профессора. С 1971 по 1992 гг. он руководил 
кафедрой нормальной анатомии человека в Харьковской медицинском 
университете, а затем ученый работал профессором этой кафедры в течении 
многих лет до 2014 года. Научная деятельность Владимира Викторовича 
посвящена актуальным для анатомии и клиники проблемам – изучении 
структурной организации периферической нервной системы, в частности, 
раскрытию закономерностей становления их миелоархитектоники в фило- и 
онтогенезе, связей между периферическими нервами. Его кандидатская 
диссертация было посвящена анатомии плечевого сплетения (1953 год). На ее 
основе была опубликована монография «Плечевое сплетение, его длинные 
ветви и связи между ними» (1958 год). Его докторская диссертация – «Лицевой 
нерв человека и некоторых животных» (1966 год). Работа посвящена 
эволюционным преобразованиям системы лицевого нерва у человека и у 50 
видов млекопитающих. Впервые в мировой литературе наиболее полно 
представлены типы ветвления лицевого нерва от низших позвоночных до 
человека. На протяжении более 20 лет В.В. Бобин и его многочисленные 
ученики в широком плане разрабатывают макромикроскопическую анатомию 
соматических и висцеральных нервов в фило- и онтогенетическом аспекте. 

Одной из проблем явилось изучение нервного аппарата мышц, 
участвующих в вертикальной статике человека. В результате этих 
исследований была установлена гетерохрония в миелинизации нервов этой 
группы мышц. Данные исследования продолжили работы П.К. Анохина, 
посвященные системогенезу. Другое направление исследований связано с 
изучением особенностей миелогенеза висцеральных нервов различных 
внутренних органов. Третьим направлением в научных исследованиях В.В. 
бобина явилось изучение влияния некоторых экстремальных факторов на 
нервной аппарат скелетных мышц и внутренних органов (гипер- и гипокинезия, 
лазерное и рентгеновское облучение). 

Особый научный интерес В.В. Бобина связан с проблемами антропологии 
(палеопатология и др.). Труды ученого хорошо известны анатомам и 
клиницистам не только на Украине, но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Он был участником многих международных конгрессов, съездов и 
симпозиумов на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Молдове, 
Болгарии, Чехии и др. странах. В период его руководства кафедрой был 
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поставлен на современный уровень учебный процесс, пополнялись 
анатомические музеи, внедрялись новые технологии обучения, активно работал 
научный студенческий кружок. В течении более 20 лет В.В. Бобин и 
возглавляемый им коллектив успешно разрабатывал актуальные для тории и 
практической медицины проблемы макромикроскопической анатомии нервной 
системы. Результаты этих трудов вошли в регулярно издаваемые под его 
редакцией научные сборники «Макромикроскопическая анатомия нервной 
системы».  

В.В. Бобин не только крупный ученый анатом, он и известный педагог, 
воспитатель нескольких поколений студенческой молодежи. Недаром на 
встречах врачей он всегда желанный гость. В его лекциях постоянно имел 
место воспитательный момент в становлении врача-интеллигента. Его лекции 
насыщены клиническими примерами, случаями из врачебной жизни 
выдающихся ученых-медиков. Профессор В.В. Бобин всегда активно 
участвовал в общественной жизни нашего университета. В разные годы он был 
научным куратором аспирантуры, руководил Советом Музея университета, 
работал в профсоюзном комитете. В.В. Бобин был одним из основных 
организаторов VII Украинской конференции морфологов, посвященной 100-
летию со дня рождения академика В.П. Воробьева. Эта конференция проходила 
с большим международным участием ученых-морфологов.  

В течении многих лет академик В.В. Бобин был членом Ученого Совета 
факультета, председателем проблемной комиссии по морфологии, 
председателем Харьковского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, 
членом Правления Харьковского медицинского общества, членом президиума 
Украинского общества морфологов, почетным членом Украинского и 
Белорусского обществ анатомов, гистологов и эмбриологов, заместителем 
председателя специализированного защитного совета при ХГМУ по анатомии 
человека. Много лет ученый был экспертом ВАК Украины. Владимир 
Викторович Бобин активно участвовал в работе Международных и Украинских 
форумов.  

Отмечая научные и общественные заслуги профессора В.В. Бобин был 
награжден Почетной грамотой Президента Украины и Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Украины и многими другими премиями. 
Владимира Викторовича всегда отличало большое трудолюбие, научная 
активность и творческий энтузиазм, которые всегда охотно он передавал свои 
ученикам и соратникам.  
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Ольховський В. 
(ХНМУ) 

ÑËÓÆ²ÍÍß ËÞÄßÌ: ÍÀÐÈÑ ÏÐÎ Ë²ÊÀÐÑÜÊÓ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ 

ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÄÈÍÀÑÒ²¯ ÁÎÁ²ÍÈÕ 

В історії харківської медичної школи є не одна лікарська династія, 
представники якої в декількох поколіннях вірою й правдою допомагали людям 
у справі народної охорони здоров’я. Однією з яскравих представників 
харківських лікарських династій є династія медиків Бобіних. 

Відомості про діяльність династії Бобіних можна знайти в архівних 
справах, різних журнальних публікаціях, що зберігаються в бібліотеках 
Харківського медичного товариства й Харківського національного медичного 
університету, у Музеї історії університету, у спогадах багатьох випускників-
медиків Харківського й Кримського медичних університетів. Прізвища 
Бобіних, їхні портрети також можна бачити на меморіальних дошках на 
будинках і в музеях медичних установ Харкова й Сімферополя. 

Старшим представником династії є Павло Павлович Бобін, який 
народився в 1849 р. у селі Олешні Лебединського повіту Харківської губернії. 
Після закінчення Третьої харківської гімназії, восени 1868 р. П. П. Бобін став 
студентом С-Петербурзької медико-хірургічної академії, яку закінчив в 1873 р. 
і був направлений на роботу військовим лікарем у Нижній Новгород. З 1881 р. 
Павло Павлович разом із дружиною переїхав у Харків. Його приймають у 
члени Харківського медичного товариства, у якому він активно працює й веде 
приймання хворих у лікарні товариства. Далі Павло Павлович починає 
працювати лікарем у селищі Березовські мінеральні води. Займаючись науково-
дослідною роботою, він детально вивчає лікувальну дію на організм людини 
цієї мінеральної води. На засіданні Харківського медичного товариства Павло 
Павлович уперше в 1882 і 1884 рр. представляє докладний аналіз дії цієї 
мінеральної води на організм. У музеї санаторію Березовські мінеральні води 
збережені матеріали про ці цікаві дослідження. 

Наступним представником лікарської династії Бобіних слід вважати 
зведеного брата по батькові Павла Павловича – Володимира Павловича Бобіна, 
що народився в 1858 р. у Переяславлі. В 1881 р. він закінчив медичний 
факультет Імператорського Харківського університету й починає трудову 
діяльність на кафедрі загальної патології вказаного університету. В 1882 р. 
Володимир Павлович вступає в Харківське медичне товариство, а з 12 
листопада 1884 г. повністю переходить на роботу лікаря-розпорядника 
безкоштовної лікарні-амбулаторії медичного товариства. У вересні 1885 р. 
медичне товариство відкриває свою безкоштовну лікарню й Володимир 
Павлович бере її під свою опіку. З тих пір і до кінця свого життя (11.10.1925 р.) 
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уся його діяльність буде нерозривно пов’язана із цією лікувальною установою, 
яка була в той час найбільш доступною для жителів м. Харкова. 

Продовжувачем династії став син Володимира Павловича – Віктор 
Володимирович, що народився 28 березня 1890 г. у Харкові. Він увійшов в 
історію вітчизняної медичної науки як один з найближчих учнів академіка-
анатома В.П. Воробйова. Віктору Володимировичу було призначено стати 
одним з фундаторів Кримського медичного університету й Кримської школи 
анатомів (підготував 8 докторів і 20 кандидатів медичних наук). Частина його 
трудового життя також пройшла в Краснодарі й Пермі (Росія), де він почав 
вивчати проблеми антропогенезу й функціональної морфології. Із грудня 1930 
р. і до кінця свого життя він працює завідувачем кафедри анатомії Кримського 
медичного університету. 

Третім поколінням лікарської династії Бобіних став син Віктора 
Володимировича – Володимир Вікторович Бобін - відомий учений-анатом 
України, професор, академік Міжнародної академії інтегративної антропології 
й Української академії наук, Почесний член Харківського медичного 
товариства, Українського й Білоруського товариств анатомів, гістологів і 
ембріологів (АГЕТ). В.В.Бобін народився 17 жовтня 1924 р. у Харкові. В 1947 
році він з відзнакою закінчує Кримський медичний інститут і починає свою 
трудову діяльність як лікар-невропатолог. Одночасно виконує й захищає в 1951 
році кандидатську дисертацію, присвячену анатомічному дослідженню довгих 
гілок плечового нервового сплетення. Із цього року й до кінця свого життя вся 
подальша творча діяльність Володимира Вікторовича буде пов’язана з м. 
Харковом, Харківським медичним інститутом (сьогодні – національний 
медичний університет) і кафедрою анатомії людини. Тут він пройшов чудовий 
шлях від асистента, доцента, професори до завідувача кафедри (1971-1992 
рр.).З 1992 р. по 2012 р. В.В.Бобін працював на посаді професора кафедри. В 
1966 р. під керівництвом проф. Р.Д. Синельникова В.В. Бобін захистив 
докторську дисертацію «Лицьовий нерв людини й деяких тварин». За часи 
завідування кафедрою за редакцією проф. В.В. Бобіна вийшло 9 збірників 
наукових праць кафедри «Матеріали до макромікроскопічної анатомії» 
(надалі – «Макромікроскопічна анатомія нервової системи»). Під його 
керівництвом були захищено 21 кандидатська й 2 докторські дисертації (С.Ю. 
Масловський та В.М. Лупир). Професор В.В. Бобін – автор більше 300 
наукових праць, у тому числі 6 монографій і 20 навчально-методичних 
посібників. Його учні очолюють або очолювали кафедри анатомії, 
топографічної анатомії, гістології, судової медицини в Харкові, Запоріжжі, 
Бєлгороді, Баку, Алма-Аті. Професор В.В. Бобін був активним членом 
Всесоюзного й Українського товариств АГЕТ, Центрального методичного 
кабінету МОЗ СРСР і України по вищій освіті. Він не пропускав жодного 
Всесоюзного або Республіканського з’їздів АГЕТ, де надавав цікаві наукові 
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доповіді по актуальним питанням нейроморфології. Крім основної роботи в 
ХНМУ Володимир Вікторович багато років викладав курс пластичної анатомії 
в Харківській державній академії дизайну й мистецтв. 

Четвертим і п’ятим поколіннями лікарської династії Бобіних є донька 
Володимира Вікторовича – Ірина Володимирівна, лікар-терапевт, і його онуки – 
Герман Ігорович Андрєєв, кандидат медичних наук, доцент і Вікторія Ігорівна 
Кравцова, асистент кафедри терапії, нефрології, загальної практики-сімейної 
медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти. Це молоде 
лікарське покоління носить уже інші прізвища, але гени династії Бобіних 
«диктують» їм у своїй лікарській діяльності рівнятися на своїх легендарних 
попередників, що вони дійсно й роблять. Крім того, Герман і Вікторія вже самі 
мають маленьких дітей, і хто знає, може через досить невеликий час і їхні діти 
теж підуть по лікарських стопах своїх дідів та прадідів Бобіних… 

Закінчуючи короткий огляд діяльності харківської лікарської династії 
Бобіних, слід підкреслити, що всі представники цієї прекрасної династії вже 
більше 150 років є кращим зразком для наслідування молодому поколінню 
лікарських кадрів не тільки Харкова, але й усієї України в їхній суспільній, 
науково-педагогічній і медичній діяльності. 
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Дзьоба М. 
(ХНУПС ім. Івана Кожедуба) 

ÇÍÀ×ÅÍÍß ÎÁÎÐÎÍÈ ËÓÃÀÍÑÜÊÎÃÎ ÀÅÐÎÏÎÐÒÓ  

Ó ÕÎÄ² ÀÒÎ 

Бої за Луганський аеропорт, що почалися 8 квітня 2014 року – збройне 
протистояння між українськими силовиками та терористичними збройними 
угрупованнями під час війни на Сході України за встановлення контролю над 
летовищем Луганського міжнародного аеропорту, що мав стратегічне значення. 

Після того, як стало зрозуміло, що у бойовиків з’явилися зенітно - ракетні 
комплекси, припинилися і польоти цивільних літаків. Почалися проблеми з 
поставками продовольства. Оборона  ЛАП розпочалася 8 червня 2014 року. 

Але ще за два місяці до того 8 квітня одна з аеромобільних рот 80-ї 
аеромобільної бригади отримала наказ висунутися у район Луганська. 
Здійснивши під керівництвом начальника штабу бригади 400-кілометровий 
марш, рота без опору місцевих сепаратистів взяла під контроль аеропорт 
Луганська. 

Розташований за 10 км на південь від обласного центру, крім можливості 
приймати великі військові літаки, він міг з успіхом використовуватися і як 
плацдарм для розвитку подальшого наступу українських військ за умови 
зосередження в його районі значного угруповання військовиків. Під контролем 
десантників аеропорт продовжував функціонувати аж до ескалації конфлікту в 
середині травня. 

Рота, яка зайняла оборону в аеропорту, в умовах повного оточення 
відбивала численні штурми окремих груп сепаратистів і поступово 
посилювалася підрозділами 1-ї танкової бригади. Відповідно до зміни 
обстановки і реалізації плану щодо зосередження в луганському аеропорту 
потужного ударного кулака українських військ на початку червня з аеродрому 
Чугуїв у аеропорт Луганськ посадковим способом десантувалася ще одна 
аеромобільна рота і розвідники бригади. 

На той час аеропорт вже був у глибокому тилу ворога, продукти 
харчування та боєприпаси доставлялися виключно повітряним шляхом.  Після 
оточення аеропорту російськими військами та силами терористів ЛНР і 
зруйнування будівель російською артилерією українські війська, які тримали 
оборону аеропорту 146 днів, знищили злітну смугу летовища та, прорвавши 
оточення, відійшли і забрали життя 29 захисників, ще 49 десантників загинули 
у збитому бойовиками літаку. На початку квітня, коли аеропорт брали під 
охорону, ніхто взагалі не очікував війни. Однак все таки були не такими 
масштабними порівняно з катастрофою літака Іл-76. На той час аеропорт вже 
був у глибокому тилу ворога, продукти харчування та боєприпаси доставлялися 
виключно повітряним шляхом. Тоді командування АТО прийняло рішення 
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щодо перекидання в цей район підрозділів 25-ї бригади. 14 червня в небо 
піднялися три Іл-76… і сталася катастрофа. Один з військово-транспортних 
літаків Іл-76 Збройних Сил України при посадці в Луганському аеропорту був 
збитий терористами «ЛНР» з ПЗРК і впав за 2 км від злітно-посадкової смуги. В 
одну мить країна втратила 49 героїв.  

Полковнік Руслан Козинець визнається, що момент, коли збирали тіла 
товаришів, був найбільш трагічним за всю війну. 

Близько ста чоловік, 80-та, розвідрота 1-ї танкової, дві ЗУ, одна 
мінометна батарея на весь аеропорт, кілька одиниць броні. Ось і весь склад 
бійців, який в той момент знаходився в оточенні. Командир, який керував 
обороною аеропорту, позивний «Кобра», зосередив всіх бійців на території 
аеропорту біля будівель і укріплень. 

Виставили кругову оборону і так трималися. Злітка мала охоронятися, але 
можливості здійснити охорону не було. І літаки літали, розуміючи, що їх 
можуть збити. І акумулювали сили батальйонних тактичних груп. 

Вихід з аеропорту відбувався у запеклих боях. Бій ішов до вечора, штурм 
до вечора змогли відбити і відтіснити супротивника. Виходили вночі, прямо під 
час бою. Все той же Ковальчук, який більше місяця керував обороною 
аеропорту, будучи пораненим, відмовляючись від евакуації і навіть не 
думаючи, що буде направляти своїх хлопців зі штабу в тилу. 

Бійці, які розосередилися на території аеропорту і вели бій під постійним 
вогнем своєї і чужої артилерії, прорвали оточення і вийшли. Під час боїв 
близько двадцяти чоловік потрапили в полон. Майже півтора десятка хлопців 
загинули. Четверо з тих, хто потрапили в полон, змогли втекти, частину в 
неволі розстріляли, помстившись за завзятий опір, частина десантників досі в 
полоні. 

Минуло два роки з дня, коли останні солдати 80-ї бригади з боями 
вирвалися з оточеного Луганського аеропорту. Тому, згадуючи сьогодні героїв 
АТО, не слід оминати увагою десантників 80-ї львівської бригади, що мужньо 
виконували свій громадянський і службовий обов’язок, захищаючи 
Батьківщину. Про їхній аеропорт. Про їхні «Піски» – Георгіївку. Про їхнє 
«Тоненьке» – Хрящувате. Про їхні запеклі бої та спекотне літо 2014 року, коли 
80-та аеромобільна бригада «рубалася» з сепаратистами в Слов’янську, а потім 
була відправлена в аеропорт, де її чекали нові виклики і бої. Це бійці, про яких 
повинні пам’ятати, як і про 25-у, 79-у і 95-у бригади. Вони варті того, щоб про 
них пам’ятали.  
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Медушевський К. 
(ХНМУ) 

Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÜÊÈÕ ÇÀÃÎÍ²Â ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ 

ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ² Â ÏÅÐ²ÎÄ ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ 

Діяльність партизанських загонів в часи Другої світової війни притягує до 
себе увагу, адже в теперішній час, коли висить загроза нападу сусідньої 
держави на нашу країну і можливість її окупації, досвід партизанських загонів 
та вивчення ефективності їх діяльності можуть принести велику користь. 

Саме блискавичні  напади партизанів наносили найбільшу шкоду при 
мінімальних втратах. 

Формування радянського руху Опору в області почалося 1941 р. Згідно з 
директивою 4-го відділу Харківського управління НКВС разом з обкомом ВКП 
(б) розгорнули досить активну, якщо покладатися на кількісні показники, 
діяльність для формування партизанських загонів, диверсійно-розвідувальних 
груп і підпілля. Було утворено 85 партизанських загонів, 66 диверсійних груп. 
На початок окупації був створений обласний обком партії, 37 підпільних 
райкомів, в тому числі у Харкові. У зв’язку з бойовою обстановкою, яка 
швидко загострювалася, 15 загонів були передислоковані в інші області 
України, ближче до фронту, де вони взаємодіяли з регулярними частинами 
Червоної Армії. 

Підпільна боротьба зосереджувалась в основному у Харкові. Головним 
завданням підпільників тут було не дати змоги окупантам налагодити 
виробництво. Сильний вплив мали дії оперативної інженерної групи під 
керівництвом І.Г. Старинова. Напередодні залишення Харкова диверсанти 
замінували декілька будинків. У одному з них на вулиці Мироносицькій, 17 
розмістився голова Харківського гарнізону, генерал фон Браун. 16 листопада 
1941 року цей будинок було підірвано радіоміною, керованою із Воронежа. 
Разом із генералом загинуло 2 офіцери і 13 солдат. В області діяли партизанські 
загони. Не зважаючи на те, що в області повинно було діяти 72 партизанські 
загони, на зв’язок вийшло лише 34. За звітом обкому партії, у лютому 1942 
року в області у тилу ворога діяв 21 загін, 24 – на лінії фронту і 19 – опинились 
у радянському тилу. В неймовірно складних умовах ворожого тилу, долаючи 
величезні організаційні та матеріальні труднощі, щодня піддаючи себе 
смертельному ризику, гуртували однодумців, збирали на полях недавніх боїв 
зброю, самотужки виробляли конспіративні прийоми, тактику бойових дій, 
налагоджували приймання радіодонесень, розмножували та поширювали 
антифашистські листівки. 

Умови для дій загонів харківських партизан склалися надто складні. Ліси 
вздовж Сіверського Дінця, де планувалося розмістити більшу частину 
партизанських загонів, стали частиною прифронтової зони, до того ж вони 
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легко прострілювались та проглядалися. Створені в них бази зброї й 
продовольства швидко виявили німці й поліцаї, частково розграбувало місцеве 
населення. Таким чином, Харківський сільський загін втратив 9 баз, де 
знаходилось 350 кг вибухівки, зброя, 300 кг паперу, продовольство з 
розрахунку на 4 місяці та інше; печеніжці залишилися без 10 баз, тощо. 

Але будь-яка партизанська діяльність неможлива без підтримки місцевого 
населення. Жінки, діти, старі люди в селах та містах утворили своєрідний 
стихійний рух опору. Допомагали їжею, одягом, переховували поранених. Саме 
це зіграло важливу роль у підтримці партизанів. В тилу ворога багато медичних 
працівників, ризикуючи життям, рятували від смерті радянських людей.  

У специфічній формі боротьби з окупантами проявилась патріотична 
діяльність співробітників 9-ї лікарні м. Харкова, що на Холодній горі під 
керівництвом професора О.І. Мєщанінова. В кінці жовтня 1941 р. в операційну 
вдерлися німецькі офіцери. Проф. Мєщанінов сказав, що в лікарні багато 
хворих на висипний тиф, а червоноармійців нема. А до лікарні все несли й 
несли поранених радянських бійців, їх підбирали жителі міста в ярах, балках, 
садах. Незабаром усі корпуси лікарні й 7-ї поліклініки були заповнені 
пораненими червоноармійцями. Всіх записували як жителів Холодної Гори. Дні 
й ночі йшли хірургічні операції. Лікарі П.С. Делевський, Н.І. Обухова, 
В.І. Воротинцев, Н.П. Протопопович, Р.І. Проценко, медична сестра 
Г.В. Радіонова та ін. (всього 54 чол.) доклали багато сил та енергії, щоб 
врятувати радянських воїнів від фашистських властей, замаскувавши 
відділення під інфекційне. За наполяганням тюремного лікаря арештанта К.Р. 
Сєдова виснажених в’язнів відправляли лікуватися у 9-у лікарню. Звідси їм 
вдавалося вирватися на волю. Із 550 арештантів, що надійшли до лікарні з 
квітня до листопада 1942 року, жоден не повернувся у тюрму. А всього лікарям 
вдалося врятувати близько 2 000 червоноармійців. 

Незважаючи на важкі умови, партизани і підпільники області знищили 
23000 німецьких солдатів та офіцерів, розгромили 4 штаби ворога, знищили 21 
залізничний ешелон з солдатами і технікою німців, 29 мостів, пошкодили і 
вивели з ладу 88 паровозів і 777 вагонів, знищили 290 автомобілів, 107 підвід з 
боєприпасами, захопили багато різноманітних трофеїв. 

Отже, можна підбити підсумки: партизани і підпілля діючи малими 
загонами і невеликою кількістю особистого складу змогли досягти успіхів 
зіставні з діяльністю цілої армії, отримавши при цьому відносно невеликі 
втрати. Рухи опору як стихійні так і організовані врятували численну кількість 
життів, як і солдат так і цивільного населення. Але ці успіхи були би 
недосягненні без підтримки місцевого населення, адже війна війною, а люди 
продовжують жити на своїх місцях і займають більшу частину площі області. 
Тому для захисту у майбутньому від вторгнень ворогів необхідно пам’ятати і 
використовувати досвід минулих збройних конфліктів. 
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Перепелиця А. 
(ХНМУ) 

ÌÅÄÈÖÈÍÀ Â ÐÎÊÈ ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ 

У першому періоді війни було проведено чимало роботи для 
вдосконалення структури медичної служби, створення нових медичних частин і 
установ, що відповідають вимогам і особливостям бойових дій, що 
забезпечують сприятливі умови для висококваліфікованого лікування 
поранених і хворих. 

Всього за роки війни було госпіталізовано 22 326 905 солдатів і офіцерів 
збройних сил. З них 14 685 593 - через поранення, решта – через хворобу. З цієї 
величезної кількості 76,9% повернуто в ряди здорових солдатів. Ще 17% 
комісували. І лише 6,1% бійців лікарям не вдалося врятувати. 

У серпні 1941 року був проведений достроковий випуск студентів 
медичних інститутів і медичних училищ. Це забезпечило мобілізацію в армію 
близько 4 тисяч лікарів і понад 13 тисяч фельдшерів. Загалом медичні 
працівники поділялися на три групи: лікарі , фельдшери та працівники третьої 
групи, яку складали робітники стаціонарних госпіталів. Їх особливості – висока 
кваліфікація і спеціалізація лікарів, зв’язок з цивільним населенням. Особливу 
групу медиків становив персонал санітарних поїздів. Вони вивозили 
тяжкопоранених в тил країни. Серед саніструкторів було до 40% жінок. Серед 
44 медиків – Героїв Радянського Союзу 17 жінок.  Також  в  обслуговуванні 
поранених і хворих під час війни брала участь не тільки медична служба 
збройних сил, а й органи охорони здоров’я на місцях, а з ними разом десятки 
тисяч людей, далеких від медицини. Відчуваючи великі позбавлення в 
харчуванні, одязі, вони віддавали все, і в тому числі свою кров, щоб швидше 
відновити здоров’я воїнів. 
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Вся система надання медичної допомоги в бою і подальшого лікування 
поранених до одужання була побудована на принципах етапного лікування з 
евакуацією за призначенням. Це означає – розосередити весь лікувальний 
процес між спеціальними підрозділами та установами, що представляють 
собою окремі етапи на його шляху з місця поранення в тил. І тоді проводити 
евакуацію за призначенням туди, де кожному пораненому буде забезпечено 
кваліфіковане і спеціалізоване лікування, що диктуються вимогами сучасної 
хірургії і медицини в цілому. 

У другому періоді війни проводилась в життя єдина військово-польова 
медична доктрина. Зміст її було сформульовано начальником 
Головвоєнсанупру: «Сучасне етапне лікування і єдина військово-польова 
медична доктрина в галузі польової хірургії  ґрунтуються на наступних 
положеннях: 

1. всі вогнепальні рани є первинно-інфікованими; 
2. єдино надійним методом боротьби з інфекцією вогнепальних ран є 

первинна обробка ран; 
3. велика частина поранених потребує ранньої хірургічної обробки; 
4. поранені, піддані в перші години поранення хірургічний обробці, 

видужують найкраще». 
У роки війни був виконаний ряд важливих наукових досліджень, які 

давали можливість систематично покращувати якість медичної допомоги, 
результати лікування поранених і хворих. Серед них: нові ефективні методи 
лікування вогнепальних поранень, розробка засобів профілактики вторинних 
інфекцій, наукові основи переливання крові в військово-польових умовах, 
застосування новокаїнової блокади за Вишневським, методи відновного 
лікування поранених в кінцівки, нова методика оперативного втручання при 
пораненнях стравоходу, розробка ефективних препаратів для боротьби з шоком 
на передових військових етапах евакуації. 

До цього переліку необхідно додати наукові розробки методів 
профілактики і боротьби з епідемічними захворюваннями. Вперше в історії 
воєн, в Радянській армії не було практично жодної великої спалаху інфекційних 
захворювань. Вперше була застосована вакцина проти висипного тифу у 
військах діючої армії. Але смертності все одно не вдавалося уникнути. 
Загалом,смертність медпрацівників була на другому місці після стрілецьких 
частин. Всього за роки війни втрати медичної служби склали 210 тис. чол. 
Найбільше убитих і поранених було серед санітарів і саніструкторів. 
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Петренко А. 
(ХНУПС ім. І. Кожедуба) 

ÇÁÐÎß ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÀÃÐÅÑ²¯ ÍÀ ÄÎÍÁÀÑ²  

Одним з найбільш значущих доказів того, що Росія веде війну проти 
України на Донбасі, є наявність у російських військ новітніх та модернізованих 
зразків російського озброєння, яких немає у Збройних сил України. У ряді 
випадків такі зразки озброєння ніколи не експортувалися з РФ в інші країни і є 
тільки в складі Збройних Сил Росії. Подібні зразки озброєння не раз були 
захоплені і знищені українськими військовими на Донбасі, а також відзначені 
на фото- і відеоматеріалах, знятих російськими журналістами і самими 
бойовиками. 

Фіксуючи наявність таких озброєнь на Донбасі, також відзначається ряд 
загальних тенденцій та особливостей щодо їх використання в зоні конфлікту: 

1. Застосування нової і модернізованої російської бойової техніки на 
Донбасі має місце тільки тоді, коли противник вважає, що вона дійсно 
необхідна і без неї на тій чи іншій ділянці фронту не обійтися. Ніяких 
пропагандистських або інформаційно-диверсійних цілей, наприклад 
залякування, в цій сфері агресор явно не переслідує. Також, всупереч 
стереотипу, поширеній в ЗМІ та експертному середовищі, випробування і 
перевірка бойових якостей, властивостей нової техніки не є для росіян 
пріоритетом і має лише вторинне значення. 

2. Бойове застосування нової і модернізованої бойової техніки ретельно 
планується і забезпечується, включаючи такі сфери, як охорона й оборона та 
захоплення або розсекречення. 

Аналіз і оцінка результативності застосування нової і модернізованої 
бойової техніки і озброєння, судячи з усього, виготовляється противником не 
завжди достатньо ретельно. І досить часто здійснюється формально. 

3. У зв’язку зі зрозумілими труднощами при підготовці персоналу для 
використання нової техніки і озброєння з числа місцевих бойовиків. 

Основою ударних сил терористичних угруповань на Донбасі є 
формування, які мають на озброєнні танки і інші бронемашини. 

Протягом початкового етапу агресії сучасний російський режим 
поставляв своїм адептам переважно танки типу Т-64 різних модифікацій. З 
метою «маскування» своєї допомоги терористам керівництво Російської 
Федерації використовувало саме цей тип танка (до речі, він давно знятий з 
озброєння в самій Росії), добре знаючи, що саме він є основним бойових танком 
Збройних сил України. Але настав час, коли відомі в Україні харківські Т-64 на 
російських базах зберігання бронетанкового озброєння почали закінчуватися. 
Більш того, зіткнувшись на полі бою з останніми українськими варіантами 
модернізації цього танка, наприклад Т-64 БМ «Булат», які мали досить вагомі 
переваги перед старими зразками, російське командування дійшло висновку, 
що пора випускати щось власне, не гірше ; українських розробок. 
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Так, на Донбасі у великій кількості з’явилися модернізовані російські 
танки Т-72, яких немає в Україні, зокрема танки Т-72БА і Т-72БЗ.  Єдиним 
оператором обох модернізацій Росія - на експорт вони не поставлялися. 

Першим випадком застосування цих танків стали бої в районі 
Старобешеве - Комсомольське - Іловайськ в серпні 2014 року, а вперше масово 
агресор застосував танки цього типу в районі Дебальцевого в ході зимово-
весняних боїв за участю військових 5-ї танкової бригади і Кантемирівскої 
танкової дивізії ЗС РФ . 

З часом було зафіксовано і кілька одиниць новітніх російських танків  
Т-90. На сьогодні операторами російського танка Т-90 в світі є Росія, 
Азербайджан, Алжир, Індія, Туркменістан, Уганда. У Україну і сусідні з нею 
країни ці танки ніколи не поставлялися. 

Особливу увагу сьогодні привертають танки зразка Т-72БЗ і Т-90, 
оскільки саме вони можуть в майбутньому скласти основу танкових сил 
бойовиків. Танк Т-72БЗ час розроблення модернізації - 2011 рік. Почав 
поставлятися в Збройні Сили Російської Федерації в 2012 році. У ході боїв за 
участю цього типу танків українські військові визначили відстань до 2 тисяч 
метрів, з якої ці танки вели вогонь. 

Т-90А / Т-90 «Владимир» основний російський бойовий танк, створений 
наприкінці 1980 - початку 1990-х років. Його виробництво відновилося для ЗС 
Росії під індексом Т-90А. У 2004-2006 роках танк був істотно модернізований. 
Наприклад, в якості нічного прицілу на модифікації 2006-го почали 
встановлювати більш сучасний французький тепловізор другого покоління 
«Есса», у якого збільшена дальність нічного бачення з 1800 до 4000 м. Це 
відчули на собі українські військовослужбовці саме в боях в районі 
Дебальцевого. Одна одиниця такого танка була захоплена українськими 
військовими у під час свого виходу з оточення в районі Старобешеве. 
Російський екіпаж просто кинув цілком боєготовий танк.  

Ці танки вперше були помічені в боях за Іловайськ влітку 2015 року, а 
також у районі на північ від Луганська. 

Що стосується артилерійських систем російського виробництва, які 
активно використовують бойовики на Донбасі, то тут можна зустріти значну 
різноманітність типів, видів і калібрів. Основу артилерійського парку 
терористів складають добре відомі в Україні системи – артилерійського 
знаряддя Д-20, Д-30, «Мста-Б», САУ (самохідна артилерійська установка) 2С1 
«Гвоздика», 2СЗ «Акація», «Мста-С», РСЗВ типу БМ-21 «Град», БМ-27 
«Ураган» і БМ-30 «Смерч». Подібні зразки є і на озброєнні армії України. 

Однак, були зафіксовані випадки захоплення таких зразків озброєння, які 
містили документацію, що свідчить про їх приналежність підрозділам 
російської армії. Так, в червні 2014 року група «ІС» першою опублікувала 
фотознімки захопленої під Добропіллям українськими військами РСЗВ БМ-21 
«Град», з якої були обстріляні цивільні об’єкти, в результаті чого загинули двоє 
місцевих жителів. У машині було знайдено документи (в тому числі робочий 
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зошит командира екіпажу з підписом начальника штабу реактивного 
артилерійського дивізіону гвардії капітана Д. Афанасьєва) з печаткою 
військової частини ЗС РФ - 18-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 
Збройних сил РФ, що входить до складу 58-ї армії, Південний військовий округ 
РФ. Також боєприпаси захопленої РСЗВ мали маркировку і номери, яких 
ніколи не було в українській армії. 

Однак, як і у випадку з танками, бойовиками використовуються не тільки 
артилерійські озброєння, які наявні в Україні, а й новинки російського 
оборонно-промислового комплексу. Нові РСЗВ серії «Торнадо» та нові 
боєприпаси для 152-міліметрових САУ «Мста-С» і гармат «Мста-Б». 

На сьогодні, завдяки поставкам з Росії, в розпорядженні терористів 
з’явилися РСЗВ сімейства «Торнадо» обох типів («Торнадо-Г» і «Торнадо-С»). 
Саме з установок одного з таких типів в лютому 2015 року бойовиками було 
завдано вогневого удару по контрольованому урядом місту Краматорську і 
місцевому аеродрому. 

До складу РСЗВ 9К51М входить нова модернізована бойова машина БМ-
21, старі і нові реактивні снаряди. Слід підкреслити, що для нової РСЗВ 
розроблена ціла «лінія» боєприпасів, включаючи так звані антибліндажні 
снаряди, здатні вражати навіть поглиблені укриття противника і знищувати 
його інженерні споруди. Максимальна дальність дії системи - до 100 
кілометрів. Використання бойовиками цих боєприпасів неодноразово фіксували 
українські військовослужбовці на Луганському напрямку в ході обстрілів своїх 
передових позицій.  

Що стосується нових боєприпасів для 152-міліметрових САУ "Мста-С» і 
гармат «Мста-Б», застосування яких бойовиками періодично фіксується по всій 
зоні АТО, їх бойові якості сьогодні виглядають досить потужно. 

Нагадаємо, що в основний боєкомплект самохідної гаубиці "Мста-С» 
входять осколочно-фугасні снаряди з максимальною дальністю стрільби в 24,7 
кілометра, снаряди з поліпшеною ефективністю дії, осколочно-фугасні снаряди.  

Крім танків і артилерії, в зоні АТО відзначається застосування 
терористами бойових броньованих машин і засобів радіотехнічної розвідки 
Зокрема, що стосується бойових броньованих машин. 

Бронетранспортер БТР-80А був вперше застосований у боях в районі 
Новосвітлівки, на південь від Луганська, де українським військовослужбовцям 
вдалося знищити дві одиниці цих БТР. 

Вогнева потужність бронетранспортера збільшується за допомогою 
ведення вогню зі стрілецької зброї, ручного гранатомета і переносного 
зенітного ракетного комплексу типу «Стрела» або «Игла».  

Отже, наведені вище зразки військової техніки РФ неодноразово 
використовувалися у ході бойових дій на Сході України. Про що свідчать їх 
захоплення українськими військовими, фото та відеоматеріали. Наявність такої 
техніки у представників ЛНР, ДНР доводить про участь ЗС РФ у війні в 
Україні. 
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Альков В. 
(ХНМУ) 

ÅÏ²ÄÅÌ²¯ ÐÅÂÎËÞÖ²ÉÍÎ¯ ÄÎÁÈ:  

ÕÎËÅÐÀ É ÒÈÔ ÍÀ ÕÀÐÊ²ÂÙÈÍ² 1919 ðîêó 

Як відомо, супутниками війни завжди є розруха та хвороби. 1919 року 
Харківщина перебувала в центрі військового протистояння, що вилилося в 
значні проблеми для охорони здоров’я населення 

Медики доповідали, що в усіх повітах ситуація була катастрофічна: не 
було медикаментів, перев’язувального матеріалу, коштів на утримання 
лікарень, поштові станції не діяли, лікарям неможливо було пересуватися, а 
отже, діставатися хворих при роз’їзній системі надання допомоги. Наприклад, 
лікарі не могли дістатися до Богодухова, не кажучи вже про маленькі села. 
Телефони теж не працювали, ускладнюючи координацію дій. Тим часом, 
захворювання на холеру спостерігалися по всіх цих повітах. Серед пасажирів 
Південної залізниці щодня було по 15 випадків захворювання. Смертність була 
високою. Приміром, у Куп’янську з 28 хворих померли 17. Необхідна в таких 
випадках дезінфекція за відсутності спеціальних засобів виявилася 
неможливою. Коли заразні бараки були ще переповнені холерними хворими, 
про себе дав знати тиф. У Харкові вже було 106 зафіксованих захворювань на 
тиф, що створювало небезпеку його поширення. 

Зауважимо, що призов до всіх армій конфлікту медичних працівників 
ставив губернію в умови дефіциту лікарського та фельдшерського складу. На 
той час більшу частину регіону контролювала Добровольча армія. Незважаючи 
на доволі ефективну організацію, внаслідок військових дій інфраструктурі, 
особливо транспортній, було завдано нищівного удару, а в деяких повітах 
військові дії продовжували точитися. Направляти хворих до інфекційного 
відділення вчасно було неможливо навіть у Харкові. У губернській лікарні з не 
доправлених до інфекційної лікарні 47 хворих померли 15. Смертність хворих 
там складала 32-34 %. Виникла необхідність у санітарному автомобілі, який 
просили навіть у сусідніх губерніях. Задля вирішення питання дезінфекції, 
вдалося сполучитися з Білгородом, де був значний запас негашеного вапна. Тим 
не менш, всім дезінфекційного засобу вистачило. Із початком епідемії у 
інфекційному бараку Богодухова дезінфекційних засобів не було, тому лікарі 
просили залізничників виділити вагон вапна. У цьому місті не працював і 
асенізаційний обоз, бо неможливо було винайняти місцевих за знецінені гроші. 
Це сприяло поширенню інфекцій, адже у кожному дворі була відхожа яма. У 
губернському місті не вистачало перев’язочного матеріалу. У інфекційній 
Миколаївській лікарні не було соломи, в якій була гостра потреба для 
наповнення матраців. Ціна на спирт була настільки висока, що деякі організації 
не мали змоги його купити. Усе це ускладнювало боротьбу з епідеміями. 
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Крім іншого, на холеру та тиф страждали біженці, яких на Харківщині 
накопичилося вдосталь. У Харкові стояло 75 вагонів з біженцями з 
Бірюченського та Валуйківського повітів і 25 – з біженцями із західних 
губерній, а також 8 вагонів з біженцями з Білопілля. У місті, крім звичайних 
біженців, накопичилися також румуни та хорвати, що прямували на Дон, але 
були затримані в Харкові. Місць для їхнього розміщення не було. 

У 7 повітах, за даними доктора С. Ігумнова, одночасно було 240 хворих 
на холеру. У Харкові проф. В. Фавр зафіксував 242 випадки, з яких місцевих 
було лише 145, інші – приїжджі. На висипний тиф захворіли з серпня 1918 по 
липень 1919 р. 8487 осіб з місцевих та 2000 біженців. На поворотний тиф 
захворіло 1580. Ці цифри значно перевищили захворюваність у дореволюційні 
роки. Невдовзі тиф охопив і Добровольчу армію. Очікували на 2-2,5 тис. 
хворих, адже через брак палива не діяли бані, не було білизни та «вошебоєк» 
тощо. Тиф фактично заступив холеру, і мешканцям дуже пощастило, що 
епідемії спалахнули неодночасно. 

Карантину в таких умовах дотримуватися було неможливо, тому увагу 
було зосереджено на підтриманні санітарії. Наприклад, у Богодухові одним 
«Новичкіним» колодязем з хорошою водою користувалися 1/3 жителів. Вони 
забруднювали його своїми відрами, що могло розповсюдити холеру. Було 
вирішено прилаштувати насос та кришу. На станціях Харків та Куп’янськ діяли 
бараки, на інших – вагони-ізолятори. У поїздах робилася дезінфекція. 

Завдяки мобілізації сил та ресурсів поширення епідемічних хвороб 
вдалося обмежити. Військові дії та економічна криза призвели до величезних 
втрат від холери та тифу, відкинувши охорону здоров’я в губернії на рівень 
XVIII ст., коли відповідних можливостей взагалі ще не було. 

 
 

Ільїн В. 
(ХНМУ) 

ÑÒÀÍ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß Â ÐÀÄßÍÑÜÊÎÌÓ ÕÀÐÊÎÂ² 

ÏÐÎÒßÃÎÌ ÄÐÓÃÎ¯ ÏÎËÎÂÈÍÈ 80-ÕÐÎÊ²Â: 

ÄÆÅÐÅËÎÇÍÀÂ×ÈÉ ÀÑÏÅÊÒ 

Свого часу Марк Блок писав, що революції перестануть грати позитивну 
роль у справі оприлюднення раніше недоступних архівних джерел, коли 
суспільство розумно організує свою пам’ять у боротьбі з головними 
винуватцями забуття: з недбалістю, яка втрачає документи та пристрастю до 
таємниць, яка їх приховує та знищує. 

Саме недбалість та хаос перехідної доби після здобуття Україною 
незалежності спричинили те, що текстові звіти міського відділу охорони 
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здоров’я за другу половину 80-х – першу половину 90-х рр. так і не надійшли 
до Державного архіву Харківської області та Архівного відділу Харківської 
міської ради й фактично були втрачені. Внаслідок цього, важливі зміни, які 
відбулися в функціонуванні охорони здоров’я Харкова в період «перебудови», 
залишаються джерелознавчою «білою плямою», яку лише частково можна 
заповнити відомостями місцевої періодики. 

Збереглися копії втрачених справ, зроблені в 90-ті рр. харківським 
істориком І. Ю. Робаком, але на них неможливо посилатися, оскільки ці справи 
не встигли каталогізувати. Копії містять цінну інформацію, характер викладу 
якої помітно відійшов від казенного оптимізму, клішованих фраз попередніх 
часів до реалістичної констатації фактів. Метою тез є введення цих даних в 
історіографічний обіг. 

Завдяки копіям втрачених справ нам відомо, що стан харківської охорони 
здоров’я напередодні розпаду СРСР характеризувався інтенсивною розбудовою 
медичних стаціонарів та спеціалізованих медичних центрів. До 1990 року 
харківські лікарні підійшли з тією кількістю ліжок (21720), якої планувалося 
досягти згідно з перспективним планом розвитку охорони здоров’я в Харкові 
лише 2000 р. Разом з тим, 60 % ліжок все ще розміщувалося в старих 
пристосованих приміщеннях. Згідно проведених тоді опитувань, 56 % 
респондентів були незадоволені станом стаціонарів. 

Поряд з розробкою в Харкові унікальних зразків медичної техніки 
(сапфірові імплантати, апарат «Аналгедента», що знімав біль під час лікування 
зубів, кріоультразвуковий апарат «Мороз-01»), відчувався гострий дефіцит 
найпростішого устаткування, коли 1990 р. у хірургічних відділеннях замість 
скальпелю оперували лезами для гоління. 

Через недостатню кількість підготовлених медичними вишами вузьких 
спеціалістів, нижче нормативної була забезпеченість спеціалізованою 
допомогою, хворі госпіталізувалися до непрофільних відділень, падала якість 
їхнього лікування. Ліжковий фонд вимагав перепрофілювання відповідно до 
актуальної структури захворюваності. 

Внаслідок нестачі медичних кадрів пустували добре обладнані 
спеціалізовані кабінети в поліклініках, значну частину лікарських посад на 
станціях швидкої допомоги займали фельдшери, а 62 % лікарів становили люди 
пенсійного віку. 

Звіти кінця 80-х рр. виявили низьку ефективність та формалізм суцільної 
диспансеризації, яка розпочалася 1983 р. Так, протягом другої половини 80-х 
рр. відбулося п’ятикратне зростання кількості посмертно виявлених випадків 
раку. 

У Харкові відродилися давно приборкані інфекційні хвороби (дифтерія, 
педикульоз), зросла захворюваність на сифіліс, з’явилися хворі на СНІД. 
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Співставлення змісту втрачених справ з довідками ЦК Компартії України, 
Міністерств охорони здоров’я СРСР та УРСР за період кінця 80-х рр. дає змогу 
стверджувати, що перелічені явища в розвитку харківської охорони здоров’я 
мали загальноукраїнський характер. 

 

 

Гнедков А. 
 (ХСШ № 77) 

ÌÅÒÎÄÈ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÏÑÈÕ²ÀÒÐ²×ÍÈÕ ÕÂÎÐÎÁ  

Â Õ²Õ ÑÒ. ÍÀ ÏÐÈÊËÀÄ² ÑÀÁÓÐÎÂÎ¯ ÄÀ×² (ì. ÕÀÐÊ²Â) 

У сучасному світі велика увага приділяється дискусіям про методи 
лікування психічних хвороб. Розвиток психіатрії як науки розпочався 
наприкінці ХVIII ст. і її методи значно відрізнялися від сучасних. Сабурова 
дача, яка була створена у 1796 році, вважається історичною пам’яткою та 
одночасно дає уявлення про умови лікування в ті часи. 

Наше дослідження базується на загальних роботах з історії Харкова 
(наприклад, робота Д. І. Багалія «Історія міста Харкова»), в яких 
характеризуються загальні риси розвитку медицини, та спеціальних 
дослідженнях (П. Т. Петрюк, А. М. Бачериков, В. В. Чугунов, І. І. Кутько), в 
яких проаналізовано саме методику психіатричного лікування та умови життя 
хворих. В якості джерел були досліджені спогади лікарів (М. В. Країнського, 
Е. Р. Клевезаля, П. О. Бутковського, І. М. Балинського) та згадки психіатричних 
закладів в путівниках кінця ХІХ ст. 

Варто зазначити, що поступово, з часом, психіатри виробляють більш 
гуманний підхід до своїх підопічних. Наприкінці XVIII ст. умови утримання 
хворих нагадували тюрму – з ланцюгами, вузькими казематами та суворими 
карами за непослух. Поступово лікарі починають використовувати нові 
методи – приміром, вводять гамівні сорочки замість ланцюгів. 

У XIX ст. психіатри починають різко виступати проти насильницьких 
методів лікування. М. В. Країнський на основі своїх спогадів критикує систему 
тогочасного лікування у статті з промовистою назвою «Чому в психіатричних 
клініках ламають ребра». Варто також зазначити, що просторові умови 
утримання хворих могли негативно позначатись на динаміці їх одужання. 
Приміром, Сабурова дача має доволі вузькі коридори та маленькі кімнати, що 
могло погано впливати на хворих. Наприкінці XIX ст. поширеним є лікування 
електричним струмом, в путівнику по Харкову 1904 року навіть згадується 
відповідний кабінет. 

Загалом, у ХІХ ст. умови лікування хворих мало нагадували сучасні. 
Багато з них сучасні лікарі можуть назвати неприйнятними, жорстокими і 
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навіть травматичними. Але, одночасно з цим, серед лікарів Російської імперії 
йде дискусія про гуманізацію методів лікування, в тому числі — про важливість 
пошуку адекватного персоналу, змін у сприйнятті лікарем хворого тощо. 
Проведення цих дискусій та впровадження нових підходів обумовлюють стан 
психіатрії на сучасному етапі. 
 

 

Якуба А. 
(НФАУ) 

ÂÍÅÑÎÊ Ã. Ñ. ÐÈÍÄÎÂÑÜÊÎÃÎ Ó ÐÎÇÂÈÒÎÊ 

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÎ¯ ÍÀÓÊÈ 

Серед фармакологів Імператорського Харківського університету, слід 
відзначити постать Григорія Семеновича Риндовського.  

Вчений народився в сім’ї священика в Катеринославській губернії. 
Цікавим є факт, що він спочатку закінчив філософський факультет, а у 
1832 році – медичний факультет Харківського університету у званні лікаря. 
Так, через шість років після закінчення, а саме у 1838 році його призначено 
ад’юнктом на медичний факультет. Розпочавши свою викладацьку та наукову 
діяльність Г. С. Риндовський викладав фармацію, загальну терапію, рецептуру і 
діагностику. Крім того, варто зазначити, що ще виконував обов’язки секретаря 
факультету. Плідна праця над докторською дисертацією дала свій результат, 
так саме у 1858 році відбувся захист.  

Через рік після захисту значною подією у житті фармаколога стало 
призначення його в 1859 році на кафедру лікарського речовинослів’я з 
наданням звання ординарного професора. Слід зазначити, що Григорій 
Семенович Риндовський став першим професором фармакології на той час. 

З 1859 до 1862 рік він викладав студентам III курсу фармакодинаміку з рецептурою 
(фармакодинаміка – розділ фармакології, що вивчає біохімічні ефекти і фізіологічні 
дії ліків на тіло людини, на мікроорганізми або паразитів, що знаходяться в середині тіла 
людини або зовні. Вона також вивчає механізми дії ліків, зв’язок між концентрацією 
лікарських речовин і досягнутою ними дією) і вченням про мінеральні води, а також 
токсикологію (токсиколо́гія – наука, що вивчає отруйні (токсичні) речовини, потенційну 
небезпеку їхнього впливу на організми й екосистеми, механізми токсичної дії, а також 
методи діагностики, профілактики й лікування захворювань, що розвиваються внаслідок 
такого впливу). На наш погляд, досить був обширний спектр наукової діяльності професора. 

Займаючи активну позицію професор постійно прагнув збільшити обсяг 
викладання фармакології, залучати студентів до роботи в лабораторіях тощо. 
Зокрема, Г.С. Риндовського все ж таки домігся збільшення з трьох до п’яти 
годин на тиждень викладання фармакології, а також виділення зі складу 
фармацевтичної лабораторії фармакологічного кабінету. Варто зазначити, що 
статутом 1835 року було передбачено «фармакологическое собрание», але 
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більше 20 років кошти на фармакологічний кабінет не виділялися, і він був 
лише підрозділом фармацевтичної лабораторії. Знов таки вимогами професора 
на утримання кабінету було призначено невелику, проте щорічну суму. Колеги 
відмічали, що він був хорошим практичним лікарем. Також, слід відмити, що 
вчений в основному, займався патолого-анатомічними та гістологічними 
дослідженнями, але серед його наукових робіт були й фармакологічні, зокрема 
присвячені хіміко-фізіологічному вивченню атропіну, фізіологічної дії 
карбазотно-кислого аміаку. Також, він був засновником Харківського 
медичного товариства, благодійного товариства, ботанічного саду. 

Віддавши двадцять чотири роки викладацькій, науковій та громадській 
роботі в університеті вже в 1862 році ординарний професор, фармаколог 
Г.С. Риндовський залишив університет, але продовжував свою педагогічну 
діяльність. 

Отже, вивчаючи біографію, викладацький та науковий шлях професора не 
можна, не відмити його значну діяльність у галузі фармацевтичної науки, адже 
праці та дослідження вченого є значним внеском у науку того періоду. 
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Кириченко Я. 
(ХНМУ ) 

Ì²Ô ÏÐÎ ÀÐÀÒÒÓ 

Образ легендарної Аратти вимальовується зі згадок про неї в шумерських 
поемах. Це був багатий, войовничий і потужний край, який знаходився на 
певній відстані від Межиріччя і був захищений горами. Різні версії описують 
розташування Аратти по-різному. Загалом вважається, що вона знаходилася 
десь між Індією, Вірменією та Іраном. З’явилося і кілька версій про те, що 
Аратта розташовувалася на території України. 

Інформацію про місто-державу Аратту знаходимо в шумерських поемах, 
записаних в XXIV-ХХІІ ст. до н. е., які розповідають про ще більш давній 
період. 1952 року С.Н. Крамер, опублікувавши текст поеми «Енменкар і 
владика Аратти», привернув увагу фахівців з проблем Давнього Сходу до 
чотирьох шумерських епічних поем з Ніппурського канону, в яких 
протагоністами є перший цар Урука Енмеркар і герой Лугальбанда, а в ролі 
епічної «країни-суперниці» виступає Аратта, що лежить десь на схід від 
Шумеру. 

Більшість інших спроб локалізації Аратти базувалися на торгівлі 
лазуритом (коштовне каміння синього кольору, яке згадується в числі інших 
матеріалів, що транспортувалися з Аратти). До 1968 року археологи 
утвердилися в думці, що весь лазурит, який зустрічався в археологічних 
контекстах IV-III тисячоліття до н. е. в Месопотамії, Ірані, Туркменії, Індії, 
навіть в Єгипті і Малій Азії, походить з одного джерела – Бадахшанського 
родовища в долині р. Кокча (північно-східний Афганістан). Відповідно, 
В. І. Саріаніді припустив, що під «Араттою» в шумерському епосі мається на 
увазі власне м. Бадахшан, а Дж. Херманн шукала цю країну на одному з 
«лазуритових шляхів» – на південь або південний схід від Каспійського моря. У 
70-ті роки, коли на Іранському нагір’ї археологами було відкрито ряд 
своєрідних культур IV-III тисячоліття до н. е., що брали активну участь в 
торгівлі, на роль «Аратти» поперемінно претендували Шахр-і Сохта в Сістані 
(де функціонував найбільший центр з первинної обробки лазуриту і 
виготовлення з нього дрібних виробів), Шахдад в Кермані, зона поширення в 
Ірані «протоеламскої» культури. Усвідомлюючи, що подібні ідентифікації не 
можуть бути переконливо обґрунтовані наявними археологічними матеріалами, 
деякі автори широко визначають положення Аратти – «в Ірані», «на Іранському 
нагір’ї» , «між Еламом і Індією». 

Міф про українську Аратту створений вітчизняним автором Юрієм 
Шиловим на матеріалах російського сходознавця А. Кифішина. Відсутність 
історичних відомостей про локалізацію Аратти в Україні спонукала автора їх 
просто вигадати. «Аратту» він вважає слов’янською і прив’язує до Трипільської 
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культури. Джерелом тут виступає «протошумерський архів», нібито записаний 
на стінах Кам’яної Могили під Мелітополем. Але там ми бачимо петрогліфи, 
символічні зображення, а не письмо. Пізніше було запропоновано ідею про те, 
що шумери прийшли в Месопотамію з України. Але в даному випадку 
незрозуміло, де в Україні знаходилася гірська країна з покладами золота, срібла 
й лазуриту.  

Таким чином, можна зробити висновок, що перебування Аратти на 
території України є міфом. Не існує жодного точного, обґрунтованого 
аргументу, щоб заявляти про таке місцезнаходження цього загадкового краю. 
Легенда, мабуть, пов’язана із тим, що історизм шумерських переказів, як і уся 
епічна поезія архаїчного типу, носить узагальнено-фантастичний характер та 
дає простір для фантазії. 

 
 

Смоляр С. 
(ХНМУ) 

Ì²Ô ÏÐÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÓ ÀÐÌ²Þ 

На сьогоднішній день ми бачимо повну мілітаризацію суспільства як в 
Росії, так і в Україні. На жаль, обидва народи починають потроху вважати один 
одного ворогами, будучи одурманеними своїми владами. Але, як не крути, 
зараз йде війна, а на війні, як то кажуть, всі методи згодяться. 

Міф про небоєздатність усього українства виник з початку так званої 
Української кризи. Російські ЗМІ неодноразово заявляли про те, що воювати 
українці не можуть, а бойові наступальні досягнення української армії – заслуга 
найманців з різних країн (наприклад, «В націоналістичному полку «Азов» 
служать бойовики «Ісламської держави», – повідомляють Вести.Ru в сюжеті від 
4 січня 2016 року). Нівелювати гідність противника – стандартний хід для 
підняття бойового духу людей. 

Почнемо з історії, адже такі заяви випливали раніше і все звідти ж. Але 
чи так все насправді? Невже наші предки завжди були мирними хліборобами і 
не мали бойових заслуг? З давніх-давен українці любили свободу і були готові 
за неї боротися до самої смерті. У XVI столітті запорозькі козаки брали участь 
у Лівонській війні, в результаті якої Російській державі надовго закривають 
вихід до Балтійського моря. Уже в 1618 році польська армія, яка мала частини, 
що складалися з козаків під проводом гетьмана Сагайдачного, здійснює 
військовий похід на Москву, і лише підписане царем Деулінське перемир’я, в 
результаті якого до Речі Посполитої відійшли частини Московського царства, 
рятує ситуацію. А через двадцять років Військо Запорозьке бере участь у 
Смоленській війні, в результаті якої московський цар знову змушений 
підписати ганебний світ. 
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16.12.2010 російський президент В. В. Путін сказав фразу: «В період 
Великої вітчизняної війни, якби Росія і Україна були розділені, ми б (Росія) все 
одно б перемогли, тому що ми – країна переможців». Вагомий аргумент, 
мабуть, та п’ята частина населення України, яка загинула під час бойових дій 
(епіцентром яких, до речі, була територія України) здається йому занадто 
малою. Загальні людські втрати України у війні, включаючи убитими, 
померлими, загиблими в концтаборах, евакуйованими, тими, хто пішов разом з 
німцями, становлять близько 14 мільйонів чоловік, що складає 40 % загальних 
втрат Радянського Союзу. Воїни-українці воювали на всіх фронтах і внесли 
величезний вклад в перемогу над нацистською Німеччиною та її союзниками. 
Радянськими бойовими нагородами були відзначені 2,5 млн воїнів України, 
2069 з них удостоєні звання Героя Радянського Союзу (при загальній кількості 
нагороджених 11605). Серед 113-ти двічі Героїв Радянського Союзу – 32 
представники України, а серед тричі Героїв (їх було четверо) – наш знаменитий 
земляк І. Кожедуб. 

І, нарешті, хвора тема – сучасна війна. В очах більшості російських 
жителів українські війська – не більш ніж дитина з іграшкою, але чи так це 
насправді? Але ось, ні на що не здатні українці 242 дня під шквальним 
смертельним вогнем тримали Донецький аеропорт, а воїнів, що столи там 
почали називати кіборгами. Відразу ж відомі вже нам російські ЗМІ починають 
виправдовувати це тим, що воюють там іноземні найманці. 
Звичайно, можна годинами заявляти, що єдина причина перемог Збройних сил 
України – це наявність найманців з Грузії, Америки, Ісламської Держави і 
Туреччини. Легше ж придумати міф про іноземні найманців, ніж визнати, що 
українці вміють і вміли воювати, розписавшись у власній неспроможності. 
 

 

Моісеєнко Л. 
(ХНМУ) 

ÑÐÑÐ ÍÀÏÀË ÍÀ ÑËÀÁÊÓ ÏÎËÜÙÓ,  

Ï²ÄÒÐÈÌÀÂØÈ ÒÐÅÒ²É ÐÅÉÕ: Ì²Ô ÀÁÎÏÐÀÂÄÀ 

Восени 1939 року Польща тимчасово припинила існування, а її територія 
стала частинами Третього Рейху і СРСР. Але говорити про СРСР як про 
союзника Німеччини в цій ситуації не варто. Перш за все, керівництво Рейху 
діяло за планом, в якому участь СРСР не передбачалося. На Нюрнберзькому 
процесі було встановлено, що ще 11 квітня 1939 р. Гітлер затвердив план 
нападу на Польщу. За ним початок операції був намічений на 1 вересня того ж 
року – це майже за 4 місяці до підписання знаменитого Пакту Молотова-
Ріббентропа. У плані не було жодного слова про участь СРСР у польській 
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кампанії. План був успішно реалізований, причому не тільки з причини переваг 
Німеччини над польською армією, а й з огляду на слабкості самої Польщі. 
Польська еліта повністю провалила передвоєнний етап, як в політико-
дипломатичному плані, так і у військовому. Вони не шукали союзу з СРСР, 
остаточно стали його ворогом. Обрали неправильну стратегію оборони – 
розпорошення сил по всьому кордону, до війни не приділили достатньої уваги 
авіації, засобам ППО, протитанковій артилерії. 

У світлі цього в СРСР залишилося лише три варіанти подальших дій: 
А) Повне невтручання – дозволити Третьому Рейху окупувати всю 

територію Польщі; 
В) Надати Польщі допомогу – використання частин РСЧА для допомоги 

полякам у відбитті німецької агресії; 
С) Взяти участь у її розділі – перегляд підсумків радянсько-польської 

війни 1920-1921 рр. Тобто приєднання до СРСР Східної Польщі. 
Повне невтручання – найбільш невигідний варіант. Нацистська 

Німеччина до початку Другої Світової Війни остаточно стала ворожою до 
СРСР державою в силу політичних та ідеологічних причин. У разі повної 
окупації Польщі війська Німеччини отримували плацдарм для удару по 
промисловим центрам УРСР, що завдало б величезної шкоди економіці СРСР і 
збільшило шанси завоювати його за три місяці згідно до плану "Барбаросса". 

СРСР нічого не залишалося окрім введення військ до Східної Польщі. До 
моменту введення частин РСЧА (17 вересня) була розбита польська армія, 
зайнята велика частина країни, а польський уряд утік до Румунії і звідти віддав 
наказ не чинити опору Червоній армії. Офіційна позиція Заходу трактувала дії 
СРСР як антинімецькі. Цікаві слова Черчілля з його радіовиступу від 1 жовтня 
1939 року: «Те, що російська армія повинна була стати на цій лінії, було 
абсолютно необхідно для безпеки Росії проти нацистської загрози». Якби не 
армія СРСР, то посилилися б позиції Третього Рейху і наблизилися терміни 
початку радянського-німецької війни. Але ініціатива СРСР не тільки дозволила 
захистити етнічних білорусів і українців, а й відсунула майбутню лінію фронту 
приблизно на 600 кілометрів на захід, що дозволило виграти час. Міф про напад 
СРСР на слабку і беззахисну Польщу та співпрацю з нацистами – не більше ніж 
антирадянська пропаганда. 
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Стьопочкина Ю. 
(ХНМУ) 

Ì²Ô ÏÐÎ ÄÀÂÍ²Õ ÓÊÐ²Â ² ÂÀËÅÐ²É ÁÅÁÈÊ 

Досліджувана проблема є досить актуальною на сьогодні, адже Росія хоче 
довести свою перевагу над Україною. Тому вона може скористатися міфом 
«Про давніх укрів» щодо походження українців задля доказу того, що наша 
країна не є нащадком Київської Русі. 

Український політолог Валерій Бебик, в свою чергу, хоче довести, що 
українці завжди були, є і будуть жителями своєї території, а укри – це 
найдавніше праслов’янське плем’я, попередники українців, або й всіх слов’ян 
загалом. 

«Давні укри» є об’єктом численних сумнівно патріотичних інсинуацій, 
що роблять з них першоукраїнців. При цьому датування укрів може різнитися. 
Їх датують від початку Середньовіччя до абсолютно фантастичного Кам’яного 
віку. «Укри» існували насправді та носили цілком реальну назву «украни». Це 
давнє західнослов’янське плем’я, яке жило на території сучасної Німеччини, на 
краю слов’янського світу, було винищене германцями і не має відношення до 
історії України та українців. 

Украни заселяли територію поблизу річки Укер (сучасна германізована 
назва) в межиріччі Одера та Ельби. Вважається, що етнонім походить від назви 
річки. Основні згадки про «укрів» в джерелах пов’язані з подіями Х ст., а саме – 
з експансією німецьких племен в землі західних слов’ян. Зустрічається й думка 
про те, що украни жили на берегах р. Укер мало не з VI ст. н. е., але вона не має 
достатніх підстав. 

На закінчення залишається тільки зробити кілька зауважень про гіпотези 
щодо можливої спорідненості українців і укран-укрів. Історичні корені укран 
дійсно пов’язані з територією нинішньої України (вірніше – з її північною 
частиною), але рівно тією мірою, якою з нею пов’язані всі без винятку 
слов’янські народи, як зниклі, так і ті, що існують донині. 
 

Панасенко В. 
(ХНМУ) 

ØÒÐÀÔÍ² ÁÀÒÀËÜÉÎÍÈ – Ì²ÔÈ ² ÐÅÀËÜÍ²ÑÒÜ  

ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ 

Одна з найбільш суперечливих сторінок Другої світової – штрафники. 
Тривалий час історія штрафних підрозділів не афішувалося. Пізніше, коли тема 
перестала табуюватися, в пострадянському суспільстві з’явилися численні міфи, 
пов’язані з діяльністю штрафбатів і штрафних рот. 
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Існує легенда про створення штрафбатів – нібито якийсь льотчик вбив 
дружину з коханцем і, будучи засуджений до розстрілу, в листі до Сталіна 
попросив дозволити померти в бою. Сталін, сказавши: «А раптом він хоча б 
одного німця вбити зможе», – прийняв рішення створити штрафбат. Але, крім 
легенд, існують документи і спогади ветеранів. Насправді правда така: 
напередодні битви за Сталінград був виданий знаменитий наказ № 227 від 28 
липня 1942 року, більш відомий під назвою «Ні кроку назад!» На підставі цього 
наказу в Червоній Армії почалося формування штрафних підрозділів – окремих 
рот і батальйонів. Думка про штрафні батальйони, що в них, нібито, воювали, 
перш за все, ув’язнені – політичні і кримінальні злочинці, сформувалася в 
брежнєвську епоху. Тим часом, насправді місця бандитам, паханам тощо в 
штрафбатах просто не було. Штрафні батальйони були підрозділами суто 
офіцерськими, принципово відрізнялися від окремих штрафних рот. Вважається, 
що перша штрафна рота була створена на Ленінградському фронті за три дні до 
виходу наказу № 227. Штрафні роти створювалися в кількості від п’яти до десяти 
в кожній армії. Термін перебування і принцип звільнення зі штрафних рот був 
таким само, як і з штрафбатів, тільки рішення приймалися воєнради армій. 
Штрафні батальйони і роти були окремими військовими частинами, 
безпосередньо підпорядкованими командуванню фронту і армії, командували 
ними тільки кадрові офіцери і політпрацівники. 

Тепер про інші міфи – ніби штрафників «гнали» в бій без зброї або 
боєприпасів. На прикладі 8-го штрафбату 1-го Білоруського фронту можна 
стверджувати, що у них було завжди досить сучасної, а іноді й найкращої 
стрілецької зброї навіть у порівнянні зі звичайними стрілецькими підрозділами. 
Батальйон складався з трьох стрілецьких рот, в яких на кожне відділення 
стрілецьких взводів був ручний кулемет, в роті був взвод ротних мінометів. 
Була в батальйоні ще й рота автоматників, озброєна автоматами ППД, 
поступово заміненими більш сучасними ППШ. Штрафники перед настанням 
бою викидали протигази, щоб набити сумку гранатами або патронами, яких за 
міфом не було. Те ж слід сказати і про міф, ніби штрафники не перебували на 
утриманні та змушені були добувати собі їжу грабунком продовольчих складів 
чи вимагаючи її у місцевого населення. Насправді штрафбати були в цьому 
відношенні абсолютно аналогічні будь-якій інший військової організації, і якщо 
в наступі не завжди вдається пообідати або просто вгамувати голод «за 
графіком» – то це вже звичайне явище на війні для всіх воюючих. 

Всього за час Другої Світової війни через штрафні частини Червоної 
Армії пройшло приблизно 428 тисяч осіб. Свою вину переважна більшість 
«штрафників» спокутувала з честю. Багато з них – своїм життям. І по-
блюзнірськи сьогодні виглядає брехливо спекулювати на непростій історії 
великого народу, оскверняти роки найтяжких його випробувань. 
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Nicholas Brendon Gomera 
(KhNMU) 

POLITICAL MYTH, CRIMEA AND ZIMBABWE 

Now before we begin to highlight the myths we are proud to uphold, let us start 
by defining what a political myth is. A political myth is an ideological explanation for 
a political phenomenon that is believed by a social group. Taking this definition in 
consideration several if not all countries have one or more strong beliefs that they 
hold as facts when in actual fact their intentions are more mythical than what meets 
the eye. Now taking Ukraine as my 1st case study, I’d have to look at the Crimean 
Peninsula and the reasons as to why both Russia and Ukraine lay claim to the region. 

The Crimean Peninsula, usually known simply as Crimea, is a major land mass 
on the northern coast of the Black Sea in Eastern Europe that is almost completely 
surrounded by both the Black Sea and the smaller Sea of Azov to the northeast. The 
peninsula is located south of the Ukrainian region of Kherson and west of the Russian 
region of Kuban. It is connected to Kherson Oblast by the Isthmus of Perekop and is 
separated from Kuban by the Strait of Kerch. The Arabat Spit is located to the 
northeast, a narrow strip of land that separates a system of lagoons named Siavash 
from the Sea of Azov. 

Now drawing personal thought into the situation many people have drawn up 
conclusion as to why the two countries would fight over the area, a fight that is 
unlikely to end any time soon. Now the myth we are sold is that Russia is interested 
in the Russian speaking people of the UKRAINIAN CRIMEA. As believable this 
sounds i stand to reason and side the Ukrainian government in saying that this is a 
“pile of rubbish”. 

Historically the peninsula is a rich agricultural centre that also bears one of the 
largest tobacco factories in the world. Historically this region is chequered by 
invasion and occupation, with everyone from the Huns to Venetians, Byzantine 
Greeks and Ottoman Turks lording over its seaside cliffs and rich agricultural land 
over the centuries. So standing at a neutral point i see Russia’s interests in this area as 
a way of trying to control this power for themselves, centralising all revenue towards 
Moscow thereby crippling Ukraine. 

This leads me to my next point. Ukraine has always been on Russia’s 
expansion list. The largely agricultural country would serve for self sufficiency of the 
incorporated Russia as it did in the days of USSR. This would also make Russia the 
most powerful country in Europe. A threat that the west dread to this day. 

From that same military view, the Russians bear naval fleets in this sea 
engulfed region. Boarded by the Black sea the Russians established their naval fleets 
here in 1783 and the need to have complete control, secrecy and influence is stronger 
now than ever before. In the light of a possible WW3 dubbed the biochemical war, 
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countries are secretly mobilising their nuclear weapons in order not to be caught 
unawares and off guard. 

Economically Russia has a pipeline system to transport fuel towards the Black 
Sea for export. These systems most of which run throughout Eastern Ukraine are 
taxed and the costs are being too much for Russia to bear. 

So in light of the few reasons i gave one would begin to see clarity as to why 
for the past decade or so Russia has been bent on incorporating Ukraine back to its 
sphere of influence and all this starts in Crimea, the ‘Achilles tendon’ of an already 
crippled society. Not the considerate notion of uniting a people! 

Now this analogy though firm would be complete if i do not drive it home. 
Zimbabwean by birth my country too bears its political myths that has seen it gain 
influence in Southern Africa as well as a voice of power in Africa as a whole. 

Gaining independence at the Chimoyo battle in Chinhoyi all praise for a freed 
society went to brave men and women who resorted to guerrilla tactics of camouflage 
ambush and deception to win the country back from the whites. 

As amazing as this was our government have misused these same tactics to 
forcefully influence the turn of the wheel in Africa. A guerilla army is one of animal 
instinct and bears little human empathy in its execution, so the Zimbabwean has 
helped several nations including the likes of DRC to win the wars and disputes 
labelling them the wild beasts of africa. No one dares to entangle themselves with the 
Zimbabwean army. 

But the truth of the matter is it is mainly propaganda, behind which lies the 
shocking truth. Our army is both inexperienced and inadequately trained and lack the 
announced ferocity. Yes their training is hard but that’s because in a world that has 
fast became automated Zimbabwe has resisted change and stayed with their historical 
tactics. Easy pickings for any army but they don’t know that. 

This myth has also been kept to a main extent to cripple and paralyse the nation 
into resisting the government. This has seen us being ruled by the same president for 
37 years, by the way that’s also how old a liberated Zimbabwe is! Any form of 
opposition has been met by death and an unusual disappearance of the parties 
involved. This has left the people of Zimbabwe without a voice and the government 
has famously been labelled ZANU PF the new dictators. 

So basically what I’m trying to point out is, political myths are upheld with an 
amazing agenda but horrifying  intent. In the case of the Crimea peninsula the myth is 
unity of a people but the intent is power. In the case of Zimbabwe’s guerrilla warfare 
the myth is pride of a nation but again the intent is maintenance of power. In both 
places the main reasons for struggle were power and influence.  
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Gabriel Adofoh 
(KhNMU) 

POLITICAL MYTH AS A PHENOMENON 

A political myth is a narrative, usually in the form of a dramatic story, which 
relates to a political topic. A political myth might claim to explain how a particular 
state came to be or describe the relationship between two groups as part of a larger, 
legendary narrative.  

Now a phenomenon is also a fact or situation that is observed to exist or 
happen, especially one whose cause or explanation is under the question. So when we 
talk about a political myth as a phenomenon we are looking at the tales told in order 
to conjure some kind of believe in question. 

Let’s take a country like Ghana into consideration and use this country as a 
case study. Now the example of a political myth is that the Ashanti Region should 
have been the capital city and not Accra. Now this has been a dispute for decades and 
till now there is still some misunderstanding concerning which city should be the 
capital. The Ashantis have a natural attitude of pride and they really do think that 
since they have most of rare materials in Ghana like gold, then they should have been 
the capital. On the other hand the Accra was made the capital city because when the 
colonial masters came to Ghana they used the Accra coast then called the Gold Coast. 

This reason has caused a separation amidst of the Ghanaians since they all have 
their different beliefs concerning what should have been. This is similar to the case in 
Ukraine here; I am referring to the Crimean Peninsula. Both Ukraine and Russia want 
this piece of land. Now this mass of land has caused issues upon issues in Ukraine 
and it makes me think that there are really some devious political myths entangling 
this whole situation and causing all the mess created. 

Now in Ghana there is a selling out of our economic powers to foreigners like 
the Chinese and Nigerians. This has causes a decrease in jobs for the townspeople 
and has created a hole in the flow of money from buyer to the seller. Myth is 
necessary also to distract an attention from real problems, and it can be used for the 
detriment. 

In conclusion all that I am trying to say I that political myths have their 
advantages and disadvantages in each respect. Sometimes some myths might have an 
appearance of being harmless and yet might have a really devious consequence. What 
needs to be realized is that the essence of this phenomenon is to hide the usage of 
power. 
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Абросімова К. 
(ХНМУ) 

ÕÐÅÙÅÍÍß ÐÓÑ² ßÊ ÂÈÇÍÀ×ÍÀ ÏÎÄ²ß  

ÄËß ÂÑ²Õ ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊÈÕ ÍÀÐÎÄ²Â 

У тезах ми розглянемо хрещення Русі Володимиром Великим та її 
наслідки. На мою думку, хрещення Русі , дата якого припадає на 988 рік, 
справило на країну величезний вплив,дало початок великому культурному 
розвитку. Були побудовані безліч монастирів. Розвинувся іконопис, мозаїка, 
будинки почали  будувати з цегли. Володимир Великий розраховував, що 
християнство змінить суворі язичницькі звичаї. І виявився правий. При 
християнстві заборонили работоргівлю і принесення людей в жертву. 

Русь отримала від християнства ще й писемність. Почали відкриватися 
школи, з’явилися рукописні книги, збільшилася кількість освічених людей. 

З утвердженням християнства на наших землях зміцнилася сім’я, 
закріпилося шанобливе ставлення дітей до батьків, великої пошани набула 
жінка-матір. 

Православ’я стало надійним ґрунтом для створення могутньої, 
централізованої самодержавної країни. 

Прийняття християнства сприяло зростанню міжнародного авторитету 
держави. Під впливом християнства поступово відбулася докорінна зміна 
світобачення та світосприйняття населення Давньоруської держави. 

Отже,християнство принесло нову культуру й докорінно змінило 
світосприймання та самовиявлення населення Київської Русі. Запровадження 
християнства мало прогресивний характер. Завдяки цьому Київська Русь 
долучилася до європейської цивілізації, пожвавилися міжнародні зв’язки нової 
держави, зріс її авторитет у Європі як могутньої держави. 
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Аверьянова К. 
(ХНМУ) 

ÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×Í² ØÊÎËÈ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÄÐÓÃ²É ÏÎËÎÂÈÍ² 

Õ²Õ ÑÒÎË²ÒÒß 

Особлива роль серед терапевтичних шкіл належить школі С.П.Боткіна, 
безпосередні учні якої В.В. Лашкевич та В.Т. Покровський очолили кафедри 
терапії в Харкові і Києві. 

Володимир Валеріанович Лашкевич (1835-1888) по закінченню із 
золотою медаллю Петербурзької медико-хірургічної академії був залишений 
при кафедрі С. П. Боткіна для підготовки до науково-педагогічної діяльності. 

Разом з В.Т.Покровським, який також відбував стажування при клініці 
Боткіна, його було відряджено за кордон. Після повернення їх через два роки на 
батьківщину В.В. Лашкевича було обрано на кафедру факультетської терапії в 
Харківському університеті, В. Т. Покровського – на кафедру госпітальної 
терапії в Києві. Як лікувальну, так і педагогічну роботу у своїх клініках вони 
побудували за методами свого великого учителя. 

В.В. Лашкевич скоро здобув велику популярність у Харкові. Його лекції, 
багаті на фактичний матеріал, тонкий аналіз симптомів захворювання, 
позначені чіткою диференціацією, докладним обґрунтуванням лікувальних 
засобів, постійно приваблювали велику аудиторію не лише студентів, а й 
лікарів. Лашкевич намагався, як і його учитель, зблизити терапію з іншими 
дисциплінами, природничими науками, використовував у своїй роботі все нове, 
що могло сприяти поступові науки. Як прибічник спеціалізації в медицині, він 
зазначав: «Будь-яка спеціальність є лише гілка головного дерева, частина 
цілого, вона плідна лише тоді, коли перебуває в живому органічному зв’язку з 
деревом, не відірвана від нього, цього не слід забувати, бо в противному разі 
легко скотитися в ремісництво». 

Лашкевич особливого значення надавав фізичному вихованню, він 
дотримувався погляду, що ряд захворювань, зокрема хронічний бронхіт, 
недокрів’я, диспепсія, можна вилікувати самою лише гімнастикою. 

«Гімнастичні вправи мають бути нарівні з іншими предметами 
викладання... навчальні заклади не повинні виховувати інвалідів, розумовий 
розвиток має йти поряд з фізичним». Ці його думки змогла реалізувати лише 
радянська школа. Лашкевич розвивав учення Боткіна про рефлекторний 
механізм ряду захворювань, йому належить заслуга розробки показань і 
впровадження в практику оксигенотерапії. Він брав активну участь у 
громадській роботі; з 1871 по 1882 р. очолював Харківське медичне товариство. 
Лашкевич заповів 20 тисяч карбованців на організацію лабораторії при 
терапевтичній клініці, передав медичному факультетові бібліотеку з 3 тисяч 
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томів і заповів 20 тисяч карбованців на допомогу бідним студентам та учням 
ремісничої школи. 

Не так сприятливо склалася робота Василя Тимофійовича Покровського 
(1838-1877) в Києві. Він продовжував досліди Боткіна з вивчення патології 
нирок. Особливу увагу Покровський приділяв захворюванням на тиф: подав у 
деталях диференційні особливості в клініці черевного, висипного та 
поворотного тифу.Заразившись висипним тифом, помер на 39-му році життя. 

Заслуга створення видатної терапевтичної школи на Україні належить В. 
П. Образцову, який за своїми науковими поглядами також був послідовником 
С. П. Боткіна – свого учителя у Петербурзькій медико-хірургічній академії. 

Василь Парменович Образцов (1849-1920) блискуче закінчив 
Петербурзьку медико-хірургічну академію, де слухав лекції С.П. Боткіна, 
І.М.Сєченова. Після короткочасної роботи земським лікарем він удосконалював 
свої знання за кордоном. Захистив докторську дисертацію з морфології крові і 
кістковомозкового кровотворення. Не маючи змоги в зв’язку з політичною 
неблагонадійністю працювати в столичних клініках, Образцов був спочатку 
завідуючим терапевтичним відділом військового госпіталю в Києві, а пізніше, в 
1888 p., – терапевтичним відділом міської лікарні на 80 ліжок. На свої кошти 
він при відділі організовує лабораторію, об’єднує навколо себе здібних 
молодих лікарів, перетворює терапевтичний відділ міської лікарні на справжню 
клініку. Лише в 1893 р. Образцова обирають професором медичного 
факультету Київського університету, з яким він уже не втрачає зв’язку до самої 
смерті. 

Великою заслугою В.П.Образцова в історії світової клінічної медицини є 
розробка глибокої методичної ковзної пальпації органів живота. 

Перкусія і аускультація відіграли виняткову роль у діагностиці 
захворювань органів грудної клітки. Для діагностики захворювань органів 
живота ці методи не мали істотного значення. Образцов, застосовуючи 
розроблений ним метод пальпації, показав, що ним після певного тренування 
можна точно визначити положення, фізичні властивості органів живота і 
патологічні зміни в них. Його перші повідомлення про це на засіданнях 
медичних товариств, у журналах були зустрінуті скептично, навіть після 
підтвердження його клінічних висновків на операціях і секціях. Лише з 
уведенням в клініку рентгенологічних досліджень (1904–1910), коли було 
проведено порівняльні дослідження пальпаторних даних з даними 
рентгеноскопічними, метод пальпації за Образцовим дістав всесвітнє визнання. 
Методика глибокої систематичної ковзної пальпації за Образцовим поставила 
діагностику захворювань органів живота на тверду основу, і тому в історії 
клінічної медицини відкриття В.П.Образцова справедливо оцінюється нарівні з 
відкриттям Ауенбруггера і Лаеннека. 
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Використовуючи свій метод пальпації, Образцов уперше розробив 
диференціальну діагностику коліту й ентериту, раку і туберкульозу сліпої 
кишки, апендициту. Він перший описав клінічну картину і поставив за життя 
діагноз грижі Трейца, коли тонка кишка ущемлюється в fossaduodenojejunalis. 
Образцову належать видатні праці з діагностики серцевих захворювань. Він 
дотримувався погляду, що вислухувати серце потрібно не лише стетоскопом, а 
й безпосередньо вухом, а перкусію провадити як по пальцю, так і 
безпосередньо пальцем. У мелодії серця він виділив ще третій тон як наслідок 
розслаблення м’яза серця в протодіастолі. Образцов уточнив діагностику 
недостатності клапана аорти, описавши роздвоєння І тону внаслідок подвійного 
скорочення лівого шлуночка. Разом із своїм учнем М.Д.Стражеском він уперше 
описав клінічну картину тромбозу коронарних артерій серця, що дало змогу 
встановити за життя діагноз інфаркту міокарда 

Терапевтичні школи, створені С.П.Боткіним, Г.А.Захар’їним і 
В.П.Образцовим, стали підвалинами, на яких успішно розвивається сучасна 
українська терапевтична наука. 

 
 

Аксенкова С.  
(ХНМУ) 

ÌÅÐÅÆÀ ÑÒÀÖ²ÎÍÀÐÍÈÕ ÂÈÐÎÁÍÈ×ÈÕ ÒÀÁÎÐ²Â  

ÄËß Â²ÉÑÜÊÎÂÎÏÎËÎÍÅÍÈÕ ÍÀ ÄÎÍÅ××ÈÍ²  

ÏÐÎÒßÃÎÌ 1944-1954 ð.ð. 

Упродовж 1944–1945 рр. у зв’язку з находженням військовополонених у 
Радянському Союзі проблема перебування іноземців у радянському полоні 
встала дуже гостро. В Донецькій області у 1944–1954 рр. працювали та 
пройшли випробування більшість полонених. Нині сторінки історії військового 
полону повоєнного десятиліття на Донеччини залишаються невисвітленими. У 
зв’язку з масовим надходженням військовополонених після капітуляції 
Німеччини, а пізніше і Японії, протягом 1945 р. в СРСР було організовано 222 
табори ГУПВІ, де знаходилися 1103233 військовополонених та інтернованих. 
На основі архівних даних, на 1 січня 1947 р. мережа стаціонарних виробничих 
установ України охоплювала 24 табори в складі 224 табірних відділень із 
загальною лімітної чисельністю контингенту понад 240 тис. бранців. До 1 січня 
1950 р. чисельність таборів скоротилася до 10 (67 табірних відділень) з лімітом 
56 тис. чоловік. Система завершила своє існування 8 березня 1954 р. разом з 
ліквідацією останнього табірного відділення у с. Краснопілля-Глубоке 
Ворошиловградської області. 
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Праця іноземних військовополонених використовувалася в стаціонарних виробничих 

таборах. Різновидом режимних об’єктів були робочі (РБ) і окремі робочі батальйони (ОРБ). 

Останні перебували під «опікою» НКВС (МВС). Робочі батальйони дислокувалися, в 

основному, в східному і південному регіонах республіки. 

За даними німецького історика Тані Петер 256 тис. військовополонених були розміщені 

у Донбасі, у 10 стаціонарних відділеннях (3 на території Ворошиловградської обл., 7 – на 

території Сталінської). На 11 вересня 1944 р. на Донеччині було організовано 2 табори: 

Краматорський за № 217 (2900 чол.), Донецький (Сталіно, Рутченково) № 280 (1000 чол.),. У 

1948 р. з’явилися табори: Горлівський № 242, Артемівський № 415, Свердловський № 470, 

Макіївський № 471, Єнакіївський № 472, Красноармійський № 473. 

Періодично робочі табори змінювали дислокацію у залежності від потреб промисловості, 

але назва табору іноді не відповідала дійсному місцю знаходження відділень. Наприклад, 

бранці 9-го відділення, приписаного до Краматорського машинобудівного заводу ім. 

Орджонікідзе, працювали на підприємствах Часов-Ярського рудоуправління, а частка 

контингенту Горлівського табору № 242 була задіяна на Краматорському машинобудівному 

заводі ім. Сталіна.  

Про місце проживання військовополонених табірного відділення №1 робить припущення 

краєзнавець Володимир Коцаренко – вони жили в будівлі поліклініки, що  на околиці 

Соцмістечка. За його даними виходить, що у Краматорську було створено два окремих 

робочих батальйону (ОБР) інтернованих. Перший під № 1015 - організований за наказом 

НКВС СРСР № 00310 від 14-го квітня 1945 р. при металургійному заводі ім. Куйбишева. 

Другий робочий батальйон – під № 1072 – організований наказом Наркомату Внутрішніх 

Справ № 00410 від 28-го квітня того ж року при ОСМЧ «Донмашбуд». 

Більшість контингенту використовувалася для відбудування розруйнованих підприємств 

чорної металургії, понад 13 тисяч людей відновлювало залізничні шляхи. 

Загалом у промисловості СРСР працювали бранці 32 національностей. Серед європейців 

переважали німці (близько 80%), інші: угорці, румуни, австрійці, поляки; в тому числі понад 

5 тис. японців. На 1 серпня 1947 р. в українських таборах знаходилося більше трьох з 

половиною тисяч японських бранців. На Донеччині західні та східні військовополонені 

працювали пліч-о-пліч, жили та харчувалися також переважно разом. Колишній японський 

десантник Кіуті Нобуо, який записав свої спогади про радянський полон, згадує, як що 

червня 1947 р., їх перегнали з табору в Слов’янську в мадярський табір. Там вже 

знаходилися німці та інші за національністю робітники. 

Умови праці у радянських таборах були занадто важкі. Особливо непосильна фізична 

робота була для японських військовополонених; вона погіршувалася через суворі кліматичні 

умови. За спогадами Кіуті Нобуо, одразу після прибуття їх направили у каменоломню, де 
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слід було виконувати денну норму – 1 кубічний метр на людину. Японці, також, виконували 

небезпечні монтажні роботи. Кіуті згадує: «Якщо постійно працювати за температури -15°С, 

то через деякий час можна звикнути. Проте було  багато людей, котрих «підкосив» мороз. 

Бувало, що зранку ми знаходили трупи моїх друзів, закляклих від холоду». 

Побут військовополонених не відповідав елементарним санітарним нормам. У 1945–

1947 рр. вони тулилися в бараках, землянках, зруйнованих будинках. Не вистачало ліжок, 

білизни, нерідко були відсутні лазні, регулярна подача електроенергії, водопостачання. 

Тільки 70 % бараків були забезпечені матрацами, інші спали на голих дерев’яних нарах. 

Через дуже погані гігієнічні умови розповсюдилися воші і клопи. Мила, а ні навіть води, не 

вистачало, і, що найгірше, не вистачало сил піклуватися про себе через виснаженість. 

Побут військовополонених у таборах Донбасу був настільки непристосований, що число 

хворих дорівнювало майже 50%. Завдяки героїчній праці радянського медичного персоналу 

охорона здоров’я бранців змінилася на краще. Кіуті Нобуо з теплотою згадує добру жінку 

лікаря, яка оглядала кожного дня всіх без виключення; особливо вона піклувалася про 

змарнілих японських солдатів, намагалася направити їх у Дружківку до шпиталю. Там 

лікувався й сам японець Нобуо. 

Ставлення радянських громадян до німецьких військовополонених змінювалося: якщо 

перші післявоєнні роки люди відчували ненависть до німців, як до ворога; з часом негативне 

ставлення переросло у жалість. 

Неминучою та трагічною стороною військового полону була смертність бранців. У 

таборах Донбасу, показник смертності ув’язнених був досить великий. Втрати значно 

зменшилися у 1946 р., незважаючи на голодну зиму 1946-1947 рр. 

У місті Слов’янськ (СТВ №415/3) з 18 серпня 1946 р., по 16 червня 1947 р. поховали 24 

бранця, серед них 18 японців. У місті Артемівськ (нині Бахмут) (СТВ №415/4) – теж 24 чол. 

На місці спеціального шпиталю для військовополонених у Дружківці за два роки поховано 

102 японських полонених. На всіх трьох ділянках місця кладовищ забудовано житлом. 

Рідкісне виключення являють собою кілька спеціальних ділянок на цвинтарях в м. Донецьку, 

м. Горлівка. На місці поховання останків німецьких воїнів, які померли від ран у шпиталі у 

сквері ім. Горького (Донецьк), встановлено хрест. 

Отже, мережа стаціонарних виробничих таборів для військовополонених та 

інтернованих в Україні охоплювала величезну кількість осіб різної національності. Через 

велике руйнування промисловості на Донеччині найбільший відсоток бранців знаходилися та 

працювали саме тут. Умови праці та побут полонених були занадто важкі, особливо для 

японських солдатів. Бранці помирали від хвороб та виснажливої праці. В більшості випадів 

місця їхнього поховання не відмічені. 
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Бутко Н. 
(ХНМУ) 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß 

ХІХ століття в українській історії прийнято називати добою культурно-
національного відродження. Видатний вчений І. Лисяк-Рудницький 
дотримувався думки, що особливості й закономірності суспільно-політичного 
та культурного розвитку цього явища дозволяють визначити його протяжність 
від кінця Козацької держави до Першої світової війни.    

На першому етапі провідною суспільною верстовою стало освічене 
панство, нащадки старих шляхетських родин. З одного боку, це було 
дворянство козацького походження на Лівобережжі, що отримало свої привілеї 
завдяки поширенню чинності на козацьку старшину «Жалуваної грамоти 
дворянству» («Грамота на права, вольності й переваги благородного 
російського дворянства») у 1785 р. З іншого, сполонізована шляхта на 
Правобережжі, в першу чергу молодь, поступово набувала українофільських 
настроїв.   

Харківський університет, заснований у 1805 р., об’єднав прихильників 
народознавчих досліджень – І. Срезневського, А. Метлинського, Л. 
Боровиковського, М. Костомарова, М. Гулака-Артемовського, Г. Квітку-
Основ’яненка та ін. «Харків, російський Харківський університет, – підкреслює 
видатний вчений М.В. Попович, - став колискою нової української літератури і 
молодої романтичної культури». «Руська трійця», організована на початку 
30-х рр. М. Шашкевичем, І. Вагилевичем та Я. Головацьким, своєю діяльністю 
протистояла реакційній асиміляторській політиці правлячих кіл Австрійської 
монархії і польської шляхти в Східній Галичині. Розвиток самобутньої 
національної культури населення західноукраїнських земель в нерозривній 
єдності з культурою всього українського народу – одна з провідних ідей діячів 
«Руської трійці». Утвердженню цих принципів була підпорядкована вся 
дослідницька, літературна, видавнича і публіцистична діяльність «галицьких 
романтиків». Зокрема, яскравим проявом цієї тенденції стала збірка «Русалка 
Дністрова» (1837), що засвідчила доробок «Руської трійці» в розвиток 
етнографії та фольклористики.  

На другому – «народницькому» – етапі культурно-національного 
відродження в Україні провідною суспільною верствою стає інтелігенція. У 
1846 р. з’являється перша загальнонаціональна громадська організація Кирило-
Мефодіївське товариство.   

В українському культурно-національному житті брали участь багато 
видатних особистостей: істориків, народознавців, літераторів та художників. 
Проте серед них найвагоміша роль належить Т. Шевченку, який приєднався до 
Кирило-Мефодіївського товариства і був покараний найжорстокіше.    
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Громади являли собою осередки української інтелігенції, що займалися 
національно-культурною й громадсько-політичною діяльністю в другій 
половині XIX – на початку XX ст. та об’єднували найвидатніших представників 
інтелігенції українських земель.  У 70-90-х рр. ХІХ ст. почалося творення чіткої 
національної доктрини. Розробка обґрунтованої системи української політичної 
ідеології належить М. Драгоманову. Головною справою свого життя він вважав 
пропаганду ідей Кирило-Мефодіївського товариства, послідовно відстоював 
ідею інтеграції України в європейські політичні та культурні рухи.  На 
західноукраїнських землях течією, аналогічною громадівському руху, стали 
«народовці» – суспільно-політична течія, що виникла в 60-х рр. XIX ст. на 
ґрунті ідей національного відродження та продовжила традиції «Руської 
трійці». «Народовці» головним чином займалися культурно-освітньою 
діяльністю: у 1861 р. у Львові організували товариство «Руська бесіда». 
   

Таким чином, поняття «українське культурно-національне відродження” 
відображає процес становлення й розвитку культурно-освітнього та 
громадсько-політичного життя України впродовж кінця ХVШ – початку ХХ ст., 
пробудження та зростання національної самосвідомості. 

 

 

Волков Н. 
(ХНМУ) 

ÌÈÃÐÀÖÈß ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß 

Миграция населения в разных странах происходила во все времена. И это 
сыграло важную роль в освоении новых земель и развитии цивилизации. 
Причины таких миграций могут быть совершенно разными – политические, 
экономические, религиозные, экологические и другие. 

В Украине массовая эмиграция началась еще в конце 80-х годов XIX века. 
В те годы  крестьяне с Западной Украины отправлялись на работу за границу в 
Бразилию, США, Канаду и Аргентину. Временно выезжали на заработки в 
Венгрию, Францию, Германию, Россию. Первая волна такой трудовой 
эмиграции продлилась до начала Первой мировой войны.Переселялись также 
на территорию Нижнего Поволжья  (почти 400 тыс. человек). Украинские 
мигранты достигли также Казахстана и Средней Азии. В конце века там 
проживало более 100 тыс. украинцев. С сооружением Транссибирской 
магистрали основными регионами переселения украинских крестьян стали 
богатые плодородные земли и природные ресурсы Сибири и Дальний Восток 
(Приамурье и Приморский край). 

В период Второй мировой войны и после ее окончания иммиграция из 
Украины была большей частью по политическим мотивам. Украинские 
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граждане переселялись в Канаду, США, Австралию, страны Западной Европы. 
В 70-80-е годы XX века из Украины массово выезжали евреи. Это была 
иммиграция в Канаду, Израиль и США. В эти же годы много молодежи уехало 
на освоение целины в Казахстане, строительство Байкало-Амурской магистрали 
в Россию и на Дальний Восток. В 1988 году по религиозным мотивам Украину 
покинуло около тысячи граждан, переселившихся в США. После объявления 
независимости массовая иммиграция из Украины приостановилась. 

В последнее десятилетие многие украинцы возвращаются на историческую родину. В 
Украину возвращаются депортированные немцы и татары, а также граждане бывших 
республик СССР. 
 

 

Гусєва Г. 
(ХНМУ) 

ÄÀÍÈËÎ ÑÀÌÎÉËÎÂÈ× – ÄÎÑË²ÄÍÈÊ ×ÓÌÈ Â ÕÅÐÑÎÍ² 

Д. С. Самойлович –  видатний лікар, найяскравіша постать в медичній 
науці XVIII століття, основоположник вітчизняної епідеміології. Він виробив 
перші наукові способи боротьби зі страшною хворобою – «чорною смертю», як 
називали тоді чуму. На думку лікаря-француза П. Ж. Кабаніса, Данило 
Самойлович – «найбільший благодійник людства». 

«Якщо пам’ять відмінних чоловіків, сприяючих благу Вітчизни, має 
право на подяку потомства, то Самойлович заслуговує ону по всій 
справедливості» – писав у 1813 році в «Загальному журналі медичних наук» 
перший біограф Д.С.Самойловича.  

Тільки після Другої Світової війни (1941–1945рр.), коли зріс інтерес до 
медицини, історії та долі талановитих медиків, з’являються роботи про видного 
вченого і новатора, досліджуються документи, що висвітлюють життя і 
діяльність цієї видатної людини. 

Народився Данило Самойлович в Чернігівській області в родині 
сільського священика. Хоча в історію медицини він увійшов як Данило 
Самойлович, справжнє його прізвище – Сушковський (за іншими джерелами 
Сущинський): прізвище Самойлович він прийняв, ставши семінаристом 
академії в Києві, де частково збереглася існуюча тоді традиція, згідно з якою по 
прибутті в Запорізьке військо або в монастир міняли прізвище або ім’я. 

Отримав первинну освіту він у Чернігівському колегіумі, а продовжив 
навчання у Київській духовній академії (закінчив у 1761 р.). 

Навчався Самойлович також в госпітальної школі при петербурзькому 
госпіталі, звідки вийшов зі званням фельдшера. 
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Уже на початку своєї медичної практики лікаря Данилові Самойловичу 
довелося стати учасником війни з Османською імперією, в якій Росія вела 
боротьбу за Північного Причорномор’я і вихід до Чорного і Азовського морів 
(1768–1770). Робота Самойловича, як полкового лікаря, значно знизила 
захворюваність і смертність особового складу.  

Спочатку, виконуючи свої обов’язки, Самойлович, як і інші військові 
медики, займався головним чином допомогою пораненим воїнам, проте 
незабаром він зіткнувся з «моровою виразкою» – чумою.  

Озброєний знаннями, він уже знав, чим вона небезпечна, а ось як виникає 
і поширюється – залишалося невідомо. Він наполегливо шукав відповіді на ці 
питання і тому опинився в Москві, де попросив, щоб його направили в чумну 
лікарню. Задовольнити прохання було нескладно: багато лікарів просили їх 
замінити. Працюючи з хворими, Самойлович не боявся захворіти. Він підходив 
до хворих, розсікав чумні бубони, нерідко торкаючись гною. Спостерігаючи за 
хворими, він прийшов до висновку, що чума не передається через повітря, а 
безпосередньо від хворого або його речей. Так він зрозумів, що дезінфекція, як 
профілактичний засіб, може бути дуже ефективна. Постало наступне питання - 
як саме проводити дезінфекцию. 

Незабаром він сам на собі зробив дослід. Білизну хворого чумою 
обкурили спеціальним дезинфікуючим порошком, який винайшов молодий 
російський лікар Касьян Ягельскій. Самойлович одягнув його на себе ще гаряче 
й одразу ліг спати. Проводячи далі своє дослідження, Самойлович кілька разів 
заходив в кімнату. Курильний порошок обпікав йому руки, на тілі з’явилися 
рани, але він мужньо довів дослід до кінця. Вперше в історії світової медицини 
Самойлович довів, що збудник чуми може бути знищений. Тогочасна медицина 
отримала перший, хоча і не зовсім досконалий спосіб боротьби з «чорною 
смертю». Не менш важливими стали і інші заходи, які пропонував Самойлович 
– щеплення, матеріал для яких запропонував брати з чумних бубонів. Таким 
чином, вчений, набагато обігнавши свого часу, висунув ідею профілактичних 
щеплень з ослабленим заразним початком, ідею яку оцінили і розвинули значно 
пізніше. 

Отже, у Москві з 1770 по 1771 рр. Самойлович добровільно займався 
боротьбою з епідемією чуми, був учасником протичумної комісії, завідував 
чумними госпіталями.  

Через кілька років він їде за кордон, захищає в Лейдені дисертацію на 
звання доктора медицини, вивчає все, що стосується чуми. 

Всесвітню славу Д. С. Самойловичу принесли його роботи про чуму.  Він 
написав відому працю «Записка про чуму, яка в 1771 році вразила Російську 
імперію і особливо - Москву». Тут він докладно описує епідемію; заходи, які 
приймала спеціальна комісія, щоб перепинити шлях чумі, розповідає про 
самовіддану роботу лікарів.  



- 63 - 

Лікар, особливо, який бореться з епідеміями, зазначає вчений, «повинен завжди і 
всюди показувати особистий приклад іншим».  

Погляди Самойловича, викладені в його працях, відкривали новий розділ 
в медицині. Академія наук, мистецтв і літератури в місті Діжоні (Франція) – 
обрала його до свого складу. Своїм почесним членом його обирають 12 
іноземних академій – Рима, Парижа, Ліона, Марселя, та інших європейських 
міст. Наукові праці Самойловича надходили до багатьох наукових товариств 
Європи, привернули увагу фахівців. У тамтешніх наукових колах жваво 
дискутували про можливість запропонованих українським доктором 
протичумних щеплень і про інші його новаторські пропозиції. Він стає відомим 
у всій Західній Європі, не знаючи, що в Росії йому доведеться ще не раз 
зустрітися з цією хворобою. 

Історія Херсона тісно пов’язана з ім’ям Данила Самойловича. Він 
безпосередньо брав участь в 9 експедиціях проти чуми, двічі заражався 
«чорною смертю» і дивом врятувався. 

У 80-ті роки розпочалося заселення Причорноморського краю, освоєнням 
якого керував князь Потьомкін. Задля будівництва міста Херсона він не 
шкодував нічого – ні грошей, ні людей, які жили в землянках, ночували на 
вулиці.  

На початку літа, 1783 року, чума з’явилася в цьому місті, яке тільки 
починало будуватися, а в серпні становище ще більше ускладнилося; з червня 
по грудень, за свідченням правителя міста, померло 3744 людини. Щодня 
гинуло по 50 чоловік. Епідемія могла зірвати плани Г. Потьомкіна з 
будівництва міста, а також підготовку до майбутніх подорожей імператриці по 
її володінням, і намісник величезного Новоросійського краю прибув до столиці 
просити допомоги. Катерина ІІ переконувала свого улюбленця взятися 
«сильною рукою за знищення херсонської виразки». 

Потьомкін відразу ж з’явився в Державній медичній колегії, вимагаючи 
радикальних заходів по боротьбі з епідемією. Йому потрібно було терміново 
знайти лікаря, який мав досвід боротьби з чумою, і він, за порадою наближених, 
запросив Самойловича.  

У «Записках імператорського Одеського товариства історії та 
старожитностей» (т. ХІ, 1879 г.) надруковано цікавий документ – ордер про 
направлення Д. С. Самойловича в Херсон на боротьбу з чумою, який 15 травня 
1784 року підписав Г.Потьомкін. Йому запропонували зайняти високу посаду 
головного губернського лікаря Катеринославського намісництва і Таврійського 
краю. Отримавши гроші в канцелярії Потьомкіна, Самойлович вирушив до 
адміністративного центру намісництва – місто Кременчук. 

А влітку туди прибув посланець від Потьомкіна – Самойловичу 
необхідно було негайно вирушати в Херсон. Саме тоді він прибув у Херсон, 
ставши його рятівником. Напружене становище відчувалося вже на під’їзді до 
міста. Серед населення поширювалась паніка: з чумою боролися ще старими 
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методами – палили багаття, хворих на чуму не ізолювали. Данило Самойлович 
ввів нові організаційні моменти. Були створені карантини, хворих влаштували в 
ізолятори, проводили щеплення. Епідемія поступово пішла на спад.  

Перебування Самойловича в Херсоні та Кременчуці з 1784 по 1787 рр. – 
період вдалого поєднання кипучої і високо корисної практичної діяльності з 
глибокими науковими дослідженнями. Він писав паризьким вченим, що в 
Херсоні прагне до розвитку науки не менше, ніж в Парижі. Самойлович часто 
їздив до Херсона: він розкривав загиблих від чуми, інспектував госпіталі, 
керував портовими карантинами, виїжджав в ті селища, де виникають спалахи 
чуми. У звіті Катерині ІІ, князь високо оцінив його діяльність: «Самойлович – 
про нього інакше сказати не можна, як герой чумний, або істинний Ескулапій, 
або, коли хочете, Іппократ. Їй-богу, я перед вами не збрешу». 

У 1792 році Самойлович призначений лікарем у Московський військовий 
госпіталь, а в 1793 головним лікарем Приморських карантинів (Північне 
Причорномор’я). Використовуючи досвід боротьби з «моровою виразкою» в 
Херсоні, Самойлович брав участь в ліквідації епідемії чуми в цілому ряді міст – 
Тамані, Феодосії, Одесі. 

У ХVІІІ столітті тільки на Україні було зареєстровано 15 епідемій чуми. 
Самойлович брав участь в ліквідації дев’яти. Більше 20 років він намагався 
побороти «чорну смерть». Остаточно перемогли чуму тільки в 30- роки 20-го 
століття в СРСР. 

Д. Самойловича у 1800 році призначають інспектором Чорноморській 
лікарській управі в м. Миколаєві, де він працює п’ять років, інспектуючи стан 
лікарської справи в Херсоні, Миколаєві, Одесі. 

Постійна виснажлива робота, відбилася на здоров’ї лікаря. Він тяжко 
захворів на жовтуху (хвороба Боткіна) і 20 лютого 1805 помер в м. Миколаєві, 
де згодом біля лікарні Корабельного району і в районі Лєсков йому 
встановлений пам’ятник. 

Діяльність Самойловича була високо оцінена закордоном, 11 медичних 
академій обрали його своїм почесним членом, але на Батьківщині він так і не 
удостоївся такої честі. Проте, не можна заперечувати, що праця цього вченого 
зробила великий внесок у розвиток вітчизняної медицини. 

 
 

Гомонилова П.  
(ХНМУ) 

²ÑÒÎÐ²ß ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ  

ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÇÎÎÏÀÐÊÓ 

Зоопарк – найулюбленіше місце як для дітей, так і для багатьох дорослих. 
Саме тут кожен не залежно від свого віку, соціального стану та рівня 
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освіченості може знайти щось цікаве та невідоме для себе, має можливість 
провести розумно і повчально своє дозвілля. Таке місце є і у нашому рідному 
Харкові. 

Історія Харківського зоопарку бере свій початок ще з 90-тих років ХІХ 
століття. Саме тоді за ініціативи доктора зоології та медицини Олександра 
Федоровича Брандта почалось створення так званого «акварію». Навесні 1890 
року при кафедрі зоології Харківського університету був створений комітет по 
установі «акварія», куди увійшли вчені і громадські діячі міста. Та на його 
побудову та відкриття знадобилось багато часу. Тільки 27 червня 1896 року 
Харківська Міська Дума схвалила відведення під заснування рибоводні і 
акваріума місця в міському Миколаївському парку. 

У 1895 році на невеликій ділянці землі Університетського Саду Південно-
Російське товариство акліматизації відкрило бджільницько-шовківницьку 
станцію. Будівництво цього будинку (нині будівля дирекції зоопарку) 
виконувалося за проектом архітекторів С.І. і І.І. Загорскіних. Неподалік 1900 
року була побудована друга споруда – невеликий пташник. Так було покладено 
початок харківського зоосаду – третього зоопарку в Російській імперії. 

 

Вже 1900 року з Асканії-Нова до Харкова привезли першу партію ссавців 
та птахів. 

Тільки 1901 року була закінчена побудова акваріуму та відділ 
риболовства. 
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1903 року був відкритий віварій – зачаток майбутнього зоологічного саду, 
де було кілька типів клітин – дротяні, загородки для великих і травоїдних 
тварин з частоколу, з будиночками всередині і клітини для диких тварин. 

Після за сприяння населення, професорів і благодійників почався 
розвиток зоосаду: купівля тварин, будування вольєрів та нових приміщень. Та 
ситуація кардинально змінилась у роки революції – почався тотальний занепад. 

У березні 1919 року всі зоопарки і зоосади були націоналізовані і 
оголошені надбанням республіки, в тому числі Харківський. У 1921 році 
починається відновлення і розширення існуючих будівель і споруд. 

Ці часи характеризуються відродженням та оновленням зоосаду – 
починається нова особлива сторінка в історії його розвитку. 

Однією з фігур відродження харківського зоосаду був видатний вчений 
В.Г. Аверін, котрий на базі зоосаду  виконав ряд робіт з орнітології та 
ентомології. 

Восени 1924 року зоосад переходить під егіду міськкомгоспу і іменується 
тепер зоопарком. У цю пору невелика кількість будівель представляли собою 
старі приміщення, де знаходилася мала кількість ссавців і птахів переважно 
місцевої фауни, переважали домашні тварини . 

Одним з досягнень двадцятих років стало розширення території зоопарку 
до 20 га. Це дозволило перепланувати зоопарк, поліпшити його ландшафт і 
провести ряд істотних змін в вольєрне утримання тварин, побудувати теплі 
приміщення. 

1 травня 1928 року було відкрито зоомузей, де налічувалося понад 300 
примірників опудал ссавців, птахів і плазунів, представлених в природному 
середовищі. 

З 20-х років при зоопарку діяв гурток юних біологів з числа учнів 
місцевих шкіл.  На засіданнях гуртка юннати доповідали про свої дослідження, 
котрі вони проводили на базі зоопарку. 

У 1932 році за проектом архітектора Ширшова будується головний вхід в 
зоопарк. 

У структурі довоєнного зоопарку діяли такі відділи: орнітологічний, 
сільськогосподарський, ветеринарний, а також акваріум, тераріум, дослідно-
показовий крільчатник, інкубатор, зоомузей. 

Та війна зіпсувала ретельно вибудуваний устрій: було зруйновано 
приміщення, не вистачало їжі, взимку було відсутнє опалення. Персонал дуже 
намагався зберегти життя тварин, проте на момент визволення Харкова у 
зоопарку залишилось лише 4 ведмеді, 5 мавп та 1 вовк. 

1944 року почалась активна відбудова, 1945 року відновлена робота 
гуртку юннатів. 

З кінця 60-х до кінця 80-х років відбувалося зростання і прогресивний 
розвиток експозиції, незважаючи на брак сучасних приміщень для утримання та 
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розведення тварин. З розпадом СРСР через брак коштів, порушення співпраці 
між зоопарками колишнього союзу, втратою можливості нових придбань життя 
Харківського зоопарку вступило кризову стадію. 

Сучасний етап почався з 1995 року, коли в зоопарку настав етап 
стабілізації, а потім владою міста Харкова була прийнята «Програма оновлення 
та розвитку Харківського зоопарку в 1998-2002 роках». Так у 1999 році було 
споруджено будинок ведмежатника - перша капітальна споруда для тварин з 
1963 року. 

Харківський зоосад за свою сторічну історію зазнав тотальних, фактично 
революційних змін, двічі був майже повністю зруйнований, проте все ж 
зберігся до нашого часу. Та й зараз розвиток не закінчено: оновлення 
продовжується, щоб Харківський зоопарк і надалі міг тішити ще не одне 
покоління своїх відвідувачів. 

 
 

Гризодуб  І. 
(ХНМУ) 

ÆÈÒÒß ² Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ À.Ã. ÏÎÄÐªÇÀ 

 

Якщо на карту Харкова нанести імена тих людей, які прославили наше місто своїми 

справами, досягненнями і відкриттями, то не вистачить місця, щоб увічнити їх усіх. Серед 

славних імен вчених-харків’ян, які сприяли розвитку вітчизняної хірургії та урології, стоїть 

ім’я професора Харківського університету Аполлінарія Григоровича Подреза що є автором 

першого керівництва в імператорської Росії з хірургічних хвороб сечових і статевих органів. 

Це керівництво витримало два видання і довгі роки було єдиним навчальним посібником по 

урології для російських студентів і лікарів. А.Г. Подрез першим на Україні в 1887 р почав 

викладання урології в організованій ним клініці. 

А.Г. Подрез народився 18 листопада 1852 в Куп’янському повіті Харківської області в 

бідній дворянській родині. Після закінчення Другої харківської гімназії в 1870 він вступив на 

медичний факультет Харківського університету. Ще студентом А.Г. Подрез проявив 

схильність до науки і хороші здібності. Його студентська робота «Про відновлення 

епітеліальної тканини» була удостоєна факультетом золотої медалі. Після закінчення з 

відзнакою університетського курсу в 1875 р А.Г. Подрез був залишений стипендіатом 

(ординатором) при факультетській хірургічної клініці проф. В.Ф. Грубе. Через рік, у зв’язку з 

початком сербсько-турецької війни, 24-річний хірург був направлений з 1-м Харківським 

санітарним загоном на театр військових дій і протягом 6 міс завідував хірургічним 

відділенням Харківського госпіталю спочатку в Парачині, а потім в Ягодині. Звітом про 
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перебування А.Г. Подреза на фронті є надрукована їм в 1877 р стаття «Військово-хірургічні 

замітки з сербсько-турецької війни 1876 року».  

Після повернення з Сербії в 1877р. А.Г. Подрез бере участь в російсько-
турецькій війні і протягом 10 міс знаходиться на Кавказі і в Малій Азії, 
завідуючи офіцерським відділенням в госпіталі, а потім працюючи на 
перев’язувальних пунктах у військово-тимчасових госпіталях.  

Після повернення до Харкова А.Г. 
Подрез в 1878 р здав теоретичні і практичні 
випробування і 26.04.1879 р представив на 
медичний факультет Харківського університету 
дисертацію «Про витягнення нервів». Захист 
пройшла успішно, здобувач був удостоєний 
ступеня доктора медицини.  А.Г. Подрез 
виконує обов’язки ординатора в місцевому 
лазареті, а через рік отримує призначення на 
посаду лікаря 2-ї Харківської жіночої гімназії. З 
1879 по 1883 р А. Г. Подрез перебував за 
кордоном в клініках Більрот і Діттеля у Відні, а 
також Тілло і Вернейля в Парижі. Після 
повернення з-за кордону і прочитання 2 
пробних лекцій А.Г. Подрез  був допущений до 

читання лекцій з приватної хірургії в якості приват-доцента. Схвалена 
факультетом програма включала основні питання хірургічної патології органів 
сечостатевої системи. 

Обґрунтовуючи необхідність проходження студентами курсу приватної 
хірургії в клініці, проф. А.Г. Подрез писав: «Перш за все не можу не відзначити 
всій важливості порушеного питання; клініка є той найважливіший інститут, де 
учню кладуться перші основи для всієї його майбутньої практичної діяльності: 
в ній майбутній лікар вперше бачить на ділі застосування теоретичних знань і 
присвячується в ту сферу діяльності, яка визначає напрямок усього його життя. 
Зважаючи на це питання про правильній постановці клініки, як школи, є 
питання першої важливості». Поряд з викладанням А.Г. Подрез багато і плідно 
займається науковою діяльністю. Протягом 1886 року він публікує 5 робіт, 
серед яких особливий інтерес представляє стаття «Про хірургію серця», в якій 
описаний випадок з власної практики і детально обговорюються питання, 
пов’язані з оперативним втручанням на серці, що було тоді зовсім новою 
сторінкою хірургії. Таким чином саме А.Г. Подреза слід вважати 
основоположником хірургії серця в Росії, так як операція була виконана їм 
всього через рік після відомих операцій Фарина, Каппель і Рена. Ця операція 
була першою і до того ж вдалою спробою зашити рану серця. 

 

А.Г. Подрез 
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Наступною важливою роботою А.Г. Подреза була стаття «Про 
вирізування селезінки», в якій автор не тільки описує випадок видалення їм 
селезінки у жінки, що страждала спленомегалией (це була перша в історії 
хірургії спленектомія), але і призводить всю тоді ще нечисленну світову 
літературу з даного питання, докладно розбирає показання до цієї операції, а 
також описує її техніку. 

24.11.1887 р А.Г. Подрез в рапорті декану медичного факультету 
повідомив, що їм розпочато читання лекцій і проведення практичних занять і 
що він відкрив курс хвороб сечостатевих органів. Його студенти першими в 
Росії мали щасливу можливість користуватися оригінальним вітчизняним 
підручником - вельми солідним керівництвом по урології, налічували 610 
сторінок. Матеріал в ньому було викладено ясно і дохідливо і ілюструвався 108 
малюнками. Це керівництво зберегло інтерес і для сучасного читача. 

1.11.1887 р А.Г. Подрез був призначений позаштатним екстраординарним 
професором по кафедрі факультетської хірургічної клініки, а в 1889 р А. Г. 
Подрез був затверджений штатним екстраординарним професором, йому 
доручалося викладання хірургії.  А. Г. Подрез пропрацював в Харківському 
університеті майже 25 років - з 4.12.1875р, і по день смерті – 11.11.1900р. 
Почавши службу ординатором хірургічної клініки, він став одним з найкращих 
хірургів свого часу. Будучи професором, він завжди енергійно відстоював 
інтереси своєї кафедри. Досить вказати, що за короткий проміжок часу їм 
подано 15 рапортів, мета яких була одна - можливе поліпшення стану клініки, 
якою він завідував.  

Наступним важливим етапом науково-практичної діяльності А.Г. Подреза 
є завідування кафедрою госпітальної хірургії (з 1894 р). У цей період 
Аполлінарій Григорович багато уваги приділяв благоустрою госпітальної 
хірургічної клініки, так як Олександрівська міська лікарня, в якій містилася 
клініка, абсолютно не відповідала ні цілям практичної медицини, ні завданням 
викладання і не мала навіть аудиторії. 

Цікава доля операції А.Г. Подреза при стриктурах уретри. Повідомлення 
про неї було опубліковано ще в 1884 р російською і німецькою мовами, проте 
вона більш відома як операція Альбарран, який запропонував її значно пізніше. 

А.Г. Подрез рано пішов з життя. Посилена і напружена діяльність в 
клініці і на факультеті, велика, серйозна і відповідальна хірургічна практика, 
мабуть, не дозволили А.Г. Подрезу вчасно звернути увагу на виникло 
нездужання. 8 листопада під час верхової прогулянки Аполлінарій Григорович 
раптово відчув запаморочення і, впавши з коня, вдарився головою об камінь. 
Був діагностований перелом черепа. А.Г. Подрез помер 11 листопада 1900 року, 
не доживши кілька днів до 25-річного ювілею своєї лікарської діяльності. 

Серед паперів Аполлінарія Григоровича було знайдено духовний заповіт, 
в якому він передавав свій будинок на Пушкінській вулиці Харківському 
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університету для влаштування в ньому клініки сечостатевих хвороб (нині одна 
з будівель фармацевтичного інституту). Сьогодні ім’я професора Подреза 
увічнили на меморіальній дошці, встановленій на цій будівлі (встановили 
1.12.2012); його ім’я носить кафедра урології Харківського медичного 
університету. 

В опублікованих А.Г. Подрезом роботах яскраво проявляється його 
світлий розум і великий талант хірурга. Наукова спадщина А.Г. Подреза не 
втратила інтересу і в наш час. Ще й зараз застосовуються запропоновані ним 
хірургічні інструменти і прийоми (шпатель Подреза, доступ Подреза до серця, 
операція Подреза при стриктурах уретри). Основною заслугою А.Г. Подреза є 
виділення їм вчення про хірургічних захворюваннях сечостатевих органів в 
самостійну наукову дисципліну. Його ім’я перебуває в ряду імен дослідників, 
які стояли біля колиски наукової урології. 
 

 

Дорохина А. 
(ХНМУ) 

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ È ÕÈÐÓÐÃ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× 

ËÓÏÀËÜÖÎÂ 

 

Владимир Иванович Лупальцов внес колоссальный вклад в развитие 
медицины Украины – он написал десятки монографий и книг по хирургии, а 
также провел множество сложнейших операций. 

Родился Владимир Иванович в 1939 г. в городе Харькове. Рано оставшись 
без отца, мальчик одновременно с учебой в школе помогает по хозяйству 
матери. С отличием выйдя из школы, Лупальцов работает на тракторном заводе 
год, после чего в 1958 г. поступает в Харьковсковсий медицинский институт. 
Будучи ленинским стипендиатом, активно участвует в работе студенческого 
научного общества. По окончании института (1964 г.) работает хирургом в 
Орельской больнице Лозовского района Харьковской области и осваивает 
операции по поводу хирургических заболеваний различных органов брюшной 
полости, повреждениях костно-мышечной системы и гинекологических 
заболеваниях. Молодому хирургу, несмотря на загруженность, интересно все, 
он принимает участие в выездных заседаниях Харьковского областного 
общества хирургов. Стремление повысить научный и профессиональный 
уровень приводит Владимира Ивановича в 1967 г. в Харьковский научно-
исследовательский институт общей и неотложной хирургии, где на протяжении 
нескольких лет под руководством А.А. Шалимова обучается в аспирантуре. В 
1970 г. В.И. Лупальцов успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему 
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«Функциональное состояние и пути коррекции нарушений внешнего дыхания и 
гемодинамики малого круга кровообращения в ранних стадиях ожоговой 
болезни». С 1970 по 1976 г. Владимир Иванович работает ассистентом на 
кафедре госпитальной хирургии Харьковского медицинского института. В этот 
период под руководством А.А. Шалимова и В.Т. Зайцева Лупальцов осваивает 
абдоминальную хирургию. 

 Владимир Иванович успевает совмещать лечебную и 

научную работу с общественной деятельностью. С 1976 по 1983 г. 

В.И. Лупальцов — доцент кафедры госпитальной хирургии. В это 

же время работает в отделении патологии печени и 

поджелудочной железы. Неудовлетворительные результаты 

лечения острого послеоперационного панкреатита и нерешенные 

вопросы происхождения и протекания этого тяжелого осложнения 

побудили его углубленно изучать эту проблему. Владимир 

Иванович занимается клинико-экспериментальным исследованием 

острого послеоперационного панкреатита, вопросами его профилактики и лечения. 

Досконально изучив и проанализировав эту тему, Владимир Иванович пишет докторскую 

диссертацию - «Острый послеоперационный панкреатит» (1982). В работе впервые четко 

сформулированы данные по клинике, диагностике и лечебной тактике этого осложнения. В 

1983 г. В.И. Лупальцов возглавляет кафедру хирургических болезней Харьковского 

мединститута. Живой ум и золотые руки позволили доктору В.И. Лупальцову внедрить в 

клиническую практику органосохраняющие операции при язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки и желудка, радикальные оперативные вмешательства на 

желчном пузыре и поджелудочной железе. Монография «Острый послеоперационный 

панкреатит» (1988) стала настольной книгой большинства хирургов. За разработку лечения 

больных острым панкреатитом и активное введение новых технологий в лечении и 

диагностике доктору Лупальцову в 1989 г. присуждена премия. В 1995 г. за значительный 

личный вклад в развитие здравоохранения страны и высокое профессиональное мастерство 

он удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины». В 2003 г. стал член-

корреспондентом НАМН Украины.  

В арсенале ученого более 600 научных работ, он является заслуженным 

изобретателем СССР. Под его руководством защищены несколько докторских и множество 

кандидатских диссертаций. В.И. Лупальцов написал разделы в монографиях «Неотложная 

хирургия брюшной полости», «Клиническая фармакология». С 1993 г. по 2014 г. 

опубликовал такие работы – «Острый аппендицит», «Элементы общего ухода за больными в 

хирургическом стационаре», «Перфоративная гастродуоденальная язва», «Раны, раневая 

 

В. Лупальцов 
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инфекция и особенности течения раневого процесса в условиях радиации», «Осложнения 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: хирургическое лечение», «Методы 

и способы оказания неотложной хирургической помощи при острой хирургической 

патологии органов брюшной полости и забрюшинного пространства», «Неотложная 

хирургия органов брюшинной полости и забрюшинного пространства». Профессор является 

членом правления Ассоциации хирургов Украины, действительный член Ассоциации 

хирургов имени Н.И. Пирогова и Международной организации «Ассоциация хирургов-

гепатологов», член редакционных советов ведущих профильных журналов Украины. В.И. 

Лупальцов — редактор научных трудов Харьковского медицинского института по хирургии: 

«Актуальные вопросы неотложной хирургии органов брюшной полости», «Актуальные 

вопросы хирургии печени, внепеченочных желчных путей и поджелудочной железы». 

За значительный личный вклад в развитие медицинского образования и науки, а также 

многолетний добросовестный труд Владимир Иванович Лупальцов награжден медалью «За 

доблестный труд», орденами «За заслуги» II и III степени, Почетной грамотой Кабинета 

Министров Украины, дважды лауреат академического рейтинга «Золота Фортуна», удостоен 

памятной медали Института хирургии имени А. В. Вишневского РАМН. За значительны 

вклад в хирургию поджелудочной железы, печени, желчных протоков В.И. Лупальцов 

награжден в 2014 г медалью Международной ассоциации гепатопанкреатобилиарных 

хирургов стран СНГ. В 2008 г. за многолетний безупречный труд Американским 

биографическим институтом Владимир Иванович удостоен международной награды «За 

жизненные достижения в хирургии», а также звания «Человек года – 2008». 

Владимиру Ивановичу есть чем гордиться, он создал прекрасный коллектив, который 

успешно трудится на благо здоровья народа Украины. Профессор в расцвете сил, 

преисполненный творческого вдохновения и грандиозных замыслов. 

 

Красноярская Е. 
(ХНМУ) 

ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÂÈÂÀËÜÍÎÃÎ ÄÅËÀ ÍÀ ÐÓÑÈ 

Повивальное дело является одно из самых древнейших искусств на Руси. 
Развитие этого дела в дальнейшем обозначило множество аспектов 
современной акушерской и психологической помощи беременным женщинам. 

Исторически беременную женщину на Руси в древности  считали 
особенной, наделенной магическими силами. По поверьям она особенно легко 
подвергалась влияниям злых сил. Задачей искусства  повивальных бабок 
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заключалось в проведении особенных обрядов и ритуалов для устранения 
негативных факторов. 

Саломея-повитуха, принимавшая роды  Девы Марии согласно 
раннехристианским апокрифам, является покровительницей профессии. Летописи сохранили 
имя врача Евпраксии, жившей в XII веке. От периода раннего христианства до нас дошла 
молитва роженицы. Но монголо-татарское иго, господствовавшее на Руси более двух 
столетий (1237–1480), практически остановило развитие медицины.  

Бабки-повитухи играли особую роль. Их статус по значимости был 
сродни статусу колдуньи. Вообще, бабки-повитухи считались носительницами 
сакральных знаний. Дело в том, что роды рассматривались как акт перехода из 
одного мира в другой, в котором участвуют сверхъестественные силы. Акт ро-
дов рассматривался как переход из невидимого мира в проявленный. 
Человеком, который помогал совершить этот переход и встречал душу в 
физическом мире, являлся посредником между двумя мирами. 

Повитухи славились своим умением, основанном на опыте целых 
поколений. Предъявляемые требования: пожилой возраст, скромность, 
безупречное поведение, опыт, наличие собственных здоровых детей, не чёрный 
цвет глаз, доброжелательность. Сельские повитухи отличались от своих 
городских коллег тем, что не использовали в родах никакие инструменты. 
Помощницы выполняли все операции руками – при неправильном положении 
плода вставляли выпадающие ручку или ножу и пытались повернуть младенца. 
Городские повитухи, считавшиеся более привилегированными и 
образованными, применяли существовавшие в те времена инструменты, 
способные помочь появлению ребёнка на свет. 

Таким образом, нельзя не отметить важнейшей роли повивального 
искусства в истории Руси. Важно сказать, что фундамент современной 
акушерской науки и врачебной этики был заложен еще повитухами в средние 
века. 

 
 

Красушина Ю. 
(ХНМУ) 

ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÀß ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÎÂÐÓ×Å 

Васильевская церковь на Житомирщине – известная со времен Киевской 
Руси православная святыня. Она расположена в городе Овруч. Васильевская 
церковь представляет собой пятикупольное сооружение. В основе лежит 
четырехстолпная конструкция с массивными стенами. Только центральный 
купол увенчан крестом. 

 Васильевская церковь – один из самых старинных храмов на территории 
Украины. Овруч был древлянским городом и назывался во времена Киевской 
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Руси – Вручий. Строительство Васильевской церкви обусловлено 
историческими событиями. Это была эпоха междоусобных войн в Киевской 
Руси, когда брат шел на брата. Под Овручем в 977 году были разбиты войска 
древлянского князя Олега Святославовича старшим братом Ярополком. Видя, 
что битва проиграна, Олег попытался укрыться в стенах города, но сорвался с 
моста в ров и погиб.  

В память о погибшем Олеге по приказу князя Владимира был построен деревянный 
собор Святого Василия Великого, который в 1190 году заменили новым каменным, уже по 
инициативе и при финансировании князя Рюрика Ростиславовича. Руководить 
строительством был приглашен известный в то время зодчий – Петр Милонег. 

В период кровопролитных войн собор Святого Василия, как и большинство 
старинных православных храмов, не мог остаться невредимым. Васильевская церковь в 
Овруче была дважды разрушена в ходе татарских набегов в 1240 и 1299 годах, а в 1321 году 
пострадала от вторжения в Овруч литовцев. На месте разрушенного храма каждый раз 
возводили новый. Ни пожар, ни войны XVII века не могли полностью стереть с лица земли 
православную святыню. Угроза исчезновения нависла над ней в 1842 году, когда рухнул 
свод. Это неудивительно – на то время деревянное здание храма сильно обветшало и было 
закрыто для посещений. От церкви Святого Василия тогда практически ничего не осталось, 
кроме алтарной восточной части и части северной стены с аркой перед входом в алтарь. Был 
организован сбор средств на восстановление храма. Даже Николай II не поскупился на 
паникадило, иконостас и лампады.  

 

Васильевская церковь в Овруче 
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 Восстановительные работы длились с 1907–1909 годы. За основу был взят 
проект пятиглавой церкви, предложенный выпускником художественного 
училища Императорской Академии художеств Алексеем Щусевым – тогда еще 
никому не известным архитектором. Проект настолько всем понравился, что 
Щусева стали называть основоположником неорусского стиля, а после 
реставрации Васильевской церкви он был удостоен звания академика 
архитектуры. 

В основе реставрационных работ лежал принцип максимально сохранить 
все уцелевшие древние постройки и детали, вплоть до того, что каждый 
кирпичик пронумеровали и положили в новую кладку. Были также сохранены 
фрагменты древних фресок. Росписью нового храма занимался художник 
Александр Блазнов. 

Вместе с восстановлением церкви Святого Василия построили и женский 
Свято-Васильевский монастырь. На освящении Васильевской церкви 3 
сентября 1911 года присутствовал сам император Николай II.  

В конце 20-х – начале 30-х годов XX века женский монастырь и 
Васильевская церковь были закрыты. Функционировать Свято-Васильевский 
монастырь начал в 1941 году. В 1947 году приходская община вернула 
монастырю Васильевскую церковь. В 1958 монахинь опять выгнали из 
монастыря. В монашеской обители разместили больницу, а позже – 
профессионально-техническое училище. Васильевская церковь снова была 
передана приходской общине. Только в 60-70-х годах и церковь, и монастырь 
были признаны архитектурными памятниками и реставрированы. С этого 
времени православные святыни находились под защитой государства. 
Васильевская церковь и Свято-Васильевский монастырь ныне являются 
действующими. 

 
 

Криворотько Е. 
(ХНМУ) 

ÈÑÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÈÈ Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 

Одна из отраслей медицины – психотерапия  – специальность, в которой 
лечением является воздействие на психику пациента словом врача. 

История развития украинской психотерапии началась в Харькове. С 19в 
по наше время в медицине используются методы лечения различных 
заболеваний с помощью врачебного слова, таких как: гипертония, язвенная 
болезнь, неврозы, заикания, энурез, нарушение функций вегетативной нервной 
системы, некоторые кожные заболевания, бронхиальная астма. 
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Самые первые работы по психотерапии были опубликованы в Харькове 
еще в 1815 году («Краткое руководство къ опытному душесловію» П.М. 
Любовского). В то время идея возможности лечения болезней человека путем 
воздействия на его психику еще не признавались многими учеными во всем 
мире.  

В дальнейшем методы гипноза и психотерапии интенсивно развиваются 
как в Украине, так и в Европе. Наряду с известными именами Европейских 
психиатров, таких как З. Фрейд, К. Юнг в те времена на территории 
Харьковской губернии Российской империи появились труды В. Я. 
Данилевского «о гипнотизмѣ у человѣка и животныхъ», а также А. А. 
Токарского «Гипнотизмъ и внушеніе», которые были посвящены внедрению 
методов психотерапии в общесоматическую практику.  

В 1912 году харьковчанин К.И. Платонов, начавший свою деятельность 
по изучению гипноза и психотерапии под руководством B.M. Бехтерева, 
защищает [докторскую] диссертацию «О воспитаніи сочетательно-
двигательнаго рефлекса у человѣка на совмѣстный звуковыя и свѣтовыя 
раздраженія». 

Среди других отечественных учёных-психотерапевтов, работавших в 
Харькове, можно назвать такие известные имена, как B.M. Гаккебуш, С.И. 
Давиденков, П.И. Ковалевский, И.Я. Платонов, Т.П. Юдин. 

Но пик расцвета психотерапии в Харькове начинается в 1920-х годах под 
руководством К.И. Платонова с его многочисленными соратниками (П.П. 
Истомин, И.З. Вельвовский, Д.С. Губергриц, Е.С. Катков, П.Я. Гальперин, М.Я. 
Милославский, И.М.Аптер и другие), разрабатывавших научные, методические 
и практические вопросы психотерапии (главным образом гипнопсихотерапии). 

К 1922 году в Харькове образуется несколько центров психотерапии. На 

кафедре нервных болезней медицинского института (заведующий – профессор 

К.И. Платонов) был организован психотерапевтический кабинет (заведующий – 

И.З. Вельвовский, а за ним – П.П. Истомин). Под руководством К.И. Платонова 

функционировал отдел психотерапии в Украинском психоневрологическом 

институте (директор – А.И. Гейманович). Ранее (в 1920 году) возник кабинет 

психотерапии в студенческой больнице (И.З. Вельвовский). Большое 

психотерапевтическое отделение было организовано в 1928 году в 

психоневрологическом диспансере Южной железной дороги (И.З. Вельвовский, 

а далее М.И. Холоденко, М.М. Хаимович и другие). 
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В это время в Харькове начинается издание 
журнала «Психогигиена в массы», открывается ряд 
психотерапевтических кабинетов в поликлиниках, 
проводится грандиозная антиалкогольная 
психотерапевтическая работа. 

После 1933 года начинает интенсивнее 
развивается психотерапевтический центр в 
Психоневрологическом институте Южной железной 
дороги. На его основе были открыты клиника 
психотерапии (К.И. Платонов) и 
психотерапевтическое отделение в диспансере (И.З. 
Вельвовский, М.И. Холоденко, Е.П. Закаменная, 

М.М. Хаимович, ГЭ.Рихтер и другие). 
В 1947 году в Харькове появилась – и вскоре стала общим достоянием 

СССР, а затем и всего мира – психопрофилактическая система обезболивания 
родов, предложенная и теоретически разработанная И.З. Вельвовским при 
помощи с В.Л. Плотичера и Э.А. Шуга и при активной поддержке К.И. 
Платонова. 

Организовано Общество психотерапевтов, избравшее в состав первого 
правления: почётным председателем – К.И. Платонова, председателем – И.З. 
Вельвовского, его заместителем – В.В. Шостаковича и членами – М.Э. 
Телешевскую, И.М. Аптера, Е.С. Каткова, З.П. Болотову, М.Я. Милославского 
и других, секретарём – М.И. Бржезинскую. 

Созданная в 1962 году кафедра имела следующий штатный состав: 
заведующий (профессор), доцент и четыре ассистента. Заведующим кафедрой 
был избран И.З. Вельвовский. Должность доцента, по его инициативе, была 
заменена должностью профессора (для доктора медицинских наук М.Э. 
Телешевской), поскольку были намерения развернуть психиатрический раздел 
работы. Ассистентами стали психиатры Е.П. Мейтина, В.И. Кучерова, 
невропатолог М.И. Раенко и – по линии психотерапии в акушерстве и 
гинекологии – акушёр-гинеколог Г.П. Балтпурвин-Безуглова. 

В эти же годы кафедра состоит из двух частей: из основной, 
расположенной на базе Центральной клинической психоневрологической 
больницы МПС, где обеспечивается подготовка врачей общей системы 
здравоохранения и здравоохранения транспорта; и курортного филиала, 
расположенного в базовом по психотерапии санатории «Березовские 
минеральные воды» под Харьковом, где обеспечивается подготовка врачей 
курортной медицины. 

С 1998 г. по настоящее время кафедрой проводятся традиционные 
украинские научно-практические конференции «Платоновские чтения». 
Созданная Национальная Лига психотерапии, медицинской психологии и 

 

К.И. Платонов 
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психосоматики Украины под руководством проф. Б.В. Михайлова вошла в 
Международную психотерапевтическую федерацию. 

Выводы: 
1. Научная медицинская школа Слобожанщины берет свое начало с 

момента организации в Харькове медицинского факультета 
Императорского Университета 1805 году  

2. В 1815 году в Харькове выходит первая робота по психотерапии 
«Краткое руководство къ опытному душесловію» П.М. 
Любовского. 

3. С того времени многие болезни медицина научилась лечить не 
только при помощи таблеток, но и при помощи влияния на психику 
человека. 

4. Существенный вклад в развитие данной науки – психотерапии 
внесли Харьковские ученые.  

5. Харьковская психотерапевтическая школа является не только одной 
из лучших в Украине, но и в Европе. 

 

 

Левіт І. 
(ХНМУ) 

²ÑÒÎÐ²ß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÏÑÈÕ²ÀÒÐÈ×ÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ 

Ó ÕÅÐÑÎÍÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ² 

Свій початок психіатрична допомога в Херсонській губернії веде з 20-х-
30-х років минулого століття, коли в складі Херсонської губернської 
богоугодної лікарні був будинок божевільних на 10 ліжок.Нагляд і лікування 
хворих здійснювали фельдшера і прислуга. 

У 1883 р. перший лікар-психіатр М. Я. Дрознес перетворив будинок 
божевільних в психіатричне відділення, а потім з 06.01.1886 р. в лікарню для 
душевнохворих. 

У зв’язку із зростанням кількості хворих в 12 верстах від Херсона в 
Графському саду Земство побудувало в 1889 р. колонію для психічно хворих, а 
в 1899 р - нову лікарню. 

До 1914 р. психіатрична служба губернії налічувала 1600 ліжок і 
складалася з центральної лікарні на 800 місць, землеробської колонії на 150 
місць, хронічних відділень на 320 місць, відкритого Арнаутська патронажу на 
150 місць і 3-х закритих патронажів на 180 місць. 

Структура лікарні та організація психіатричної допомоги була 
прогресивною. В основі внутрішнього режиму лежала система необмеження, 
що переслідувала принципи морального лікування.Медикаментозна терапія 
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поєднувалася з фізичними методами лікування, трудовою та соціально-
культурної терапією. 

Крім лікувальних палатрізного призначення, були  також багатопрофільні 
майстерні, підсобне господарство з різними видами сільськогосподарських 
робіт, велика бібліотека, театр, де хворі ставили вистави, хор, духовий і 
струнний оркестри. 

При виписці додому бідним хворим давали одяг і грошову допомогу. 
Херсонська лікарня по числу  хворих займала в Росії 2-е місце. 

У ній ще в 80-х роках проводилася судова і військова експертиза. Вона 
першою на Україні побудувала хліборобську колонію; перша в Росії 
організувала дитяче відділення – 1902 р.; лікарняну аптеку – 1900 р. пансіонат 
для приїжджих – 1901 р. 

Істотно відрізнявся і Херсонський патронаж від інших патронажів 
психіатричних лікарень. У нього виписували хворих для пристосування їх до 
життя в звичайних умовах. 

За час існування лікарня двічі піддавалася розоренню. Перший раз в 
період імперіалістичної і громадянської воєн і потім, під час Другої світової 
війни. Після окупації німці розстріляли всіх хворих, що залишалися в лікарні, 
вивезли цінне обладнання, сільськогосподарську техніку, твердий і м’який 
інвентар, а при відступі лікарню підпалили. Велика частина корпусів згоріла 
повністю. Після звільнення почалася робота по поверненню лікарні до життя. 

У 1944 р. функціонувало 220 ліжок, а в 1965 р., незважаючи на всі 
післявоєнні труднощі, лікарня була повністю відновлена. 

До свого сторіччя в 1986 р. лікарня вже мала 1325 ліжок і почала 
будівництво нового лікувального комплексу. 

У 1989 році будівництво було закінчено і лікарня мала у своєму 
розпорядженні 20 відділень на 1530 ліжок, поруч кабінети, лабораторії та інших 
медичні служби. 

Лікарі лікарні займаються науковою роботою. За останні 15 років 
захищено 2 кандидатські дисертації, готується 3-тя, в журналах і збірниках 
надруковано цілий ряд науково-практичних статей. У лікарні постійно 
впроваджуються нові досягнення в діагностиці, лікуванні та соціально-
трудовому відновленні психічно хворих. Велика робота проводиться 
кураторами лікарні - науковцями УНДІ клінічної та експериментальної 
неврології та психіатрії і кафедрою психіатрії Одеського медінституту. На базі 
лікарні проведено ряд науково-практичних обласних і республіканських 
конференцій. 

Херсонська обласна психіатрична лікарня зберігає і продовжує розвивати 
кращі традиції вітчизняної психіатричної школи. 
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Мельник А. 
(ХНМУ) 

ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉË²ÂÍÀ ÁÀÊÓÍ²ÍÀ –   

ËÞÄÈÍÀ Ç ÂÅËÈÊÈÌ ÑÅÐÖÅÌ 

Ця жінка, одна із  знамениих сестер милосердя та могутня героїня 
жахливих війн  XIX століття. Катерина Михайлівна народилася в 1810 році 
дворянської сім’ї - Михайла Михайловича Бакуніна (1764-1847), колишнього 
губернатора Санкт-Петербурга. 

К. М. Бакуніна була  двоюрідною сестрою видатного  анархісту Михайлу 
Бакуніну та онукою І.Л. Голенищеву-Кутузову. Вона отримала прекрасну  
освіту. Про себе із дитинсва вона згадувала і казала що була ніби «серпанковою  
панночкою»: любила  музику, танці, малювання, обожнювала морські купання 
в Криму, а також домашні бали, де із задоволенням танцювала.  

Коли почалася Кримська війна вона працювала в лазаретах, займала 
нижчу посаду, була лагідною і люблячою. Серед сестер, була рівною, але як  
начальник – вимогливою і сувор. В жахливих умова доводилось працювати 
кожен день.  М. І. Пирогова казав, що сестри  виконували  до двохсот операцій 
та ампутацій. За словами очевидців, багато сестри милосердя, допомагаючи 
хірургам, так придивилися до різноманітних операціях, що будь-яка з них сама 
могла б зробити ампутацію. Перші сестри були набрані з великою поспішністю 
і багато хто з них не мали ніякої освіти, але це не завадило швидко навчитися 
сестринської справи і стали  зразками професіоналізму. 

 К. М. Бакуніна широко почала застосовувати моральних конроль 
сестер. А саме почала  звертати увагу на страждання поранених, що 
відправляються до Росії взимку в одному полотниною платті, з видачею двох 
полушніков на чотирьох: потім  у Перекопу кожушки відбиралися, а,де тільки 
починалася сувора російська зима, хворі слідували в чому були – в полотниною 
плаття, обморожувались  і зовсім замерзали  на дорозі. За ії  клопотання, 
замість полотниног  одягу стали видавати суконну почала сама супроводжувати 
транспорт поранених, переносячи  разом з ними всі негаразди шляху, 
голодуючи, застуджуючись  і хворіючи, але добилась  свою діла  почали 
заготовляти теплий нічліг, гарячу їжу, збитень і теплий  догляд сестер. 

Бакуніна була і жінкою великого смирення і жінкою величезної сили волі. 
Довгий час вона відмовлялася бути старшою сестрою в своєму відділенні, 
роблячи  роботу рядовий сестрер. Любила у вільні від чергових чергувань на 
декілька годин  присісти на ліжко хворого, почати з ним говорити  та потішити. 
А коли приїздив  государь в армію відмовляє собі в цьому задоволенні, бо 
боялась, що будуть говорити, що вона ходить, щоб зустріти царя. Довгий час  
Пирогов і  княгині Олена Павлівна вмовляли  Бакуніну прийняти на себе посаду 
господарки  громади. Він писав: «Я вимагаю від вас, як святого обов’язку: 
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візьміть на себе управління громадою ... Я вам ручуся ... ви залишилися (після 
смерті Хитрово) одна з усіх, яка може підтримати істинне значення громади і 
керувати нею припущенням і відомим вам шляхом ... Ви знаєте, як я вас 
поважаю і люблю ... Знаєте і мою прихильність до громади, а тому не смієте 
відмовлятися ».  А в цей час  велика княгиня писала:« Ви єдина, яка може бути 
покликана (на високий пост настоятельки) ... У вас вистачить мужності зробити 
це покликання в всій повноті ... Я звертаюся до вашого серця! »можна сказати, 
що Бакуніна цілком виправдала надії на неї Пирогова та великої княгині. 

Бакуніна була великою трудівницею:  перша приходила на роботу  та 
останньою йшла додому. Завжди, останньою покидала  руйнуюче ворогом 
градом, бомб госпіталів, і тільки тоді, коли вивезений останній поранений, 
відправлено останнє казенне добро.  

У 1856 році війна була закінчена, і сестра  повернулися до Петербурга, де 
вже  продовжувала свою благодійну діяльність. 

У 1860 року Катерина Михайлівна  залишила громаду і виїхала в село. А 
саме у селі Козіціно Новоторжского повіту Тверської губернії далеко від 
міського безлалу  почався новийяскравий етап її життя, де вона буде займатися 
улюбленою і корисною справою – медициною. 

Саме в цей час в губернії було дуже мало лікарі. Лікуванням всіх хворих 
займався один лікарь. Епідемії чуми, холери, віспи, тифу забирали тисячі 
життів. Бакуніна збудувала спеціальну будівлю, де відкрила лікарню на вісім 
ліжок,  почала вела прийом і надавала медичну допомогу на свої кошти.  Це 
була перша велека справа Катерини у фундамент земської медицини в 
Новоторзької повіті. 

Спочатку селяни не дуже добре відносилися до цього всього, але згодом 
зрозуміли кмітливість і наполегливість великої людини. Бакуніна відносилася  
гарно до селян, а особливо до дітей. Робила все можливе, щоб як можно 
більшим людям допомогти. 

Вона продовжувала захищати хворих і безправних, залишаючись 
прикладом, до самих останніх своїх днів.  Життя такої наполегливої, сильної 
людини –  яскравий зразок суспільного служіння. 

В свої  65 роківвона їде на Кавказ в якості керівниці медсестер 
тимчасових госпіталів. Саме тут вона зробила ще більше, чім раніше. Померла 
Катерина Михайлівна в 1894 році в селі Козіціно, похована в селі Прямухіно 
(нині Кувшиновський р-ну) Тверській губернії. 
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Полозов І. 
(ХНМУ) 

ÑÓÐÓÊ×² ÑÒÅÏÀÍ ÃÀÂÐÈËÎÂÈ×  

ÒÀ ÉÎÃÎ ÕÀÐÜÊ²ÂÑÊÈÉ ÌÀªÒÎÊ 

Нещодавно відбувся ювілей із дня нарождення Сурукчі Степана 
Гавриловича, який є відомим харківським лікарем, тому ми вважаємо 
доцільним повернутися до його історичної постаті. Також його будинок має 
велику історичну цінність. 

Сурукчі Степан Гаврилович – лікар молдавського походження, народився 
в сім’ї дрібного поміщика. В 1888 році отримав медичну освіту в Харківському 
університеті, після цього стажувався у Німеччині. 

 

Маєток Сурукчі 

 

Після повернення до Харкова став активним реформатором старої 
системи охорони здоров’я: проводить безоплатно курс лекцій з отоларингології, 
прийоми в лікарні Червоного Хреста та дитячі амбулаторні операції. У 1905 
році, відомий співак Федор Шаляпін відвідав Харків, який на тот момент мав 
серйозні проблеми із голосом. Ні іноземні, ні вітчизняні лікарі не змогли йому 
допомогти і після концертів він відвідав Степана Гавриловича. Через деякий 
час, співак відчув одужання і після цього Степан Гаврилович та Федор Іванович 
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стали гарними друзями, яких об’єднувало багато спільного, зокрема музика та 
вірші. 

Крім пацієнтів, знайомством з якими можна хизуватися, він лікував і 
простих людей Слобожанщини і околишніх територій. На його рахунку сотні 
найскладніших клінічних випадків, зокрема: запалення мозкової оболонки, 
внутрішньочерепних ускладнень, витяг стороннього тіла з верхніх дихальних 
шляхів. 

Із приходом радянської влади будинок Сурукчі був переданий до 
місцевих органів влади у користування. 

У 1921 році Сурукчі захищає десертацію на степінь доктора  наук та бере 
участь в організації кафедри отоларингології та профільної лікарні на 42 ліжка. 
Він добивається того, що всім студентам читають обов’язковий курс з 
отоларингологіїу Харківскому Медичному Унівеситеті, де він був завідуючим 
кафедри. Єдина проблема, що переслідувала Сурукчі декілька років – 
відсутність свого житла, проте через рік після запиту у місцевий ісполком йому 
надали п’ятикімнатну квартиру у довічне користування, що було дуже швидко, 
адже люди могли чекати чергу на квартиру декілька десятків років.  

У новому житлі Сурукчі повертаєтся до організації його іншого 
захоплення – літературних вечорів. 

До 90-их років XIX сторіччя ділянка була незабудована і планувалась їі здача під 

будівництво гімназії, проте плани змінилися і через декілька років невідомий архітектор 

почав будівництво маєтку. Будували його для родичів почесного громадянина 

Н.І. Ващенко, у якого Степан Гаврилович і придбав цей маєток. Особняк мав велику площу і 

міг вміщувати багато гостей і пацієнтів одночасного. Деякий час Сурукчі лікував складні 

форми раку і залишав хворих жити у себе, аби краще і зручніше було за ними наглядати. 

Його будинок, через свою романтичну архітектуру із різними верандами та статуями був 

музою для виступаючих тут творців. Мав дружні відносини із інтелегенцією Харкова 

дореволюційного періоду? Представників якої можна часто бачити на світилах у маєтку 

Степана Гавриловича. Валерій Берлін, автор книги «Шаляпін і харків’яни» був ініціатором 

встановлення меморіальної дошки на ціому маєтку. 

Сучасне життя особняка вже не є таким активним, за незалежності тут 
роміщувалися: дитячий садок, місцева бухгалетрія, а зараз він пустує. Були 
ініціативи зробити тут музей Шаляпіну, адже це саме те місце де він зупинявся 
і проводив багато часу у Харкові. Наразі маєток пустує і потребує 
реконструкції. 
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Павленко М. 
(ХНМУ) 

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÐÀÄÀ. ÓÒÂÎÐÅÍÍß, Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ, ÏÀÄ²ÍÍß  

Я обрала  цю тему, так як ми можемо провести паралель з тим, що 
відбувається сьогодні і  з тим, що відбувалося у часи існування Центральної 
Ради(УЦР). Деякі причини , які призвели до її падіння можуть спостерігатися і 
на сьогоднішній час. 

Утворення Української Центральної Ради. Українські національно-
демократичні сили усвідомлювали необхідність консолідації та створення 
об’єднаного суспільно-політичного центру, і за ініціативою Товариства 
українських поступовців (ТУП) 4 березня 1917 р. утворили Українську 
Центральну Раду (УЦР).   

Весь період існування УЦР 
можна поділити на два етапи: - 
автономістський (березень 1917 – 
січень 1918 р.); - самостійницький 
(січень – квітень 1918 р.).  

Михайло Грушевський 
сформулював програму і платформу 
Української Центральної Ради, 
основною метою якої було домогтися 
від Тимчасового уряду Росії визнання і проголошення національно-
територіальної автономії України. 

 
Партійний склад ЦР 

 Українська народна партія; 
 Укрїнська соціал-демократична партія; 
 Українська партія соціал-революціонерів; 
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 Товариство українських поступовців. 
Умови I Універсалу 

1. Проголошення автономії України в складі Росії; 
2. Управління України має здійснювати всенародні українські збори 

(сейми або парламент); 
3. Українські збори приймають закони, і тільки ці закони діють на 

території України; 
4. Висловлювалася надія, що неукраїнські народи, які проживають на 

території України, разом з українцями будуть будувати автономний 
устрій. 

 
Умови II Універсалу 

1. Центральна Рада має поповнитися представниками від інших 
народів, які живуть в Україні; 

2. Поповнена Центральна Рада утворює Генеральний Секретаріат, 
склад якого затверджує Тимчасовий Уряд; 

3. Центральна Рада починає розробку закону про автономічний устрій 
України, який має бути затверджений установчим збором. До 
затвердження цього закону, УЦР зобов’язується не здійснювати 
автономії України; 

4. Формування українського війська здійснюється під контролем 
Тимчасового Уряду. 

Умови III Універсалу 
1. Україна проголошується Українською Народною Республікою, не 

відділяючись від Росії; 
2. До установчих зборів в Україні вся влада належить УЦР та 

Генеральному Секретаріату; 
3. Скасовується право приватної власності на землю; 
4. УЦР починає мирні переговори з Німеччиною та її союзниками; 
5. Впроваджуються демократичні свободи: свобода мови, свобода 

друку та ін.; 
6. Запроваджується 8 годинний робочий день; 
7. Встановлюється державний контроль над виробництвом; 
8. На грудень призначаються вибори до всеукраїнських установчих 

зборів. 
9. Судова реформа. 

Умови IV Універсалу 
10. УНР проголошується незалежною, вільною суверенною державою 

українського народу; 
11. З усіма сусідніми країнами УНР прагне жити у мирі та злагоді; 



- 86 - 

12. Влада в Україні належить народу України, від імені якого, допоки 
не зберуться українські Установчі збори, буде правити ЦР; 

13. Піддано жорстокій критиці політику більшовиків, яка веде до 
громадянської війни; 

14. УЦР зобов’язується вести боротьбу проти прибічників більшовиків 
в Україні; 

15. УЦР зобов’язувалась негайно почати мирні переговори з 
Німеччиною; 

16. УЦР планує провести земельну реформу в інтересах селян; 
17. Держава має встановити контроль над торгівлею та банками 

Тож хочу підвести підсумок: головною причиною падіння ЦР було 
зволікання дотримання власних універсалів. До цих причин можна також 
віднести непослідовність політики її керівників, її компроміси з тимчасовим 
урядом. А найголовніше – це нездатність чи небажання вирішувати соціальні 
питання, які висувалися народними масами в ході еволюційних подій. 

 
 

Прасол О. 
(ХНМУ) 

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ ÐÓÑ² 

За часів Київської Русі існували знахарі – аналоги сучасних лікарів. Їх ще 
називали «льчцями» (від слова «лікувати»). Вони жили переважно у великих 
містах й дуже часто були особистими лікарями у князів. Так, з історичних 
джерел відомо, що власних медиків мали чернігівський князь Святослав 
Давидович, Володимир Мономах, Юрій Довгорукий. Однак «льчці» 
обслуговували не лише князів та представників суспільної верхівки, вони 
лікували широкий людський загал не зважаючи на соціальний статус хворого.  

З прийняттям християнства, Володимир Великий своїм церковним 
статутом зробив лікарні церковними установами, а льчців – людьми 
церковними, підлеглими єпископові. Володимир і його наступники активно 
будували лікарні, що оказували поміч старим, немічним, вбогим і сиротам. 
Князь Володимир наказував шукати в місті хворих і возити їм їжу додому; його 
справу продовжили інші князі, які будували спеціальні палати у церквах, де 
«покоїли трудних» тобто хворих. Християнство дуже вплинуло на лікувальну 
справу Київської Русі, оскільки ця релігія величезною мірою цінувала життя 
кожної окремо взятої людини. Основними медичними центрами на Русі були 
монастирі. Лікарями були ченці цих монастирів. Серед представників можна 
згадати лаврського ченця Даміана та одного з найвидатніших «лічців» 
домонгольського періоду Агапіта, який жив наприкінці XI — в першій 
половині XII ст., й був дуже відомим у народі. Кожен монастир окрім лікаря 
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мав мати ще й деякий запас ліків. До ліків належали переважно лікарські 
рослини, мед, вино, різноманітні види масел. У цей же період багато 
медикаментів надходили до Києва з більш розвинутих держав з вищім рівнем 
медицини (наприклад з Єгипту), що говорить про широкі торгівельні зв’язки 
Київської Русі.  

Однією з найголовніших проблем на Русі з точки зору медицини була 
розповсюдженість заразних захворювань. Заразні хвороби в народі охрестили 
«мором», «солодкими хворобами», «повальними хворобами», «моровою 
пошестю». Основними методами боротьби з ними було обкурювання димом, 
виморожування. У XV-XVI ст. приепідеміях почали відокремлювати здорових 
людей від хворих. На Русі були поширені бані, де лікували застуду, хвороби 
шкіри та суглобів, практикували кровопускання, вправляли вивихи і ставили 
банки, які у той час називалися горщиками. Однією з найважливіших галузей 
практичного лікування була хірургія. Потреба в ній була спровокована 
постійними військовими діями і побутовими пораненнями. Появатакої науки, 
як анатомії на Русі, як і в інших державах, пов’язанапершочергово з потребою 
надавання медичної допомоги при пораненнях, отриманих на війні.  

Окреме місце в медичному житті Давньоруської держави займала 
народна медицина. Вона була залишком язичницької культури, проте активно 
використовувалась і в часи християнства. Язичники називали своїх лікарів 
знахарями, відунами, чаклунами, що зв’язували людину з силами природи. 
Дуже важливою гілкою народної медицини є застосування лікарських трав 
(часнику, полину, кропиви, хрону, березового соку). Крім того, поширеними 
були й ліки тваринного походження (мед, молоко, сира печінка тріски). Ось, 
наприклад, вино та березовий сік використовували для обробки ран, а полин 
вважався необхідним засобом під час розладів шлунково-кишкового тракту. 
Гранатовий порошок застосовувався в хірургії для обробки гнійних ран і для 
позбавлення від сибірської виразки. Для лікування шкірних хвороб часто 
використовували мідний пил або порошок золота. До того ж, з прадавніх часів 
на Русі для поліпшення здоров’я та профілактики застуд 
використовували мінеральні води. Цілющі властивості «кислої води» (нарзану) 
застосовуються навіть у наш час. 

Цікавим фактом є те, що за часів Київської Русі почали з’являтися перші 
прообрази сучасних окулярів, які називалися берила. Ця назва прийшла з 
західної Європи й означала прозорий матеріал, з якого шліфували лінзи для 
окулярів, збільшувальних стекол та інших оптичних приладів.  

Медицина зазнала значного розвитку за часів Київської Русі переважно 
завдяки прийняттю християнства та активній торгівлі з іншими більш 
розвиненими державами. Саме за часів Давньоруської держави було збудовано 
фундамент лікувальної справи, базу знань, яка стала основою досягнень, які ми 
маємо сьогодні. 
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Прокопенко Т. 
(ХНМУ) 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß: 

Â²Ä ÂÈÒÎÊ²Â ÄÎ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß 

Проблема підготовки зубних лікарів у Російській імперіїнабула 
критичного значенняу XIX ст. Стоматологічна допомога хворим не надавалася 
через відсутність кваліфікованих спеціалістів бо їх не готували ні в Росії (до 
1881 р.), ні в Україні (до 1900 р.). У зв’язку з проблемою яка виникла, на VI 
З’їзді природознавців і лікарів М. В. Скліфосовським була висунута  
пропозиція про необхідність підготовки зубних лікарів з вищою медичною 
освітою на медичних факультетах університетів. Але тільки після Першої 
світової війни вирішення питання про підготовку стоматологів, здатних 
надавати кваліфіковану допомогу, почало втілюватися в життя. 

У харківських і київських 
медичних колах тих років детально 
обмірковувалася ідея про те, що 
кваліфіковану і спеціалізовану 
стоматологічну допомогу населенню 
України можуть надавати тільки 
лікарі, які від самого початку обрали 
професію зубного лікаря, на 
одонтологічних факультетах 
медичних інститутів, де термін 
навчання досягав чотирьох років. 

У вересні 1921 року колегією 
Укрголовпрофосу було прийняте 
рішення про створення 

стоматологічного факультету у складі Харківської медичної академії. У 
листопаді того ж року на засіданні колегії Укрголовпрофосу було прийняте 
рішення про зміну Харківської медичної академії у медичний інститут із двома 
факультетам: лікувальним та стоматологічним. Цим важливим рішенням був 
започаткований фундамент вищої стоматологічної освіти в Україні. 

Право на існування одонтологічного факультету переходило з одного 
інституту до іншого. З 1931 р. це право надавалося Харківському 
стоматологічному інституту, з 1967 р. - Полтавському медичному 
стоматологічному інституту, а з 1994-го - Українській медичній 
стоматологічній академії. У своєму становленні та розвитку Українська 
медична стоматологічна академія пройшла досить важкий шлях, який можна 
поділити на шість періодів: 1-ий – заснування одонтологічного факультету при 
Харківській медичній академії (1921–1931); 2-ий – перетворення факультету в 
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самостійний Харківський стоматологічний інститут (1931–1941); 3-й – період 
евакуації у м. Фрунзе і його функціонування як факультету Киргизського 
медінституту (1941–1944);  4-ий –переведення  у м. Харків після його 
звільнення від нацистських загарбників (1944 – 1967); 5-ий – перенесення у м. 
Полтаву і зміна його у Полтавський медичний стоматологічний інститут(1968 - 
1993); 6-ий-з 1994 р.  

Українська медична стоматологіча академія. 
І-ий період (1921– 931) 

При факультеті були створені 4 спеціальні кафедри: консервативного 
зуболікування з пропедевтичною одонтологією, протезного зуболікування з 
ортодонтією, оперативного зуболікування з щелепною ортопедією і окремої 
хірургії порожнини рота і суміжних ділянок. Профільною базою факультету 
стала Харківська державна зуболікарська школа. 

Після першого десятиліття з моменту створення факультету, він разом з 
факультетом одонтології Київського медичного інституту стали першими 
спеціалізованими вищими навчальними закладами для підготовки дантистів. 

ІІ-ий період (1931–1941) 
У зв’язку з економічним становищем країни подальший розвиток 

факультету відбувався у складних умовах. У серпні 1931 р., стоматологічний 
факультет ХМІ був реорганізований у самостійний Харківський 
стоматологічний інститут із 4-річним терміном навчання. Було створено 3 
спеціальні кафедри: хірургічної стоматології, терапевтичної стоматології, 
ортопедичної стоматології.  

ІІІ-ій період (1941–1944) 
На цей період припав початок Другої світової війни, а тому відбулося 

гальмування у розвитку факультету. Директор інституту Г. А. Личман видав 
наказ, що вимагав звільнити від навчання чи роботи всіх, хто підлягав призову 
у Червону Армію, знайти їм заміну, повністю виплатити заробітну платню, 
прийняти від них усі справи та майно.  

ІV -ий період (червень 1944 – травень 1967) 
Відбувається реевакуація інституту в м. Харків, його становлення і 

розвиток у післявоєнний період. У 1954 році постановою уряду СРСР 
стоматологічні інститути були реорганізовані встоматологічні факультети 
медичних вузів, але два з них – Московський та Харківський – залишили 
самостійними медичними стоматологічними інститутами. Основними 
напрямами наукових пошуків співробітників інституту в післявоєнні роки в 
стоматології були продовження клініко-морфологічних та клініко-
мікробіологічних досліджень захворювань зубів та розробка методів їх 
лікування. У ці ж роки разом з терапевтами і хірургами-стоматологами у 
розробку та вдосконалення методів комплексного лікування захворювань 
пародонта, травм щелепно-лицевої ділянки і відновлення дефектних зубних 
рядів внесли істотний вклад ортопеди-стоматологи. 

V-ий період (1967–1994) 
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12 травня 1967 року Рада Міністрів УРСР прийняла постанову № 294 про 
переведення Харківського медичного стоматологічного інституту у м. Полтаву. 
У зв’язку з цим МОЗ України 18 травня того ж року видав наказ № 269 про 
переведення Харківського медичного стоматологічного інституту в м. Полтаву 
протягом 1967–1968 рр.  

VІ-ий період (1994 – наші дні) 
У 1994 році Полтавський медичний стоматологічний інститут отримав 

найвищий IV рівень акредитації та статус Української медичної 
стоматологічної академії. У 2014 році IV акредитаційний рівень було 
підтверджено Акредитаційною Комісією України. 

У 2016 році Вищий державний навчальний заклад України «УМСА» 
святкуваласвій маленький  ювілей – 95 річчя з дня заснування Alma Mater. За 
цей чассвого існування академія стала авторитетним науковим центром 
стоматологічної освіти в Україні. 

Сучасний період Української медичної стоматологічної академії 
характеризується міжнародним визнанням,стрімким розвитком навчального 
закладу, відкриттям нових факультетів та спеціальностей. 

 
 

Радченко М. 
( ХНМУ)  

ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÎËÎÃ²ß 

Трансплантологія – галузь медичної науки, яка вивчає все, що пов’язано з 
пересадкою органів, тканин чи їх штучних замінників.  Трансплантаційна 
хірургія в світі розвивається настільки швидко, що кількість різних пересадок 
органів і тканин досягло 40 000 на рік, і в найближчі десятиліття буде 
становити 50% всіх операцій Сучасна ера трансплантології розпочалася в 50-х 
роках XX ст., але вона, як будь-яке науково-медичне досягнення, має свою 
передісторію.  

Витоки вітчизняної трансплантології пов’язують з ім’ям видатного 
хірурга М.І. Пирогова, який ще у 1835 р. прочитав лекцію «Про пластичні 
операції взагалі та про пластику носа особливо» і детально проаналізував 
проблему пересадки органів та тканин.  

Вважається, що початком трансплантації є опанування технікою 
переливання крові. Наступним етапом стало видалення хірургічним шляхом 
патологічно змінених органів та тканин. Перша експериментальна пересадка 
органу була виконана Е. Ульманом у Відні (Австрія). Учений-хірург працював 
над винаходом судинного шва і в січні 1902 року представив на раду 
Королівського товариства хірургів козу з пересадженою їй на шию ниркою 
собаки (причиною вибору нирки органом для пересадки як у тварини, так і в 
людини є її парність та особливість кровопостачання).  Операція пройшла 
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успішно, але через три тижні відбулося відторгнення органу з невідомих ще 
тоді причин.  

Пересадка серця теоретично обґрунтована набагато раніше за інші 
органи. Першу трансплантацію серця собаці виконав французький учений А. 
Каррель 1905 p., перша імплантація штучного серця здійснена В.П. Деміховим 
у 1937 р. Першу пересадку серця від однієї людини іншій провів 
південноафриканський хірург К. Бернард (до речі, стажувався у свій час у В.П. 
Деміхова). Це сталося 3 грудня 1967 р. в Кейптауні. Реципієнтом був 54-річний 
невиліковно хворий чоловік, донором – 25-річна жінка, що загинула під час 
автомобільної катастрофи в результаті черепно-мозкової травми. 

Першу у світі трансплантацію нирки від померлої людини до хворої на 
ниркову недостатність здійснив український учений Ю.Ю. Вороний у 1933 р. 
(м. Харків ). На жаль, жінка-реципієнт померла на другу добу після операції. 
Тільки через два десятиліття (у 1954 р., Бостон, США) була здійснена перша 
успішна операція з пересадки нирки, реципієнт і донор в котрій були 
однояйцевими близнюками. Внаслідок цієї операції, яку провели Дж. Мюррей і 
Дж. Меріл, прооперований пацієнт прожив понад 20 років. Найуспішнішим у 
світовій практиці трансплантології є пацієнт, який прожив з пересадженою 
ниркою близько 37 років. 

На сьогодні операції з пересадки донорських нирок широко проводяться 
практично у всіх розвинених країнах. В Україні першу трансплантацію нирки 
26-річному хворому від живого донора-брата здійснено у 1972 р. в тодішньому 
Київському науково-дослідному інституті урології та нефрології, очолюваному 
видатним хірургом B.C. Карпенком.  

Другим за частотою пересаджування життєво важливим органом є 
печінка. Історія трансплантації печінки охоплює понад 50 років. Першу 
трансплантацію печінки в клінічних умовах виконав у 1963 р. американський 
хірург Т. Старзл (Денвер, США), але лише з удосконаленням трансплантаційної 
техніки та допоміжних заходів, що зменшували відторгнення пересадженого 
органу чужим організмом, вдалося здобути переконливих успіхів в цій справі.  

Технічна можливість пересадки легені вперше була започаткована 
російським ученим В.П. Деміховим у 1947 р. (СРСР).  

Вітчизняна статистика далеко не райдужна, але в усьому світі 
становлення трансплантології як науки пройшло неймовірно складний, 
болісний і довгий шлях. Проблема трансплантації не терпить поверхневого 
погляду, тут необхідно ретельно вивчати не тільки медичні, але юридичні, 
соціальні та моральні аспекти. Для світової трансплантології найближчою 
перспективою розвитку пересадки органів є ксенотрансплантація і подальша 
розробка штучних органів. Це дозволить вирішити гостру проблему нестачі 
донорських органів і етичну проблему донорства.  
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Рассулова А. 
(ХНМУ) 

ÂÈÄÀÒÍÈÉ Ë²ÊÀÐ-ÒÅÐÀÏÅÂÒ  

ÌÀËÀß ËÞÁÎÂ ÒÐÎÕÈÌ²ÂÍÀ 

Народилася 13 січня 1919 року у селі Копані Оріхівський район 

Запоріжської області в селянській сім’ї. У 1933 році закінчила семирічну 

неповну середню школу та вступила на лікувальний факультет Харківського 

медичного інституту (нині ХНМУ), який закінчила у 1938 році за спеціальністю 

«терапія». Трудовий шлях почала лікарем-терапевтом у селищі Петровеньки 

Іванківського району Луганської області. Любов Трохимівна – учасник Другої 

Світової  війни, лікар фронтових шпиталів Південних, Закавказьких та 

Північнокавказьких фронтів. Працювала заступником начальника евакуаційних 

шпиталів, помічником начальника лікувального відділу Харківського 

військового округу. З 1946 року працювала клінічним ординатором кафедри 

госпітальної і факультетської терапії Харківського медичного інституту, з 1949 

року – асистентом кафедри, з 1952 року – докторант, з 1954 року – доцентом 

кафедри внутрішніх хвороб, з 1955 року – завідувачем кафедри внутрішніх 

хвороб. Кандидатська дисертація «Туберкулінодіагностика в клініці внутрішніх 

хвороб» (1950), докторська дисертація «Про зміни серцево-судинної системи 

при туберкульозі» (1954). 

З 1964 року член президії Наукових товариств 
терапевтів і кардіологів України, з 1977 року – голова 
Харківського обласного товариства терапевтів та 
член Міжнародної асоціації інтернистів, з 1981 року 
директор філіалу Київського НДІ кардіології імені 
М.Д. Стражеска, з 1986 року директор Харківського 
НДЇ терапії, з 1993 року директор ДУ «Інституту 
терапії» АМН України. З 1993 року член 
Міжнародного товариства кардіоваскулярної 
фармакотерапії, з 1996 року член Міжнародного 
товариства гіпертензіологів. З 1997 року – заступник 

генерального директора Міжнародного біографічного центру (Кембридж). 
Напрями наукових досліджень: кардіологія, внутрішня медицина, 

клінічна фармакотерапія. Перші дослідження були присвячені фтизіатрії. 

 

Л.Т. Малая 
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Наукові здобутки: розроблення нових схем діагностування та лікування 
атеросклерозу, серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби, гострого 
інфаркту міокарду; вивчення ролі нейрогуморальних систем у патогенезі та 
прогресуванні захворювань внутрішніх органів. 

Малая Любов Трохимівна – визнаний вчений не тільки в Україні, а й в 
дальньому зарубіжжі. Під її керівництвом виконано 35 докторських та 180 
кандидатських дисертацій, автор понад 500 наукових робіт та 26 монографій. 
Найбільш визнані монографії – «Рак легенів» (1965), «Діагностика і лікування  
хвороб серця і судин у хворих туберкульозом» (1965), «Клініка внутрішніх 
хвороб» (1977), «Ішемічна хвороба серця у молоді» (1978), «Інфаркт 
міокарда» (1981), «Лікування хвороб серця та судин» (1982), «Ритми 
серця» (1993), «Хронічна недостатність кровотворення» (1994), «Клінічна 
фармокологія» (1995), «Серцеві глікозиди» (1998), «Невідкладна допомога в 
кардіології» (1998), «Ендотентальна дисфункція при патології серцево-судинної 
системи» (2000), «Хронічна серцева недостатність» (2002). 

За досягнення у розвитку охорони здоров’я Любові Трохимівні Малій 
присуджені звання Героя Соціалістичної праці (1979) та Героя України (1999), 
нагороджена орденами Трудового Червоного прапора (1960), Леніна (1979), 
Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня (1985), Богдана Хмельницького ІІІ 
ступеня (1995), Ярослава Мудрого V ступеня (1998), орденом Держави (1999), 
лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки за цикл наукових фундаментальних праць з кардіології 
(2003, посмертно), заслужений діяч науки і техніки України (1968), лауреат 
премії С.І. Вавілова (1989), премії імені М.Д. Стражеска (1983, 1997), премії 
імені П.І. Шатілова (1981, 1983, 1987), Першої академічної премії з клінічної 
медицини АМН України (1995, 2000), Золотою Зіркою Героя у Великій 
Вітчизняній війні (1945), Золотою медаллю Польської Академії медичних наук 
(1999).   

Американським біографічним інститутом нагороджена «Міжнародним 
культурним дипломом пошани» (1997), їй присвоєно звання «Людина 
року»(1996), Міжнародним біографічним центром (Кембридж, Велика 
Британія) включена у видання «2000 видатних учених ХХ століття» (1998). 

У 1981 році з ініціативи Малої Л.Т. в Харкові відкрито філію Київського 
НДІ кардіології, який з 1986 року був перетворений в єдиний в Україні 
науково-дослідницький інститут терапії МОЗ України,  що відіграло вагому 
роль в поліпшенні якості діагностики і лікування населення України. 
Заснований і очолюваний Л. Т. Малої Інститут за короткий час перетворився на 
потужний науковий і лікувальний комплекс: основна увага в діяльності 
Інституту приділялася координації терапевтичної служби України, розвитку 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень в терапії, інтегральним 
підходам в профілактиці, діагностиці та лікуванні найбільш поширених хвороб 
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внутрішніх органів.Сьогодні в Інституті щорічно лікуються близько 10 тисяч 
пацієнтів, отримують активну допомогу більше 27 тисяч 
чоловік.Розпорядженням Кабінету міністрів України від 9 квітня 2004 року 
Інституту терапії АМН України присвоєно ім’я Любові Трохимівни Малої. 

Любов Трохимівна – справжній взірець патріотизму і громадянськості, 
вона активно займалася громадською роботою, на протязі багатьох років була 
членом Комітету радянських жінок, делегатом VI Всесвітнього конгресу жінок, 
учасником міжнародних симпозіумів жінок. За великі заслуги в суспільному 
житті вона удостоєна в 1999 році звання «Почесний громадянин міста 
Харкова». 

Померла 14 квітня 2003. Рішення Харківської міської ради від 20.11.2015 
року ім’ям Любові Малої названо проспект у Жовтневому районі міста Харків. 
На будівлі Харківського національного медичного університету встановлено 
меморіальну дошку Любові Трохимівни. 

 
 
 

Росоха Л. 
(ХНМУ) 

ÕÓÄÎÆÍÈÊ Â ÀÍÀÒÎÌÈÈ È ÕÈÐÓÐÃÈÈ 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – гениальный врач и талантливый 
проповедник. Христианин огромной силы воли, честности и безбоязненной 
веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Многими 
исследователи часто рассматривают два рода деятельности В.Ф. Войно-
Ясенецкого, хотя архиепископ неоднократно указывал, что он не разделяет 
хирургическую практику и священство. 

О медицине будущий «святой хирург» никогда не мечтал. Он с детства 
мечтал о профессии художника, но в следствии подал документы на 
медицинский факультет Киевского университета. «Недолгие колебания 
кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но 
обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей», – 
вспоминал архиепископ Лука.  



- 95 - 

Операциям на глазах 
Валентин Феликсович стал 
учиться сразу после 
выпускных экзаменов. Он 
даже приводил больных 
к себе домой.  Однажды 
епископ Лука прооперировал 
целую семью, в которой 
слепыми от рождения были 
отец, мать и пятеро их детей. 
Из семи человек после 
операции шестеро стали 
зрячими. 

В то время больные 
часто умирали, потому что не 
переносили наркоза. И 
Архиепископ Лука посвятил 
свою диссертацию новому 
методу обезболивания – 
регионарной анестезии. В 
1915 году вышла в свет 
книга Войно-Ясенецкого на 

эту тему, за нее будущему 
архиепископу была присуждена премия Варшавского университета. 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий овдовел в 1919 году, потеряв 
любимую жену и мать четверых детей. В 1921 году, в разгар Гражданской 
войны, Войно-Ясенецкий появился в больничном коридоре… в рясе и с 
наперсным крестом на груди. Оперировал в тот день и в последующем, 
конечно, без рясы, а как обычно, в медицинском халате. Ассистенту, который 
обратился к нему по имени-отчеству, ответил спокойно, что Валентина 
Феликсовича больше нет, есть священник отец Валентин. В феврале 1921 года, 
в страшное время репрессий, когда тысячи мирян и священников, 
отвергнувших обновленчество, сидели в тюрьмах, ссылках и лагерях, хирург 
Валентин Феликсович стал священником (Лукой будущий святитель был 
назван при монашеском постриге в честь святого апостола Луки – врача и 
художника-иконописца). Теперь он оперировал и читал студентам лекции в 
рясе и с крестом на груди. Перед операцией молился Божией Матери, 
благословлял больных. Когда из операционной однажды вынесли икону, 
хирург не приступил к операциям до тех пор, пока икону не вернули на место. 
Он всегда открыто говорил о своей вере: «Куда меня ни пошлют – везде Бог».  

 

Лука Войно-Ясенецкий 
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В 1923 году знаменитый хирург принял тайный монашеский постриг и 
был возведен в сан епископа. Он добровольно и открыто избрал крестный путь 
мученичества, страданий и подвига, путь «агнца среди волков», о котором ни 
разу не пожалел. Он был строг и требователен. Нередко запрещал в служении 
неподобающе ведущих себя священников, лишал некоторых сана, строго 
запрещал крестить детей с неверующими восприемниками (крестными), не 
терпел формального отношения к служению и подхалимства перед властями.  

Его скитания по тюрьмам и ссылкам начались после первой же 
архиерейской службы в кафедральном соборе Ташкента, откуда «черный 
ворон» увез его в тюрьму. Но Владыку не сломили ни многочисленные аресты, 
ни годы тюрем и сталинских лагерей, ни 13-дневный допрос «конвейером, ни 
клевета и изгнания. Он ничего не подписал и не отрекся от сана священника. 
Идти по такому тернистому пути ему помогало ощущение, что его 
поддерживает сам Иисус Христос. 

В 1958 году архиепископ Лука полностью ослеп, и в письме своей дочери 
он писал: «От операции я отказался и покорно принял волю Божию быть мне 
слепым до самой смерти. Свою архиерейскую службу буду продолжать до 
конца». Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его 
молитвы творили чудеса. 

11 июня 1961 года, в День Всех Святых, 84-летний архиепископ Лука 
отошел к Господу. Три дня неиссякаемым потоком люди шли попрощаться с 
любимым архипастырем, хотя власть всеми способами пыталась помешать 
этому. Многие больные у могилы святителя Луки получили исцеления. Мощи 
святителя были обретены 22 ноября 1995 года. В том же году определением 
Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к 
лику местночтимых святых.  

Святитель Лука своей жизнью показал высокий идеал медицинского 
служения, когда врачом движет вера во Христа и в то, что человек является 
творением Божиим. Этот удивительный человек за свою 84-летнюю жизнь спас 
огромное количество безнадежных больных. Хотя, он все же стал художником 
– «художником в анатомии и хирургии». 
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Ротарь А. 
(ХНМУ) 

ÆÇÍÜ È ÍÀÓ×ÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ  

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ 

Владимир Петрович Воробьёв (1876–1937) – российский, украинский и 
советский анатом, академик Всеукраинской академии наук (1934), 
единственный заслуженный профессор СССР (1924), лауреат премии В. И. 
Ленина (1927). Разработал стереоморфологические методы препарирования. 
Автор оригинальных широко известных научных работ, учебников и пособий 
по анатомии человека, первого отечественного пятитомного «Атласа анатомии 
человека» (1938–1942). Участвовал в бальзамировании тела В. И. Ленина. 

В. П. Воробьев учился и почти всю жизнь работал в Харькове и 
руководил кафедрами анатомии Харьковского университета и Женского 
медицинского института. В 1919–1921 годах временно работал в Болгарии, где 
создал кафедру анатомии Медицинской академии в Софии и руководил ею, а 
затем до конца своей жизни возглавлял кафедру анатомии Харьковского 
медицинского института. Одновременно в 1930-х годах был научным 
руководителем Украинского института экспериментальной медицины. 

Родился 15 (27) июня 1876 года в Одессе в 
зажиточной семье оптового торговца зерном.В 
1897 году он завершил обучение в гимназии. 
При Новороссийском университете, в родном 
городе Владимира Петровича, медицинского 
отделения на то время не было, и по этой 
причине Воробьев последовав совету своего 
дяди в 1897 году начинает обучение в 
Императорском Харьковском университете, где 
он поступает на медицинский факультет. 

На первом курсе Воробьёва увлекает 
анатомия человека и вскоре он становится 
учеником профессора А. К. Белоусова, который 
в то время читал курс нормальной анатомии на 

факультете. В 1903 году Владимир Петрович с отличием оканчивает 
медицинский факультет Императорского Харьковского университета со 
степенью лекаря. Позже, совет медицинского факультета, в декабре того же 
года, избирает его должность помощника прозектора. В 1908 году Воробьёв 
успешно защищает докторскую диссертацию об иннервации сухожилий 
человека. С 1910 год он занимал должность приват-доцента Харьковского 
университета. В том же году, по приглашению Харьковского медицинского 
общества Воробьёв занимает кафедру анатомии в созданном им «Женском 

 

Владимир Воробьев 
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медицинском институте». В 1913 году В. П. Воробьев был избран профессором 
Юрьевского и Варшавского университетов, но министр просвещения Л. Кассо 
не утвердил его в обоих этих должностях. По ходатайству института Воробьев 
в 1916 году был утверждён в звании профессора.  

С 1917 по 1937 год онявлялся руководил теле кафедры анатомии 
Харьковского медицинского института – с перерывом : в 1919–1921 годах он 
работал в Болгарии, где принимал участие в создании кафедры анатомии 
Медицинской академии в Софии и впоследствии возглавлял её; В Софийском 
университете читал лекции, издал учебник, основал анатомический музей. В 
Софии кафедра анатомии и на сегодняшний  день носит его имя. В 1921 году, 
по возвращению в Харьков, Воробьёв продолжил работы над новыми методами 
консервирования тканей, начатые им ещё во время пребывания в Болгарии. 
Разработанная им научная концепция о методах сохранения тел и органов 
умерших к 1924 году была окончательно готова. В связи с необходимостью 
бальзамирования тела Ленина, Владимиру Петровичу в 1924 году пришлось 
вернуться к вопросу бальзамирования человеческих тел; 25 марта 1924 года 
Воробьев приехал в Москву и уже на следующий день приступил к работе. В 
1934 году «за исключительные заслуги в деле сохранения тела В. И. Ленина» 
Владимир Петрович Воробьев и Борис Ильич Збарский были награждены 
орденами Ленина. Позже, комиссия во главе с проф. А. И. Абрикосовым после 
осмотра тела Ленина попрошествии 10 лет со времени его бальзамирования, 
оценила «научный и гражданский подвиг» награждённых ученых, указав, «что 
их работа представляет научное достижение мирового значения». В том же 
1934 году В. П. Воробьёв избран членом Всеукраинской академии наук по 
кафедре анатомии человека. 

Свои исследования проводил преимущественно в области анатомии 
нервной системы. Одним из первых начал разрабатывать функциональную 
анатомию, открыл новые законы структурной организации нервной системы. 
Предложил инновационный  метод прижизненного контроля с помощью 
вшитых электродов. Развил учение о целостности организма, о влиянии 
функций и труда на морфогенез (формирование органов). Впервые определил 
значение пограничной макро-микроскопической области видения и разработал 
методы её исследования. Разработал стереоморфологические методы 
препарирования. В 1924 году совместно с Б. И. Збарским разработал метод 
бальзамирования тел умерших. Участвовал в бальзамировании тела В. И. 
Ленина и Г. И. Котовского. Основал первый и единственный в мире «Музей 
становления человека» в городе Харькове. 

Своё активное участие в научной сфере Воробьёв осуществлял в виде 
издании научных трудов, в выступлениях с докладами на съездах и 
конференциях, в работе над «Кратким учебником анатомии человека» в двух 
томах, подготовке к созданию первого отечественного «Атласа анатомии 
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человека», который большей частью был завершен к середине 1937 года. 
Воробьев лично разработал план его издания, который был рассчитан на 5 
томов. Под его руководством был подготовлен огромный детальный 
иллюстративный материал для будущего атласа. Завершить эту работу 
Владимиру Петровичу не удалось в виду скоропостижной кончины. Ученики 
Воробьева, среди которых особое внимание заслуживает профессор Рафаил 
Давыдович Синельников, продолжили работу над Атласом, последний, пятый, 
том которого был напечатан в 1942 году в блокадном Ленинграде. Второе 
издание атласа вышло в 1948 году, и в авторах атласа значились Воробьёв В. П. 
и Синельников Р. Д., но в следующем издании атласа в авторы Синельников Р. 
Д. вписал только себя и своего сына, а имя своего учителя указывать не стал. 

Вклад Владимира Петровича в развитие как в отечественной ,так и 
мировой анатомии сложно переоценить. Являясь одним из основателей целых 
направлений в анатомии и медицине он навсегда вписал своё имя в золотой 
фонд украинских и мировых научных деятелей. И что особенно важно-то что 
жизнь и работа этого выдающегося человека была большей часть связана с 
Харьковским Национальным Медицинским Университетом (в те годы 
медицинский факультет Харьковского Императорского Университета, позже 
Харьковский Медицинский Институт) и городом Харьковом. 
 

 

Терещенко А. 
(ХНМУ) 

ÂÏËÈÂÎÂ² ÔÀÊÒÎÐÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÎÕÎÐÎÍÈ 

ÇÄÎÐÎÂ’ßÕÀÐÊÎÂÀ 

Охорона здоров’я – галузь діяльності держави, метою якої є організація та 
забезпечення доступного медичногообслуговуваннянаселення. Розвиток охорони здоров’я 
держави є прямим віддзеркаленням її суспільного розвитку.Тобто охорона здоров’я – це 
ключовий елемент діяльності держави у відношенні до населення. Виходячи з цього, 
сутність основних етапів розвитку охорони здоров’я розкривається в контексті загальної 
історії країни.  

Розвиток охорони здоров’я Харкова, відповідно до історії країни, 
розділено на такі етапи: 1 – з часів заснування міста до реформ 60-70 р.р. ХІХ 
ст.; 2 – після вказаних реформ до жовтневих подій ХХ ст.; 3 – період 
становлення радянської влади 20-30 р.р. ХХ ст.; 4 – післявоєнний період; 5 – 
роки незалежності нашої країни. За ці історичні періоди місто Харків спочатку 
було фортецею, потім полковим містом, губернським містом, столицею 
Радянської України. У теперішній – час друге за кількістю мешканців місто 
України, великий науковий, культурний, промисловий і транспортний осередок 
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України. Всі ці етапи розвитку міста залишили і суттєвий слід на розвитку 
охорони здоров’я міста.   

Охорона здоров’я Харкова за цей час пройшла шлях від початкових 
елементів організації медико-санітарної допомоги населенню з боку держави до 
створення великих багатопрофільних лікарень, потужних спеціалізованих 
медичних центрів та дієвої програми загальної диспансеризації населення. 
Основними принципами радянської системи охорони здоров’я були 
безкоштовність, загальнодоступність, плановість, профілактична 
спрямованість. Серед загальних історичних подій розвитку держави і міста 
видатну роль на рівень розвитку охорони здоров’я у Харкові відіграло 
заснування медичного факультету Харківського університету, що сприяло 
стати місту центром підготовки лікарських, фельдшерських, акушерських і 
сестринських кадрів. Напередодні першої світової війни забезпеченість 
медичними кадрами у Харкові перевищувала середньоросійський та середньо-
регіональний показники забезпеченості ними населення.  

Отже, на розвиток стану охорони здоров’я Харкова окрім 
загальнодержавного розвитку суттєво вплинув особовий статус міста на протязі 
всього свого існування та наявність потужної вищої медичної школи 
Харківщини, яка готує не тільки висококваліфікованих лікарів, а й педагогічні 
та наукові кадри для медицини. Аналіз величезного досвіду, що нагромадила 
харківська охорона здоров’я протягом трьох століть свого існування дає всі 
підстави сподіватися на збереження в нашому місті цієї сфери суспільної 
діяльності на рівні світових стандартів.  

 
 

Сахута Н. 
(ХНМУ) 

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÌÅÄÈÖÈÍÈ ÍÀ ÕÀÐÊ²ÂÙÈÍ²  

Ó ÑÅÐ. Õ²Õ ÑÒ. – ÍÀ ÏÎ×. ÕÕ ÑÒ. 

Розвиток української медицини отримав значного прискорення у 
реформені роки ХІХ століття. Оскільки швидкі темпи розвитку суспільних 
відносин були саме спрямовані на підвищення рівня життя громадян, значної 
уваги вимагала медицина. Загалом вплив на розвиток медицини справляли 
земська та освітня реформи 1860-1864 рр. Науковий інтерес становлять 
здобутки та особливості розвитку медицини на Харківщині у сер. ХІХ ст. – поч. 
ХХ ст., оскільки саме в ці часи започатковано нові способи організації охорони 
здоров’я населення, набули самоврядування навчальні заклади, в результаті 
чого отримані значні наукові досягнення у медичній науці. 

Важливими напрямками розвитку медицини на Харківщині у сер. ХІХ ст. 
– поч. ХХ ст. стали: організаційно-правове регулювання медичної діяльності, 
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розвиток освіти у колегіумах та на медичному факультеті Харківського 
університету, удосконалення системи охорони здоров’я населення, розвиток 
медичної науки та діяльність видатних науковців у сфері медичних знань, а 
також пропаганда медичних знань та допомоги серед населення. 

Найбільшим здобутком XIX століття у вітчизняній медичній галузі було 
запровадження земської медицини після скасування в 1861 р. в Російській 
імперії кріпацтва і створення місцевих органів самоврядування (земства з 1864 
р.). Вітчизняна земська медична організація, не маючи аналогів у жодній іншій 
країні, вписала неповторну сторінку в історію світової медицини [1, с. 47]. 
Проте організаційно-правове регулювання медичної діяльності повністю 
підпорядковувалось російській імперській політиці і повністю відповідало 
законодавству останньої. Але й за таких умов населення Харківщини могло 
отримувати безоплатну медичну допомогу організовану земським 
самоврядуванням. Також із впровадженням земської реформи почали свою 
діяльність архівні фонди, які накопичували та зберігали інформацію про стан 
охорони здоров’я населення та деякі організаційні заходи по його забезпеченню 
[2, с. 155]. 

Значного стимулу для розвитку медичної науки надало створення у 1861 
році Харківського медичного товариства, очолюваного професурою вищої 
медичної школи. Проте діяльність Харківського медичного товариства була 
направлена не лише на наукову діяльність, але і на практичне надання медичної 
допомоги населенню. Так, у 1863 р була відкрита громадська амбулаторія, яка 
довгий час була єдиною в Харкові. У 1885 році почала приймати хворих 
невелика лікарня (на 10 ліжок), створена, головним чином, для надання 
допомоги при раптових захворюваннях. У 1887 р Товариство відкрило перший 
в місті і єдиний на той час хіміко-мікроскопічний кабінет для медичних аналізів 
і досліджень. У тому ж році, незабаром за початком виробництва Л. Пастером 
щеплень проти сказу, Товариство відкрило Пастернівський інститут з 
притулком для укушених скаженими тваринами [3, с. 28–29]. 

Як зазначає Робак І.Ю., земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи 
сприяли створенню в Харкові нових прогресивних форм організації охорони 
здоров’я населення: здійснення земської реформи дало місту земську 
громадську охорону здоров’я, а внаслідок реалізації міської реформи Харків 
одержав власну міську лікувально-санітарну організацію. Проте відсутність 
єдиного центру, що керував би харківською охороною здоров’я, 
розпорошеність зусиль і коштів негативно позначалися як на матеріальному 
забезпеченні медичних закладів, так і на ефективності боротьби з найбільш 
небезпечними хворобами [4, с. 79].  

У своєму дисертаційному дослідження Робак І. Ю. також зазначає і про 
стан смертності на Харківщині як показник роботи з організації охорони 
здоров’я населення та якості надання медичної допомоги та значні досягнення 
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тих років по зменшенню смертності населення Харківщини. Так,смертність у 
Харкові в дореформений період була просто жахливою. На її високий показник 
впливали важкі соціально-економічні умови життя більшості «харьковцев», їх 
низький культурний рівень, санітарна невпорядженість міста, слабкий розвиток 
медичної частини. На початку ХІХ сторіччя смертність у Харкові становила 
близько 60 промілле, у 50-ті роки – десь 53, у 60-ті коливалася навколо цифри 
46. Деяке зниження смертності упродовж шістдесятих років пояснюється як 
постійним розширенням і поліпшенням медичної допомоги, так і зростанням 
загального культурного рівня населення. До речі, такий рівень смертності 
приблизно відповідав середньому по містах імперії показникові [4, с. 104–105]. 

Зростання загального культурного рівня населення, особливо у сфері 
медичної освіти багато в чому залежала від пропаганди медичних знань та 
допомоги населенню Харківщини. Як зазначає Альков В. А., з невіглаством та 
забобонами намагались боротися й за допомогою влаштування лекцій та 
народних читань. Лише у місті Харкові вони були більш-менш регулярні. На 
селі ж в розповсюдженні гігієнічних знань губернське земство тривалий час не 
брало жодної участі, лише окремі лікарі влаштовували заходи своїми силами. 
Наприклад, 1892 р. популярні лекції про холеру були проведені в усіх селах 7-ї 
дільниці Зміївського повіту, проводились також бесіди з хворими. Лікар 
оцінював ефективність цих мір як високу. Після цього, як результат, селяни 
стежили та доповідали про хвороби, переповідали те, що чули від лікаря. Темні 
чутки поступово зникли. Народні читання зі слайдами з гігієни при великих 
витратах не набули поширення через безгосподарність у повітах. Ближче до 
кінця ХІХ ст. в зв’язку зі зростанням грамотності в губернському місті масово 
стали випускатися брошури, присвячені епідемічним хворобам. Приміром, 1892 
р. чималими тиражами видавалися брошури про методи боротьби з холерою. 
Брошури та листки, присвячені різним питанням гігієни та медицини, 
роздавалися населенню безкоштовно переважно під час епідемій. На початку 
ХХ ст. пропаганда медичних знань стала доводити свою ефективність. 1910 р. 
холера в місті вразила 281 людину, летальних випадків було 88. Такі відносно 
невеликі захворюваність та смертність зумовлювались тим, що населення було 
ознайомлене з ознаками хвороби й заходами боротьби з нею, з основами гігієни 
[5, с. 136]. Проте, як зазначає науковець, незважаючи на очевидність 
необхідності посилення пропаганди медичних знань, вона лишалась явно 
недостатньою; тим не менш, у даний період було закладено основи для 
пропаганди медичних знань, вироблено специфічний інструментарій [5, с. 137]. 

Таким чином, підсумовуючи все вищезазначене, є цілком вагомі підстави 
зазначити, що розвиток медицини на Харківщині у сер. ХІХ ст. — поч. ХХ ст. 
має якісно прогресивні досягнення, не лише в організації охорони здоров’я 
населення, а й у науковій, просвітній діяльності та медичній допомозі 
населенню, а отже, реформи, які стосувалися медичної сфери були виправдані, 
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проте левова частина досягнень була досягнута за вимогами, які склались на 
той час у суспільстві — а це є і пропаганда медичних знань, наукова діяльність, 
а також внесок Харківського медичного товариства у забезпечення охорони 
здоров’я харків’ян.  
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Семенець Д. 
(ХНМУ) 

ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÈÐ – ÑÅÐÖÅ ÕÀÐÊÎÂÀ 

Харківський Покровський храм – найдавніша та  найпрекрасніша будівля 
у місті, розташована на березі річки Лопань, усередині колишньої Харківської 
фортеці. 

Відомо, що Харків був заснований козаками, людьми військовими, а для 
них свято Покрова Божої Матері – найбільш шановане. Тому і один з перших 
храмів, зведених в місті, був присвячений саме цьому великому святові. Люди, 
що переселялися на Слобожанщину від переслідування уніатів на 
західноукраїнських землях, за свій порятунок дякували Богородиці та Її 
Покров. 

На жаль, зараз вже неможливо достеменно з’ясувати, який зодчий і в 
якому році побудував цю чудову церкву. Відомо тільки, що освячена вона була 
в 1869 році митрополитом Авраамом. 
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Свято-Покровський монастир 

 

Старовинний переказ свідчить, що колись від храму вів підземний хід до 
річки - на випадок облоги Харкова татарами. 

Храм побудований в камені, але зі збереженням багатьох традицій 
дерев’яного зодчества, що є відмінною рисою багатьох церков 
Слобожанщини.Покровський храм – це барокова «трьох банна» церква, на якій 
візерункові цегляні наличники розміщуються поряд із багатопрофільними 
карнизами. Виростаючі один з одного об`єми гармоніюють  із суворими, 
важкими формами дзвіниці, що нагадує кріпосну башту. 

З 1726 року у Свято-Покровського храму починається нове життя, 
колипоруч з ним був заснований монастир, який також отримав назву 
Покровський. За відомістю 1751 року в ньому жили 11 ієромонахів, 4 
ієродиякона і 10 ченців. Частина насельників обителі викладала в Колегіумі 
(архієрейська школа), інші займалися великим господарством монастиря. 

Процвітання святої обителі було припинено безбожною владою після 
Жовтневої революції 1917 року. Ставлення до релігії в державі різко змінилося. 
Політіка більшовиків по відношенню до церкви була спрямована на її 
ліквідацію, на утвердження атеїстичного світогляду. 

У 1922 році монастир був закритий, багато ченців прийняли мученицький 
вінець, постраждавши за Христа. Їх останки були знайдені в червні 2000 року 
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під час очищення фундаменту і зараз благоговінно зберігаються в спеціальному 
ковчезі у вівтарі Озерянського храму. 

Монастирське майно було розграбовано, знищені унікальні цінності, 
бібліотека, зневажена усипальниця. У будівлях обителі розмістилися сторонні 
організації. 

Напочатку другої половини ХХ століття була проведена косметична 
реставрація зруйнованого Покровського собору. Трохи пізніше, в 60-х роках, 
був розроблений проект реставрації храму в первісному вигляді. Однак, далі 
справа не пішла, і храм простояв у лісах до самої перебудови. 

І лише 15 січня 1990 року владою було прийнято рішення про повернення 
монастирських споруд церкви. 8 квітня того ж року відбулося освячення і 
перша служба в Покровському храмі, а 14 жовтня, вперше після багатьох років, 
було урочисто відзначено престольне свято – Покрова Пресвятої Богородиці.До 
початку 2000-х років була завершена реставрація Покровського Собору, 
відновлені прибудови ХIХ століття. 
Монастир знову став духовно-просвітницьким осередком краю і поповнюється унікальним 

святинями. 

 
 

Усиков А. 
(ХНМУ) 

ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ È ÍÀÓ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ È.È. ÌÅ×ÍÈÊÎÂÀ 

Илья Ильич  Мечников родился 15 мая  1845 года в дворянской семье. 
Место рождения Мечникова – деревня Ивановка ( в настоящее время 
Купянский район Харьковской области ). В 1856 году Илья Мечников поступил  
во 2-й класс харьковской гимназии, которую окончил  в 1862 году с золотой 
медалью.После окончания  гимназии Мечников отправился учиться в 
Германию, но ошеломленный  холодным приемом со стороны отечественных 
студентов и квартирных хозяев, сразу же вернулся обратно и поступил на 
естественное отделение физико-математического факультета Харьковского 
университета. Учебный курс состоящий из 4 лет Илья Мечников прошел за два 
года. В 1864 году Мечников выехал за границу, сначала работал на острове 
Гельголанд, в Северном море, где установил новую группу червей –  
гастротрих, родственных нематодам и коловраткам.  Осенью того же года И. 
Мечников продолжил свою деятельность в Гисенском  университете, в 
лаборатории немецкого зоолога Рудольфа Лейкарта. В данной лаборатории  
Илья Ильич открыл сложный цикл развития (чередование поколений) у 
паразитических нематод.В 1865 году Илья Ильич Мечников переехал для 
продолжения научных исследований в Неаполь, где познакомился с 
российским биологом Александром Онуфриевичем Ковалевским. Знакомство, 
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переросшее в многолетнюю дружбу, определило направление дальнейшей   
научной деятельности Ильи  Мечникова. На берегу Неаполитанского залива, 
Мечников и Ковалевский изучали эмбриональное развитие морских 
беспозвоночных. Ряд этих исследований, подчиненных главной идеи – доказать 
единство происхождения всех групп животных, – положили начало 
эволюционной эмбриология. 

К моменту  возвращения в 
Россию (в 1867) И.Мечников получил 
важные сведения. После изучения 
развития головоногих моллюсков, он 
сделал Принципиальное обобщение: в 
эмбриональном развитии 
беспозвоночных формируются те же 
зародышевые листки, что и в 
позвоночных животных. Это 
положение легло в основу 
магистерской диссертации, которую 
Илья Ильич защитил в 1867 году  в 
Петербуржском университете. 

С 1870 по 1882 год Илья Ильич 
Мечников – ординарный профессор 
кафедры зоологии и сравнительной 
анатомии  Новороссийского 
университета в Одессе. В 1873 от 
туберкулеза умерла первая жена 

Мечникова, смерть которой Илья Ильич пережил очень болезненно.  В 1882 
году, Мечников был вынужден покинуть университет, в связи с не 
благоприятными обстоятельствами  и осенью того же года  Илья Мечников 
вместе с женой О. Н. Белокопытовой, верным   другом и незаменимым  
помощником во всех делах, уехал в Мессину, где совершил свое наиболее 
известное открытие.В  1883 году Илья Мечников  на съезде 
естествоиспытателей и врачей в Одессе, выступил  с  докладом «О целебных 
силах организма». Следующие 25 лет жизни он посвятил развитию 
фагоцитарной теории иммунитета. Для этого он занялся изучением 
воспалительных процессов, инфекционных заболеваний и их возбудителей – 
патогенных микроорганизмов. 

В 1886 году Илья Мечников вернулся  в город Одессу, где возглавил 
первую в России бактериологическую станцию созданную им совместно с Н. 
Ф. Гамалеей. Станция   должна была заниматься изготовлением вакцин и 
прививок против бешенства, борьбой с саранчой и т. д.Однако из-за 
препятствий, которые  ему чинили  власти, Мечников отказался от заведовании 

 

Ілля Мечников 



- 107 - 

станцией. В результате этого в 1887 году Мечников переехал   в Германию, а 
осенью 1888 по приглашению великого   французского ученого Луи Пастера 
переехал в Париж и организовал в  институте  Пастера научную 
лабораторию.28-летнее пребывание в институте Пастера было для Мечникова 
периодом плодотворной и неутомимой  работы,за которую он получил 
всеобщее признание. Илья Ильич был избран членом многих академий и 
научных сообществ, в том числе почетным членом Петербургской  Академии 
Наук в 1902 году, а в 1908,  получил Нобелевскую премию за работы по 
иммунитету совместно с Паулем Эрлихом. 

Илья Мечников был создателем русской школы микробиологов и 
иммунологов, среди его учеников были – Александр Михайлович Безредка, Лев 
Александрович Тарасевич, Даниил Кириллович Заболотный, Яков Юльевич 
Бардах и др. Кроме научных трудов, Мечников оставил потрясающее 
литературное наследство – научно-популярные и научно-философские работы, 
статьи, воспоминания, переводы и т. д...  

Илья Ильич сильно переживал по поводу начала Первой мировой войны, 
эти переживания губительно отразились на здоровье ученого, у него 
обострилась сердечная болезнь, от которой  Илья Ильич Мечников скончался 
15 июля 1916 года в городе Париж. 

 
 

Хлівнюк  М. 
(ХНМУ) 

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÁÀÐÎÊÎ 

Українське бароко (або козацьке) – мистецький стиль XVII–XVIII ст., що 
був поширений на землях Війська Запорозького. Він має велику історичну роль 
у духовному житті українців. Виник унаслідок об’єднання місцевих традицій та 
європейського бароко. Стиль характеризується поєднанням світських мотивів і 
релігійних образів, багатий на контрасти і гіперболи, алегоризм і 
метафоричність, прагне вразити уяву людей, вдаючись до барвистих форм. 

У XVII столітті козацтво жило за простонародними смаками. У 
старшинських будинках того часу є значна кількість ювелірних виробів, одяг, 
килими, дорогоцінний посуд, а з творів мистецтва присутні лише ікони і 
портрети. Ситуація змінилась у XVIІІ столітті, коли верхівка Гетьманщини 
почала переймати європейські аристократичні традиції. Старшинське 
середовище прониклося культурними новаціями епохи, що дало поштовх для 
розвитку Українського Бароко. 
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Розвиткові мистецтва 
сприяло поширення 
філософської думки, науки, 
літератури, пов’язане з 
діяльністю Києво-
Могилянської академії, де 
також з’являлись театральні 
твори. Важливе місце в 
українському мистецтві 
доби бароко належало 
художній школі та друкарні 
Києво-Печерської лаври. 

Головним об’єктом 
барокового малярства 
становлять розписи 
іконостасу – унікальні й 
величезні досягнення 
староукраїнської культури, 
що мають світове значення. 

Вони пронизані різноманітною символікою, яка прочитується у виразних, 
театрально піднесених жестах, величавих постатях, грі світла, лініях 
драпірування тощо. Провідне місце у культурному житті тодішнього 
суспільства посідав жанр портрета, який також відноситься до яскравих і 
самобутніх явищ національної художньої культури. Вишуканий стиль бароко 
виражав духовні інтереси верхівки козацького суспільства, їхні прагнення до 
аристократичності. Значною мірою через портрети сотників і полковників, 
видатних політичних і культурних діячів епохи козацької автономії ми маємо 
уявлення про кожного з них. 

Головним жанром у музиці став хоровий, так званий партесний спів.Цю 
течію представляли композитори Є. Завадовський, М. Замаревич, І. Зюска, І. 
Календа, К. Коньовський та ін. Партесний спів відзначався стриманістю ладу, 
гармонійністю і простотою. 

Гарний приклад стилю бароко в архітектурі – це кам’яне будівництво. 
Такими є: Успенський собор Почаївської лаври, собор св. Юра у Львові, а 
також Києво-Видубицького монастиря, Покровський собор у Харкові та ін. 
Також хрещаті дерев’яні храми – типове явище в народному традиційному 
будівництві. Тут козацтво не вигадало нічого незвичайного та неймовірного. 

Козацька культура мала величезний вплив на збереження і розвиток 
українства. Український народ, що на короткий період вирвався з вікової 
неволі, могутнім творчим сплеском святкував торжество свободи і власну 

 

Миколаївський собор у Ніжині – яскравий приклад 

українського бароко 
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відважність, яка відобразилась у дивовижній різноманітності і глибині 
української козацької культури. 

Період, названий бароко, довго сприймався як відхилення від 
канонізованих норм ренесансу, мав на собі клеймо чогось незвичайного, 
негармонійного. Дух епохи бароко в Україні підтримували великі національні 
зрушення, козацькі звитяги, повстання проти поневолювачів, боротьба проти 
національного та релігійного гніту. 

Бароко – універсальний стиль, особливості якого закономірно і глибоко 
виявилися в багатьох ланках духовного життя суспільства — архітектурі, 
літературі, образотворчім і прикладнім мистецтві, музиці, театрі. Будучи 
величезною військовою і суспільно-політичною силою, козацтво виявилось 
також здатним утворити власну культуру. Козацькі думи, пісні, танці, літописи, 
ікони, собори – все це культурні пам’ятки, за якими – величезний духовний 
досвід 17–18 століть, значну частину якого пощастило втілити у своїй художній 
діяльності саме козацтву. Все це залишило в культурній свідомості народу 
глибокий слід.  
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Шевчук О. 
(ХНМУ) 

ÂÈØÈÂÀÍÊÀ – ÃÅÍÅÒÈ×ÍÈÉ ÊÎÄ ÍÀÖ²¯ 

 

Для українця вишиванка – не просто одяг. Це щось дуже особливе: 
особисте, рідне, святе. Це генетичний код нації, зашифрований у фантастичних 
і неймовірно красивих візерунках, орнаментах і хитросплетіннях творів 
народних майстрів вишивки.Вишиванка для України – це більше ніж 
національний костюм, з її допомогою українці висловлювали мовчазний 
протест і демонстрували всьому світу унікальність своєї культури, піднімалися 
на п’єдестали чемпіонів і боролися за свободу. Вишивка – як символ, який 
зберігає його коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша історія: міфологія, 
релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. Та більше того, у 
вишивці зашифровано наш генетичний код.Українська вишиванка – 
самовираження українського народу, вона є відображенням цінностей, 
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традицій, культури та історії. А крім того, вишиванка зараз – модний у всьому 
світі тренд. 

Українська народна вишивка має свою давню історію. Цей факт 
підтверджують велика кількість археологічних знахідок, знайдених на території 
України, записи мандрівників, які відвідували багато століть тому ці землі, а 
також свідчення древніх літописців.  

Мотиви, що використовуються у вишитих орнаментах, відображають 
навколишнє людей природу, улюблені рослини і тварин, з якими щодня 
зустрічаються у своєму побуті, а також міфологічні елементи, створені 
фантазією і культурою наших предків. У давнину створювалися і процвітали 
різні культи, у яких була своя символіка, що дійшла до нас у вигляді особливих 
знаків, які досі використовуються у вишивках українців. 

За багато століть більшість початкових значень древніх символів стерлося 
з народної пам’яті. Сенс орнаментів передавався крізь покоління в усній формі, 
підтримуючи традиційну символіку. 
Сучасні орнаменти, можливо, 
виглядають не так точно, як 
стародавні, більш абстрактно, але 
вони продовжують передавати нам ту 
символіку, яку зберегла традиція. 

Народний український костюм 
викликає захоплення своєю 
зручністю, колоритом і особливо 
вишивкою. Звичайний повсякденний 
одяг та святкові вбрання народні 
майстрині вміли прикрасити так 
уміло, що багато з них ставали 
справжніми витворами прикладного 
мистецтва. Кожна річ була 
унікальна, не повторювалися 
візерунки, вишиті спеціально для 
людини, яка буде носити цю річ. У 
результаті цього в народній 
творчості створено безліч видів 
одягу і величезна різноманітність прекрасних орнаментів. 

Історія вишиванки зберігає в собі характерні ознаки місцевості, які 
відрізняються технікою виконання, гамою кольорів і орнаментом. За тематикою 
візерунків для вишиванок можна виділити три основні групи: геометричні 
теми, рослинні та зооморфні (тварини). Геометричні (абстрактні) візерунки 
дуже прості: кола, ромби, зірки, трикутники, хрести. Рослинний візерунок – 
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виноград, хміль, дубове листя, квіти, калина. У вишивках тваринних 
орнаментів зображувалися кінь, заєць, півень, зозуля, голуб і т.д. 

Для Харківської області характерна різноманітність технік вишивки, 
особливо багато спільного з вишивкою центральних областей. Можна виділити 
особливості, властиві саме Харківщині:  

 Багатобарвну сорочку цього регіону вишивали товстою ниткою, 
завдяки чому орнамент набуває рельєфності.  

 Особливістю вишиванок є поліхромні візерунки, виконані 
напівхрестиком або хрестиком.  

 Конкретної гами кольорів чи притаманного лише цьому регіону 
візерунку годі й шукати. 

Якщо розглянути сорочки межі XIX–XX століть – на них побачимо 
переважно чорно-червоні кольори (у чоловічих) та різнокольорові квадрати (на 
жіночих). І чоловіки і жінки носили вишиванки з комірами. Ці деталі одягу 
обов`язково прикрашали візерунками. Характерний для Харківської губернії 
мотив вишивки — «Дерево життя». Під мотивом «Дерева» знаходився або 
зигзагоподібний орнамент (меандр), що символізував підземну воду, або квіти, 
перевернуті голівками донизу, котрі символізували підземний світ. 

Але варто зазначити, що вишиванка не була просто звичайним 
повсякденним одягом, і навіть не просто “одягом з нагоди”. Українська вишита 
сорочка – це оберіг, який містить сакральні символи та енергетику 
вишивальника. Тому дуже потужним оберегом вважається сорочка вишита 
жінкою для своєї дитини або коханого. 

У давнину була така традиція. Якщо належало відправляти чоловіків на 
війну або зароджувалася якась епідемія, всі жінки поселення збиралися разом і 
вночі вишивали рушники. Це було практично медитацією, молитвою і магією. 
Вишивали в повному мовчанні з молитвами. 

Яким чином ці рушники і вишиванки оберігали чоловіків на війні логіці 
не піддається, напевно, все-таки справа в потужній енергії вишивальниці і 
багатстві ритуальних символів. 

Отже український народ, який має такий прекрасний самобутній одяг, 
заснований на стародавній культурі, не забуває в повсякденному житті про свої 
традиції. Зараз дуже популярними є вишиванки, які не лише прикрашають і 
додають оригінальності кожній людині, але і свідчать про повагу до своєї 
культури, історії та традицій.У сучасного молодого покоління вишиванка 
асоціюється з єдністю поколінь. Це шепіт молитви перед сном,  бабусині пісні, 
тепло розпаленої печі. Це ті речі, які формують цінності, національну 
свідомість, гідність та порядність, а тому ми зобов’язані оберігати та 
примножувати культурну спадщину наших предків. 
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Яковенко А. 
(ХНМУ) 

ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÊÎÇÀÖÒÂÀ 

Козацтво вперше було згадано ХІІІ ст., проте як нова соціальна верства 
суспільства стало формуватися водночас зі шляхтою протягом XV–XVI ст. 

Очолював козацький устрій кошовий отаман, за яким йшли військові 
службовці. Наступними за значенням відзначалися військовий суддя, писар, 
скарбник, осавул, хорунжий, бунчужний. Одним із військових службовців був 
кошовий довбиш, який зазивав козаків на загальні ради, перед військовими 
походами, був присутній при виконанні вироків, збирав на користь війська 
мито. Запорізькою артилерією та боєприпасами завідував військовий 
гарматник. Військовий тлумач був перекладачем. 

Знаками Війська Запорізького являлися: герб (постать козака, озброєного 
мушкетом і шаблею), корогва ( прапор малинового кольору, який зберігався у 
хорунжого; з одного боку прапора був зображений Святий архангел Михаїл, а з 
іншого – білий хрест), булава (палиця з горіхового дерева, символ гетьманської 
влади), бунчук (мідна або позолочена куля на дерев’яному держаку з 
прикріпленим кінським хвостом, відзнака гетьмана і кошового під час 
військових походів) і печатка (герб із зображенням козака з гвинтівкою на 
плечі, шаблею і списом поруч з ним, символ влади судді. 

Основною військовою одиницею був полк, який поділявся на сотні. 
Начальник бойової частини війська – полковник. Військо Запорізьке поділялося 
на піхоту, кінноту та флот. Зброя запорожців була різноманітною: шаблі, списи, 
пістолі, рушниці, мушкети, татарські ятагани, ножі. Козак, який мав коня, був 
вершником, а втративши його - ставав пішим. Кількість війська коливалася від 
6 до 15 тис. добре озброєних козаків. Коли козаки вирушали у морські походи, 
їх флот складався з 80-150 човнів «чайок», на кожній з яких розміщувалось 20-
30 веслярів, 50-70 бойових козаків, 4-6 гармат. 

Війську Запорізькому були притаманні певні риси демократичної 
республіки. Тут не існувало ні феодальної власності на землю, ні кріпацтва; 
панувала формальна рівність між усіма козаками (права користування землею 
та іншими угіддями, брати участь у радах та ін.). У Січі пануючою була 
виборна система органів управління, контроль за діяльністю яких здійснювала 
козацька рада. Для козацтва не існувало жодного авторитету: всіх своїх 
ватажків та отаманів вони сприймали винятково через призму усталених 
звичаїв та традицій. 

Козаки постійно відвідували богослужіння та різні молебні. Характерно, 
що при читанні Євангелія усі козаки випростовувалися і до половини витягали 
шаблі з піхов на знак готовності захищати зброєю слово Боже від ворога. 
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Кожен козак, умираючи, відписував на церкву ікону, медаль, злиток золота, 
срібла тощо. 

Землі козаків знаходилися поряд з володіннями Кримського ханства, 
звідси загострені відносини між «сусідами». Найбільші козацькі походи були 
здійснені на початку XVII ст. У 1606 р. козаки спустошили Варну — турецький 
укріплений пункт на Чорному морі; . У 1608 р. козаки хитрістю взяли і спалили 
Перекоп, у 1609 р. вони напали на придунайські турецькі фортеці Ізмаїл і 
Кілію. Найбільшою і найславнішою експедицією був морський похід на Кафу в 
1616 р., коли козацький флот під командуванням гетьмана Петра Сагайдачного 
захопив і спалив цю фортецю.   

Турецький історик Найма у XVII ст., досліджуючи дії козаків, зазначав: 
"Можна стверджувати напевне, що немає на світі людей, які б менше дбали про 
своє життя і менше боялися смерті, ніж ці... Знавці військової справи твердять, 
що ці сіромахи завдяки своїй хоробрості й спритності у морських боях не 
мають собі рівних в усьому світі". 

Важливу роль відігравала Запорозька Січ і в міжнародних відносинах. 
Зважаючи на запорізьке козацтво як велику військову і політичну силу, уряди 
Росії, Туреччини, Венеції, Ватикану, Австрії, Кримського ханства, Франції 
налагоджували із Січчю дипломатичні відносини.  

У козаків існувала особлива система органів та установ, що виконують 
функції державної влади; право, що закріплює певну систему норм, 
санкціонованих державою; певна територія, на яку поширюється юрисдикція 
даної держави, що є головними рисами держави. З огляду на викладене 
випливає, що запорізькі козаки мали всі основні характерні для республіки 
елементи самостійного державного устрою.  

Литовська і польська шляхта непокоїлася тим, що запорожці почало 
виявляти самостійні риси державності. Щоб встановити контроль над козаками, 
було ухвалено рішення взяти на державну службу певну їх кількість і використати 
в боротьбі проти татар. У 1572 р. король Сигізмунд II Август видав універсал про 
утворення найманого козацького формування. Було вирішено утворити полк з 
правовим статусом регулярного війська з 300 козаків, який був записаний  у 
реєстр (список). Таких козаків називали реєстровими. Новий польський король 
Стефан Баторій у 1578 р. вписав до реєстру ще більшу кількість козаків, їх 
кількість сягала до 600. які за свою службу звільнялися від податків, одержували 
землю на правах рангового володіння, військово-адміністративну незалежність від 
місцевої влади, судовий імунітет. Основними завданнями реєстровців були 
охорона кордонів та контроль за нереєстровими козаками. Проте почалися 
селянські повстання у 1591-1596 рр., в яких запорожці приймали активну участь, і 
з цього приводу реєстрове козацтво було ліквідоване, але відновлене знов у 1599 
р. З часом кількість реєстрових козаків зростала: 1590 р. їх сягало до 1 тис. осіб, 
1625 р. — до 6 тис, а 1631 р. — вже налічувалася 8 тис. Організаційно реєстрове 
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козацтво 1625 р. мало шість полків — Білоцерківський, Канівський, Черкаський, 
Корсунський, Переяславський, Чигиринський. Але рядове козацтво, незважаючи 
на привілеї, перебувало у складному становищі, невдоволеність і протест проти 
польської шляхти постійно посилювалися.  
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Швід С. 
(ХНМУ) 

²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÏÎÑÒÀÒÜ ÞÇÅÔÀ Ï²ËÑÓÄÑÜÊÎÃÎ 

Світова історія містить пам’ять різних політичних діячів, які зробили у 
житті багатьох поколінь несподівані повороти, часом божевільні, а часом гідні 
навіть лаврів слави. Саме Юзеф Пілсудський одна із таких неординарних 
особистостей, яка  надовго закарбувалася в пам’ять своїми діями та вчинками. 
Його вважають засновником сучасної польської державності ХХ сторіччя, 
особистість дуже прихована, яка ревно оберігає свої сокровенні думки, політик, 
що виховав у собі високе самовладання та витримку. 

Він народився 1867 р. в шляхетської сім’ї  в селі Зулово на Віленщині 
(сучасна Литва). У 1885 р. Юзеф успішно закінчив Віленську гімназію.  

Цікавим є той факт, що постать Пілсудського пов’язана з нашим 
університетом. 

У 1885 році Юзефа Пілсудського було зараховано студентом медичного 
факультету Харківського імператорського університету, де він провчився 
неповних 2 курси і був виключений за участь у студентських виступах.  
Історики знайшли багато цікавих документів, щодо підтвердження цього факту.  

У цей період він належав до польської патріотичної організації «Єдність», 
яка підтримувала контакти з «Народною Волею». За зв’язки із «Народною 
Волею» Пілсудський був звинувачений у замаху на імператора Олександра ІІІ і 
відправлений у заслання до Сибіру.   

На житті і діяльності  Ю. Пілсудського, як у дзеркалі відбилися буремні 
події, що переживала Європа тих років, особливо багатих війнами і 
революціями. У свою чергу, його особистість і світогляд,  характер і вчинки 
впливали на формування міжвоєнної історії Польщі.  Як пише польський 
історик Мейштович - Пілсудський був нащадком тих, хто протягом століть ніс 
відповідальність за долю країни. Ніс добре чи погано, вів свою батьківщину до 
перемог чи до поразок, але ніс цю відповідальність. І це почуття 
відповідальності складало стрижень його характеру. Воно було аж ніяк не 
удаваним і навіть не набутим. Це почуття було успадкованим, можна сказати 
вродженим.  

Після повернення із заслання 1890 року Пілсудський став одним з 
найактивніших діячів польського соціалістичного руху, а через кілька років 
одним із засновників Польської соціалістичної партії. Багатьом польським 
патріотам було зрозуміло, що в умовах окупації польської території іншими 
державами, чи не єдиним інструментом боротьби є співпраця з протестними 
рухами в самих цих державах, а також, гра на їх протиріччях. Починаючи з 
1908 року польський соціаліст налагодив співпрацю з австрійським військовим 
Генштабом. Цей альянс викликав чимало застережень морального характеру. 
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Як міг такий патріот, як Пілсудський, співпрацювати з історичними ворогами 
своєї країни, але відповідь відома: Австро-Угорська імперія безславно і 
безповоротно розпалася у листопаді 1918 року. А Пілсудському вдалося на 
руїнах трьох імперій відновити Польщу. Велика війна, якої так очікував 
Пілсудський, вибухнула у липні 1914 року. І відразу ж він розвинув активну 
діяльність. Як результат - незабаром Відень дозволив сформувати у складі 
австрійської армії добровільні польські легіони. Легіони хоробро билися на 
фронті. Паралельно з цим Пілсудський створив з польських легіонерів і 
цивільних осіб – Польську військову організацію – координаційний центр 
організації майбутньої польської армії.   

Проте і така гра була небезпечною – у 1917 р. внаслідок сутичок з австро-
німецьким командуванням був інтернований і вивезений німецьким 
командуванням до в’язниці міста Марієнбурга у Німеччині. Причиною 
послужила відмова присягати німецькому кайзеру.  

Після поразки Німеччини у І світовій війні у 1918 році Юзеф Пілсудський 
звільняється з німецького полону і повертається до Варшави, де за підтримки 
ППС посідає пост тимчасового керівника Польської держави.  

Керівник відродженої держави був переконаний тоді, що остаточне 
звільнення Польщі від Росії можливе лише за умови, що вільною буде і 
Україна. «Польща, яку ми створили, затиснута між Німеччиною та Росією, 
може існувати лише за винятково сприятливої історичної кон’юнктури», казав 
він незадовго до смерті. Проте, як польський націоналіст, він мріяв про 
відродження Речі Посполитої у кордонах 1772 року, коли Правобережна 
Україна була під владою польської корони. У польських керівних колах 
постало питання відновлення історичних кордонів Польщі. Було зрозуміло, що 
відновити їх можна було лише через військову експансію на Сході, бо воювати 
проти Німеччини, щоб повернути окуповані нею західні землі, вона не 
наважувалася. У квітні 1919 року він перекинув на український фронт армію 
генерала Ю. Галлера, яка призначалась Антантою винятково для ведення 
воєнних дій проти більшовиків. Поставши перед загрозою широкомасштабної 
війни, Пілсудський, з метою сформування спільного антибільшовицького 
фронту, підтримував Симона Петлюрув боротьбі проти Радянської Росії  і уклав 
Варшавський договір 1920 р. Варшавський договір сприйняли в Україні як 
велике нещастя. Особливе незадоволення він викликав у Галичині, 
перекреслюючи боротьбу української громадськості Галичини за незалежність. 
Об’єднаний похід на Україну військ Польщі й УНР розпочався 25 квітня 1920 
р. Здійснюючи похід, Польща сподівалася, що цей наступ підтримає 
антибільшовицьки налаштоване українське селянство, однак помилився.   
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У 1920 році Польща визнавала УСРР. До 
Польщі відійшли лише західні українські землі, 
обіцяні їй С. Петлюрою у Варшавському договорі, – 
Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь і Західне 
Полісся. Доля Галичини не була вирішена. Польща 
також зобов’язувалася надати повні національно-
культурні права українцям і білорусам, що 
проживатимуть на її території, а Росія – полякам на 
своїй території. У договорі було зумовлено 
заборону перебування на території Польщі 
антирадянських організацій. Проте жодних своїх 
обіцянок керманич польської держави не виконав, і 
Галичина була повністю окупована польськими 

військами. У цьому питанні Пілсудський зробив ту ж саму помилку, що і Росія 
з Німеччиною та Австрією. 

У міжвоєнний період в зовнішній політиці орієнтувався  на співпрацю з 
Великою Британією та виступав за досягнення порозуміння з Німеччиною, 
вважаючи головним супротивником СРСР. Пілсудський завжди був 
переконаний, що війну 1920 року не було доведено до логічного кінця. Через 15 
років, за місяць до смерті, звірявся своєму ад’ютантові: «Я програв своє життя. 
Мені не вдалося створити вільну від росіян Україну».  

Такою ж суперечливою фігурою Пілсудський був і у внутрішній політиці. 
Будучи прихильником відродження республіканських традицій Речі Посполитої 
(з лат. – справа народу - республіка), він використовував авторитарні та 
диктаторські методи управління. Так, 12 травня 1926 року за допомогою 
військових частин він здійснив у Польщі державний переворот, домігся 
відставки президента Войцеховського і прем’єра уряду В. Вітоса. 31 травня 
Національні збори (сейм і сенат) обрали Пілсудського президентом, але він 
відмовився від цієї посади (згодом президентом став І. Мосціцький). 

З 1926 року був Головним інспектором Збройних сил Польщі, що давало 
йому всю повноту влади над армією. 

Встановив режим «санації», внаслідок чого розпочалася політична і 
господарська стабілізація, уніфікація органів влади. 

Пілсудський нерозривно пов’язав своє ім’я у свідомості більшості поляків 
з відбудовою незалежності, зі створенням польської держави. Він вчасно 
народився, вчасно діяв — Польща напочатку ХХ сторіччя потребувала саме 
такого діяча. «Пілсудський здобув собі таку славу, яка у Польщі напевно вже не 
випаде нікому протягом наступної пари століть», – стверджує політолог та 
історик Мєчислав Прушинський.  

 
 

 

Юзеф Пілсудський 
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Макаренко Д. 
 (ХНМУ) 

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÎÒÀÌÀÍÎÂÑÜÊÈÉ – ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÉ Ä²ß×, 

ÏÎË²ÒÈÊ, ÍÀÓÊÎÂÅÖÜ 

В історії України та історії нашого університету є дуже багато цікавих та 
унікальних історичних постатей, одним з найяскравіших із них є професор 
Отамановський Валентин Дмитрович. 

Він належить до плеяди наших співвітчизників, які у буремні роки 
Української національної революції початку XX століття відроджували 
українську державність, виборювали її право на суверенітет та самостійний 
розвиток. 

Це було покоління діячів, які в боротьбі за Україну на перше місце 
ставили державні інтереси, а не інтереси бізнесу чи кар’єри. Сучасні 
дослідники як в Україні так і за кордоном справедливо вважають, що протягом 
1917-1921 рр. українськими діячами було зроблено набагато більше для 
відродження України ніж за 26 років сучасної незалежності. Такий результат 
вони отримали через свою жертовність на благо всієї країни, мужність брати на 
себе відповідальність та гідно нести її все життя. Саме цих рис не вистачає 
сучасній українській політичній та бізнес-еліті. 

Отамановський Валентин Дмитрович (літературний псевдонім 
«Золотополець») народився 27 лютого 1893 року в селі Яблунівка Смілянської 
волості Черкаського повіту Київської губернії (нині це Смілянський район 
Черкаської області) у багатодітній родині дрібного службовця графів 
Бобринських. 

Наприкінці 90-х років XIX ст. через фінансові труднощі родина переїхала 
до Києва. В 1912-му Валентин закінчив 5-ту Київську гімназію із золотою 
медаллю і вступив на безкоштовне відділення юридичного факультету 
Київського університету ім. Святого Володимира, як медаліст з незаможної 
родини. В 1913 році перейшов до Київського політехнічного інституту. До речі, 
ще з 14-ти років юний Валентин заробляв на життя лекціями та додатковими 
заняттями зі студентами. У КПІ він вступає до напівлегальної Української 
студентської громади, де працював головою термінологічної комісії при 
гурткові «Натураліст», складаючи українську наукову термінологію. 

У 1914 р. Отамановський засновує таємну організацію «Братство 
самостійників», що сповідувало та поширювало ідеї Миколи Міхновського. 
Того ж року «самостійники» стали видавати нелегальний друкований журнал 
— «Вільна думка». «Братство самостійників» було цілком таємною і глибоко 
законспірованою організацією. «Братчики» складали присягу не розголошувати 
навіть сам факт існування організації, для того щоб імперська поліція не 
завадила проведенню їх діяльності. Ефективність конспірації була настільки 
високою, що навіть ідейний натхненник українських самостійників Микола 
Міхновський, у якого були певні стосунки з В. Отамановським, до березня 1917 
р. не здогадувався про існування «Братства». 
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У березні 1917р. Саме очолювана В.Отамановським організація разом з 
«Товариством українських поступовців» ініціювала створення Української 
Центральної Ради. За ініціативою Валентина Отамановського в Києві вже 15 
березня 1917 р. формувався штаб української міліції та почалося формування 
першої кінної сотні. Пізніше, разом із М. Міхновським В. Отамановський був 
одним із організаторів ,товариства «Український військовий клуб ім. гетьмана 
П. Полуботка». 21 квітня Всеукраїнський Національний Конгрес обрав В. Д. 
Отамановського до складу Центральної Ради від партії соціалістів-
самостійників. 

З самого початку свого існування українська держава змушена була 
виборювати право на існування. Розпочалися бойові дії з більшовицькими 
військами. 29 січня 1918 року Отамановський як юнак (юнкер) Першої 
Української юнацької військової школи ім. Б. Хмельницького бере участь у 
горезвісному бою під станцією Крути. Командуючий боєм, сотник Аверкій 
Гончаренко пізніше згадував про нього: «... юнак Валентин Атамановський 
подав мені телеграму, з якої я довідався, що Шевченківський полк з Ніжина 
виступив на з’єднання з наступаючими на нас більшовиками, себто, наступає на 
нас із запілля. Атамановський був дуже відважний, а що найважливіше було у 
ньому цінного — це завжди прекрасний гумор ...» У збірці «Крути» серед 
списку встановлених осіб, що залишились живими, фігурує «юнак 
Атамановський Валентин». 

В 1918 р. рятуючись від переслідувань він виїжджає до Австрії та 
влаштовується на стажування до Віденського університету, де проходить 
повний курс навчання латинської мови. Там, як представник видавництва 
«Вернигора», відповідає за випуск шкільних підручників, карт, зошитів тощо 
для українських освітніх закладів. 

У 1920 році, під впливом більшовицької політики «українізації» Валентин 
Дмитрович повертається на Україну та переїздить до Вінниці. Тепер, всі свої 
зусилля він вирішив скерувати на дослідження малої історії регіонів України, 
тобто, розвивати -краєзнавство. Він влаштовується завідуючим відділом 
Вінницької філії Всенародної біб іотеки ВУАН, а в березні 1922 р. очолює її. У 
квітні 1924 відкриває науковометодичний краєзнавчий центр — Кабінет 
виучування Поділля, який поклав початок систематичному комплексному 
дослідженню краю та поширенню знань з його історії, культури, Разом з 
Хомою Коцюбинським він створює у м. Вінниці комісію з увічнення пам’яті 
його брата Михайла Коцюбинського, а 8 листопада 1927 р. відкриває 
меморіальну садибу-музей, де народився видатний український класик 
літератури. 

У 2 половині 20-х рр.. роботу його організації було визнано найбільш 
ефективною серед подібних структур у Радянській Україні. Але, з приходом до 
влади Сталіна політика українізації згортається, і українська інтелігенція 
опиняється під ударом сталінської репресивної машини. 

У серпні 1929 року Отамановський був заарештований у сфальшованій 
справі Спілки визволення України, отримує 5 років таборів суворого режиму та 
2 роки заслання до Татарстану. Одна з причин арешту — активне листування з 
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віцепрезидентом ВУАН Сергієм Єфремовим. Після звільнення йому було 
заборонено виїжджати з Казані. Викладав іноземні мови у медичних вишах 
Казані, Ташкента, Саратова. 

Проте, навіть у заслання він продовжував займатися науковими 
дослідженнями і у 1945 року він здав екстерном іспити у Краснодарському 
педагогічному інституті та отримав ще один диплом — історика. У 1946 році в 
Московському університеті він успішно захищає кандидатську дисертацію: 
«Вінниця як тип українського міста Південного Правобережжя XVII-XVIII ст. 
Еволюція правового стану на тлі соціально-економічного   розвитку Побужжя 
XIII—XVII ст. і процесу утворення станів. Історико-юридичне дослідження». А 
через 10 років у Ленінградському університеті захищає докторську дисертацію 
на тему: «Города Правобережной Украины под владычеством шл хетской 
Польши от середины XVII до конца XVIII в. в. Проблема возникновения и 
развития украинского феодального города». 

За «хрущовської відлиги» 
повернення на Батьківщину 
стало можливим. I от 1958 р. 
трапилася нагода — Валентин 
Дмитрович дізнався, що 
оголошено конкурс на посаду 
завідувача кафедри латинської 
мови Харківського медичного 
інституту. Незабаром отримав 
квартиру на проспекті Леніна 
разом з дружиною Марією 
Іванівною М За ініціативи та 
під керівництвом професора 
молоді викладачі стали 
досліджувати латинську мову 
наукових праць вчених-
медиків. Зі спогадів старшого 
викладача В.В.Яценко: «Он 
поставил латинський язык на 
службу медицине, оставил два 
падежа, употребляемые в 
медицинских терминах и 
глагольные формы в рецептах». 

За той короткий час, що Валентин Дмитрович пропрацював у стінах XMI, 
він зміг значно підвищити рівень викладання латинської мови для студентів-
медиків, оптимізувавши її вивчення за медичним профілем. Окрім того, 
Валентин Дмитрович зробив вагомий внесок у наукову діяльність кафедри, так 
під його керівництвом викладачі кафедри активізували наукові дослідження та 
здобули наукові ступені. Плідна робота Отамановського не залишилась 

 

Валентин Отамановський 
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непомітною, здобутки роботи кафедри поширювались на всесоюзному рівні, 
що значно підвищило статус нашого університету. 

У Харкові колеги знали Отамановського як добропорядного і поважного 
професора. Дотепер йде відгомін про його воістину енциклопедичну ерудицію 
та феноменальну пам’ять, так, у документі під назвою «Личный листок по 
учету кадров» От мановський особисто вказав, що володіє 14 європейськими та 
західнослов’янськими мовами, не враховуючи стародавніх. За спогадами 
викладачів Харківського медичного інституту, професор Отамановський 
вирізнявся ерудованістю, широтою думки та вмінням володіти аудиторією. 
Засідання Вченої ради університету за його участі завжди носили надзвичайно 
продуктивних характер. Дуже позитивними є відгуки про суто людські якості, 
так Яценко згадує: «... коли здоров’я Валентина Дмитровича ослабло, і він 
відчув, що незабаром може померти, то почав дбати про забезпечення 
майбутнього своїх дисертантів... Зворушливо піклувався про свою дружину, яка 
була досить ...». 

На жаль, роки поневірянь та постійний пресинг з боку спецслужб 
негативно відзначилися на його здоров’ї. 10 березня 1964 р. в центрі Харкова, 
неподалік XMI, на шляху до кафедри, Валентину Дмитровичу стало зле, і того 
ж дня він помер від нфаркту міокарда. Поховали Валентина Отамановського на 
міському кладовищі No2. 

Життєвий шлях професора Валентина Отамановського має стати 
прикладом самовідданого служіння своїй Батьківщині і народу, своїй 
улюбленій справі та науковій істині. Ми, студенти XНМУ маємо всі підстави 
пишатися тим, що в стінах нашої Альма Матер працював один із засновників 
української державності. 
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Матеріали студентської  
наукової конференції, присвяченої ювілею 

проф. В.Ф. Грубе  
(12 травня 2017 р., м. Харків) 
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Голуб А. 
(ХНМУ) 

ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÕÌÎ 

Созданное в 1861 г. прогрессивной медицинской интеллигенцией, 
общество оказало благотворное и значительное влияние на развитие науки, 
просвещения и культуры Слобожанщины. 

Харьков в те годы был центром Слободской Украины, где начинали 
развиваться крупные промышленные предприятия, и являлся воротами в 
богатые углем и железной рудой районы Украины. Харьков также 
формировался как университетский город, в 1805 г. был основан университет с 
медицинским факультетом. 

Население составляло около 50 тыс. человек, однако город не имел ни 
своей медицинской организации, ни одного городского врача, ни одной койки. 
Были богадельня на 300 чел. (Сабурова дача), 3 университетских клиники 
(терапевтическая на 15, хирургическая на 21 и акушерская на 6 коек), 5 аптек, 
15 повивальных бабок, 12 частных врачей. 

В сентябре 1860 г. деятельный и целеустремленный профессор 
В. Ф. Грубе пригласил к себе всех врачей, работавших в то время в Харькове, и 
предложил учредить медицинское общество. В. Ф. Грубе, В. А. Франковскому 
и Г. С. Рындовскому было поручено разработать проект устава. Вскоре проект 
был одобрен, подписан 28 учредителями общества, из которых 13 были 
представителями медицинского факультета императорского Харьковского 
университета, и в ноябре 1860 г.отправлен на утверждение. 

23 марта 1861 г. устав Общества утвердило Министерство внутренних 
дел в Санкт-Петербурге, и уже 27 мая того же года состоялось его первое 
заседание. Этот день и считается днем рождения ХМО. В течение года было 
проведено 4 заседания, сделано 13 докладов. 

Первым председателем ХМО избрали профессора Душана Федоровича 
Лямбля, заведующего кафедрой нормальной, а затем патологической анатомии 
Харьковского университета, разностороннего ученого. Профессор Д. Ф. Лямбль 
работал в области медицины, географии, этнографии, культуры и языков 
славянских народов. Он возглавлял Общество в 1861–1863 и 1867– 1868 гг. 
Затем в течение 23 лет руководил ХМО Вильгельм Федорович Грубе – 
уроженец Курляндии, выпускник Дерптского университета, с 1959 г. профессор 
кафедры оперативной хирургии и заведующий хирургической клиникой 
Харьковского университета, блестящий хирург, имя которого было широко 
известно не только в России, но и в Европе, инициатор введения в нашем 
городе метода антисептики в хирургии. 

ХМО вначале ставило перед собой лишь узкие цели – профессионально-
научное совершенствование своих членов: «...способствовать коллегиальным 
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отношениям врачей касательно изучения, усовершенствования и полного 
применения всех отраслей медицины». Но уже в первые годы существования 
оно значительно расширило свои за дачи. «Обстоятельства того времени,– 
писал один из активных учредителей ХМО С.Н. Игумнов, – влекли Общество 
из круга чисто научной работы и профессиональных интересов к 
удовлетворению народных нужд и служению общему благу». Общественность 
тревожили эпидемии, особенно брюшной тиф, холера, дифтерия и грозящая 
распространением с Юга (Одесса) чума. В связи с этим был намечен план 
мероприятий: необходимость создания больниц, учреждения участковых 
врачей, санитарных попечителей, популяризации медицинских знаний об 
инфекционных болезнях, приведение в санитарный порядок города. 

По инициативе и настоянию Общества, а боль шей частью и на его 
средства, начинают создаваться в Харькове учреждения для лечебно-
диагностической помощи населению. 

Первым таким учреждением была бесплатная лечебница для приходящих 
больных, открытая в 1863 г., посетителями которой в основном являлись 
представители наименее обеспеченных групп населения. Преодолевая 
материальные трудности, Общество стремилось организовать больницу. 
Осуществиться этому начинанию помогло наследство Д. А. Донец-
Захаржевского, передавшего ХМО 50 000 рублей. 

В 1885 г. больница на 6 коек начала свою деятельность, оказывая 
преимущественно скорую и неотложную помощь жителям Харькова и 
принимая рожениц. 

Следующим полезным начинанием ХМО было создание Пастеровского 
института с бактериологической станцией в 1887 г. Организация прививок в 
институте спасла жизнь тысячам людей из различных губерний России. В 1889 
г. бактериологическая станция переросла в самостоятельное учреждение – 
Бактериологический институт. Бактериологический институт широко раз 
вернул производство противодифтерийной, противодизентерийной и 
противострептококковой сывороток, противохолерной и противотифозной 
вакцин. В 1910 г. противодифтерийной сывороткой он снабдил 38 губерний 
России и Сербии. Институт производил также до 2000 бактериологических 
анализов в год, обслуживая не толь ко Харьковскую губернию, но и 
Воронежскую, Екатеринославскую, таврическую, Полтавскую, Курскую и 
Пензенскую. Он являлся также учеб ной базой подготовки бактериологов. В 
отчете за 1910 г. ему была дана высокая оценка: «Харьковский 
бактериологический институт, составляющий гордость нашего Медицинского 
общества, является первым в России и занимает одно из первых мест в 
Европе». В 1888 г. ХМО был создан и кабинет химической и микроскопической 
диагностики, прообраз современных диагностических лабораторных 
комплексов.  
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В 1910 г. Общество образовало Женский медицинский институт, который 
представлял особую гордость ХМО. Во главе института стал профессор-
физиолог Василий Яковлевич Данилевский.  

Любопытен документ «Адрес 1-го выпуска Женского медицинского 
института — Харьковскому медицинскому обществу»: «…Мы счастливы и 
гордимся, что являемся первым выпуском Института. Чувство глубокой 
признательности испытываем, покидая ставшие нам дорогими аудитории, и эти 
чувства вечно будут живы в нас. Всем этим мы обязаны Медицинскому 
обществу».  Харьков (5 февраля 1914 г.). 

Со временем для Общества остро стал вопрос нехватки учебных и 
производственных площадей, поэтому в 1910 г. было решено начать 
строительство современного дома ХМО, и уже через 2 года, т. е. в 1911–1912 
гг., был построен уникальный дворец ХМО, в котором разместились 
Бактериологический, Пастеровский и Химико-микроскопический институты, 
ряд учебных залов Женского медицинского института, библиотека общества. 

Лечебница и больница Общества, продолжавшие успешно 
функционировать, также стали учебными базами Женского медицинского 
института. ХМО неустанно боролось за создание в городе водопровода и 
канализации. Летом 1892 г., когда в Харькове появилась холера, Общество за 
два летних месяца провело 13 научно-практических конференций, 
посвященных борьбе с холерой. Издало популярную брошюру «В ожидании 
холеры», организовало курсы по уходу за холерными больными, на которых 
было подготовлено 127 медицинских сестер. 

С 1886 г. стали выходить «труды Харьковского медицинского общества». 
В начале XX в. изменился характер научной деятельности ХМО. Рост 

числа членов Общества и расширяющаяся дифференциация медицинских 
дисциплин сделали нецелесообразным заслушивание всех сообщений на общих 
собраниях. Началось образование внутри ХМО секций по специальностям. 

В 1906 г. была создана секция биологии и микробиологии, а в 1907 г. – 
секция общественной медицины, гигиены и демографии, которая своей задачей 
считала детальное исследование социально-экономических и бытовых 
факторов, влияющих на жизненный уклад населения. В 1909 г. возникло 
Общество скорой медицинской помощи. В 1910 г. создается терапевтическая 
секция для «обсуждения специальных тем и вопросов, важных для терапевтов». 
Одновременно в Харькове открывается отделение Всероссийской лиги борьбы 
с туберкулезом, секция акушерства и гинекологии. В 1913 г. была создана 
секция детских врачей, а в 1914 г. – офтальмологическая секция. 

Научная работа в области хирургии занимала ведущее место в 
деятельности ХМО, однако в дореволюционный период секция хирургов не 
была выделена. К числу наиболее видных хирургов того времени нужно 
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отнести профессоров Б. Г. Пржевальского, А. Г. Подреза, М. Б. Фабриканта, 
С.Г. Сурукчи, С. Л. Трегубова и др. 

Медицинское общество в 1906 г. начало вы пускать «Харьковский 
медицинский журнал», получивший всероссийскую и европейскую известность 
и выходивший до 1918 г. Февральскую, а затем и Октябрьскую революции 
члены Медицинского общества приняли по-разному, началось расслоение 
среди медицинской интеллигенции, что было типично для тех лет. 

После окончательного освобождения Харькова 12 декабря 1919 г. от 
деникинцев начался новый период в развитии здравоохранения нашего города, 
что сказалось, несомненно, и на деятельности ХМО. 

 
 

Зоркина К. 
(ХНМУ) 

ÐÎËÜ Â.Ô. ÃÐÓÁÅ Â ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ      

Харьковское медицинское общество было создано в 1861 году 
прогрессивной интеллигенцией врачей. Его участники оказали благотворное на 
развитие науки, просвещения и культуры Слобожанщины. 

В те годы Харьков был центром Слободской Украины, где брали свои 
начала крупные промышленные предприятия, а также формировался статус 
университетского города. Население составляло около 50 тыс. человек, но, к 
сожалению, в Харькове не было своей медицинской организации, своих 
городских врачей и ни единой койки. Было лишь 12 частных врачей и 3 
университетских клиники. 

Инициатором создания в Харькове медицинского общества выступил 32-
хлетний экстраординарный профессор Харьковского университета по кафедре 
оперативной хирургии и хирургической клиники Вильгельм Федорович Грубе. 
Уроженец Курляндии, выпускник Дерптского университета, главный хирург 
Кронштадтского госпиталя, он был в 1859 г. единогласно избран советом 
медицинского факультета на эту должность и полностью отдался 
преподаванию и обустройству кафедры. Молодой энергичный профессор 
быстро завоевал себе большой авторитет как в среде преподавателей, так и 
среди студентов. В короткое время он добился полной перестройки своей 
клиники, коренной реорганизации всего педагогического процесса. Его лекции 
всегда проходили в переполненной аудитории, операции сопровождались 
демонстрацией и клиническим разбором больных, строились на глубоком 
анализе наблюдавшихся клинических явлений и обобщении полученных 
данных, учили студенческую молодежь самостоятельному мышлению, чуткому 
и бережному отношению к больному. 
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Здание медицинского общества 

 
Однако преподавательская работа не в полной мере удовлетворяла 

деятельную, стремящуюся ко всему новому в медицине натуру Вильгельма 
Федоровича. 

И тогда, в сентябре 1860 года, экстраординарный профессор 
Харьковского университета по кафедре оперативной хирургии и хирургической 
клиники Вильгельм Федорович Грубе пригласил к себе всех врачей, 
работавших в то время в Харькове и вынес на обсуждение идею создания 
медицинского общества. 

В. Грубе, В. Франковскому и Г. Рындовскому было поручено разработать 
проект устава. Вскоре проект был одобрен, подписан 28 учредителями 
общества, из которых 13 были представителями медицинского факультета 
ИмператорскогоХарьковского университета, и в ноябре 1860 г. отправлен на 
утверждение.23 марта 1861 г. устав Общества утвердило Министерство 
внутренних дел в Санкт-Петербурге, и уже 27 мая того же года состоялось его 
первое заседание. Этот день и считается днем рождения ХМО. В течение года 
было проведено 4 заседания, сделано 13 докладов.  

В 1869 г. председателем ХМО был избран профессор В.Ф.Грубе и 
занимал место президента и председателя общества 22 года, а затем до дня 
своей смерти в апреле 1898 г. был его почетным председателем. Как видим, 
значительная часть начального периода существования общества – периода 
организации его деятельности, становления общественной позиции – прошло 
под руководством В.Ф.Грубе. Именно он на протяжении этих лет определял 
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научную линию ХМО. За годы руководства Обществом Вильгельм Федорович 
выступил с 40 докладами из общих 105 по хирургии, сделанных за этот период. 
С 1881 по 1894 г. на собраниях ХМО было заслушано 30 докладов по 
оперативному акушерству и гинекологии, 6 из них сделал В.Ф.Грубе.  

В.Ф.Грубе был человеком дела и служил примером неустанной и кипучей 
деятельности. Говоря о нем, нельзя не отметить его прекрасных душевных 
качеств. Многие ученики говорили о живости его характера, его тонком юморе 
и веселости, о том, что он был незаменимым собеседником в обществе и 
буквально покорял многих. М.М.Кузнецов писал, что подчас «острые и 
беспощадные по своей правдивости замечания и отзывы не раз создавали 
В.Ф.Грубе недругов. Но врожденный такт, незлобие, находчивость и 
обворожительная приветливость, свойственная профессору, снова привлекали к 
нему сердца и умы людей, задетых его острым словом». 

С именем этого человека неразрывно связана история медицины 
Харьковщины второй половины Х1Х в., история самого города, который 
Вильгельм Федорович преданно любил и для развития которого приложил 
много сил и старания. По свидетельству современников, город и профессор 
были настолько неразрывно связаны друг с другом, что «представить себе 
Харьков без Грубе и Грубе вне Харькова было невозможно». 

 
 

Мудра Є. 
(ХНМУ) 

ÌÅÄÈ×ÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÂÈÄÀÒÍÎÃÎ Õ²ÐÓÐÃÀ  
Â. Ô. ÃÐÓÁÅ 

Історія харківської медицини об’єднує імена багатьох видатних лікарів. 
Яскравою постаттю є професор Вільгельм Федорович Грубе.  Закінчивши 
університет у 1850 році, він розпочинає свою  діяльність, без якої зараз важко 
уявити сучасну медицину.  

Під час морської служби Грубе не втрачав можливості поповнити свою 
скарбницю знань, тому використовував весь вільний час на засвоєння нового у 
галузі медицини.  

Отримавши статус професора Харківського університету з кафедри 
оперативної хірургії та хірургічної клініки, видатний лікар зробив один з 
найвагоміших внесків у історію медицини – підготував велику кількість 
кваліфікованих спеціалістів, серед яких М. П. Трінклер, І. К. Зарубін та ін.  

Вільгельм Федорович першим у Росії впроваджував усі найновіші 
операції та відкриття, які полегшували лікування хворих. У 1871 він здійснив 
першу операцію під наркозом закисом азоту. Одним з перших у Росії він став 
проводити операції з приводу оваріотомії, защемлених гриж, водянок 
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головного мозку, операції на печінці та підшлунковій залозі, резекції суглобів 
при туберкульозному ураженні та інші. 

Значний В. Ф. Грубе вклад у запровадження у роботі хірургів 
антисептики. У 1890 у його клініці був встановлений стерилізаційний апарат, 
створено спеціальну лабораторію, що займалася вивчення і удосконалення 
асептичного методу. 

В. Ф. Грубе був не тільки досвідченим хірургом, але і добре розбирався у 
внутрішніх хворобах, офтальмології, акушерстві. Все це дало змогу здобути 
визнання в медичному середовищі. Він був постійним і незамінним 
консультантом усього півдня Росії.  

Йому належить 53 надруковані роботи і опубліковані доповіді в 
Харківському медичному товаристві. Він опублікував ряд робіт, присвячених 
використанню хлороформу та морфію для знеболення. 

Ім’я В. Ф Грубе і зараз відоме на Україні та за її межами. Його діяльність 
зацікавила багатьох хворих та, безумовно, вчених. Викладач з безцінним 
досвідом користувався популярністю у студентів. У наш час є гарним 
прикладом лікаря, який втілив у собі всю любов до медицини. 
 

 

Смоляр С., Борохвостов В. 
(ХНМУ) 

ÂÊËÀÄ Â.Ô. ÃÐÓÁÅ Â ÌÅÄÈÖÈÍÓ ÕÀÐÜÊÎÂÀ 

В. Ф. Грубе был одним из 
известнейших хирургов России второй 
половины XIX века и уважаемым со 
стороны харьковской общины за его 
бесценные заслуги, т.к. он был 
разносторонни развит, имел широчайшую 
эрудицию и был осведомлён о самых 
свежих научных открытиях. Грубе был 
уникальным человеком и очень активным 
в развитии медицины Харькова и 
Харьковского медицинского 
университета. Он был очень кропотлив к 
своей работе и это доказывает его 
невероятную отдачу своему долгу, как  
врача и преподавателя.  

В медицину Харькова В. Ф. Грубе 
было положено немало усилий и 
стараний, так уже в начале его деятельности на должности профессора 
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заведующим кафедрой оперативной хирургии ихирургической клиники 
Харьковского медицинского университета было положено основаниекабинета 
хирургической патологии, десмургии и механургии. Вскоре, В.Ф. Грубе изучал 
все новое, передовое, что появлялось в науке того времени и стремился 
использовать их в своей клинике и на факультете. Так уже в 1862 г. он 
выступил с предложением об устройстве госпитальной хирургической клиники 
в городской больнице. Эта идея была реализована в 1877 г. организацией 
госпитальных терапевтической и хирургической клиник в больнице Красного 
Креста (ныне 1-ая городская клиническая больница). 

Нельзя не сказать о его кропотливой работе врача, так В.Ф. Грубе изучая 
весь комплекс проявления патологии у конкретного больного, тщательно 
рассматривал и оценивал отдельные симптомы и жалобы, старательно разбирал 
показания и противопоказания к тому или иному способу лечения и избирал 
наилучший из них в соответствии с научными воззрениями. Не менее важное 
было, то что он учил слушателей зрелому разбору того сложного явления, какое 
представляет собой болезнь. 

Введение антисептики и асептики открыло возможность широкого 
развития абдоминальной хирургии и овладения ею. В. Ф. Грубе был одним из 
первых в России, кто с успехом выполнил овариотомию (1865), а в 
асептическую эру — спленэктомию, холецистэктомию, нефрэктомию, 
струмэктомию, операции на печени и поджелудочной железе. Грубе первым 
опубликовал сообщение о разработанном им методе первичной обработки 
огнестрельных ран. Вместе с А. Г. Подрезом он первый начал проводить 
резекцию суставов при костном туберкулезе. 

Будучи талантливым врачом в 1867 г. В. Ф. Грубе провел первую в 
России операцию вылущивания всей нижней челюсти, которая завершилась 
полным успехом, в этом же году впервые в харьковской клинике В. Ф. Грубе 
был введен антисептический способ оперирования и лечения ран. 

В клинике как самим профессором, так и его учениками были 
исследованы и применены различные способы анестезии. В. Ф. Грубе изучил и 
использовал закись азота (1871) и провел первую в Харькове операцию под 
наркозом закисью азота. Также ему принадлежит работа «К учению о 
хлороформировании» (1897). Из его клиники в 1886 г. вышла работа Ф. Я. 
Барского, в которой сообщалось о применении 1–2%-ного раствора кокаина 
при проведении многих несложных операций; он же впервые заметил, что 
местное обескровливание усиливает действие кокаина. Разносторонний ум, 
обширная эрудиция, осведомленность о самых свежих научных открытиях, 
диагностический талант, огромный клинический опыт помогали В.Ф. Грубе 
быть тем, кем нужно именно для Харькова в плане врача и преподавателя. 
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Альков В. 
(ХНМУ) 

ÂÈÑÂ²ÒËÅÍÍß ÏÈÒÀÍÜ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÊÐÀªÇÍÀÂÑÒÂÀ 

ÄÎÁÈ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÓÐÑÓ 

«ÊÐÀªÇÍÀÂÑÒÂÎ» 

На нашу думку, розгляд питання слід почати з того, що соціально-
економічна криза, що охопила Радянський Союз у другій половині 80-х років і 
посилилася після його розпаду внаслідок розриву економічних зв’язків 
колишніх радянських республік, втягла в свій вир і державну систему охорони 
здоров’я. Перші роки останнього десятиліття минулого тисячоліття були 
позначені падінням рівня та якості медичного обслуговування. Вони одночасно 
стали і свідченням недостатньої ефективності системи управління охороною 
здоров’я, що існувала. З’явилися перші заяви про необхідність започаткування 
сімейного лікування, страхової медицини. 

Актуальні нині ідеї про платну медицину виглядали тоді дуже 
непопулярними на тлі загострення соціально-економічної кризи, падіння рівня 
життя населення. Перші кроки в реформуванні лікарської справи були пов’язані 
з відкриттям відділень, кабінетів, фельдшерських здоровпунктів, що працювали 
на госпрозрахункових засадах на підставі договорів з підприємствами. 

Сучасні студенти не знають страшної соціально-економічної ситуації 90-х 
років. Тому слід наголошувати на тому, що становище хворих у стаціонарі було 
безрадісним, коштів на їх утримання не було. Питання вирішувалося двома 
шляхами. По-перше, лікарняними установами залучалася благодійна допомога 
з боку юридичних та фізичних осіб, тобто обдиранням хворих. По-друге, були 
медичні установи недержавної форми власності, орієнтовані передусім на 
заможний контингент. Спектр недержавної медицини був досить широким: від 
приватнопрактикуючих спеціалістів, а також кабінетів, до госпрозрахункових 
відділень, клінік, центрів і служб швидкої допомоги. 

Задля об’єктивності викладу не варто забувати й про певні позитивні 
зрушення, адже поряд із негативними моментами, пов’язаними зі скороченням 
фінансування, руйнуванням та занепадом лікувальної бази, відтоком частини 
кваліфікованих кадрів, у тому числі й за кордони України, навіть 90-і роки мали 
свої здобутки. Так, у 1993 р. до 50-річчя визволення Харкова була відкрита 1-а 
дитяча стоматологічна поліклініка в 524 мікрорайоні – перша в місті. У 1994-
1997 роках були створені: міський гастроентерологічний центр, дитячий 
ортопедо-травматологічний центр, дитячі центри щелепно-лицьової хірургії і 
нейрохірургії (на базі лікарні швидкої медичної допомоги), розпочала роботу 
унікальна дитяча неонатологічна клініка. Були відкриті: нова сучасна 
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поліклініка № 10 з підстанцією швидкої медичної допомоги на Північній 
Салтівці, міська наркологічна лікарня № 9. 

Слід зупинитися натому, що близьке зараз студентам – медичних 
навчальних закладах. Окремо слід звертати увагу на альма-матер. Варто 
зазначити, що в 1994 р. постановою Кабінету Міністрів України на базі ХМІ 
створено Харківський медичний університет. За результатами акредитації 
Харківська вища медична школа одержала вищу категорію. У листопаді 2007 р. 
Указом Президента України Харківському державному медичному 
університету надано статус національного з перейменуванням на Харківський 
національний медичний університет. 

Щодо останніх здобутків, то протягом останніх років управління охорони 
здоров’я продовжувало реалізовувати концепцію функціонування і 
фінансування мережі медичних закладів, її упорядкування. Суттєва увага 
приділялася ліквідації диспропорцій у розвитку різних видів медичної 
допомоги, у першу чергу первинної медико-санітарної допомоги в умовах 
міста-мегаполіса. Зокрема, фтизіатрична служба міста була реорганізована в 
територіально-медичне об’єднання «Фтизіатрія», 2012 р. створено 
перинатальний центр,до складу якого ввійшли пологовий будинок № 4, 
неонатологічний стаціонар і консультативна жіноча поліклініка. У рамках 
міської програми для перинатального центру було закуплено сучасне медичне 
обладнання для надання допомоги породіллям і новонародженим, з’явився 
бебі-бокс. Функції швидкої медичної допомоги здійснює комунальне 
підприємство «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 
створене 20 вересня 2012 року. Виник Харківський обласний центр паліативної 
медицини «Хоспіс». Проводяться ремонти окремих лікувальних установ. 

Необхідно вказати, що на початок XXI століття в Харкові функціонувало 
160 медичних установ різного типу і відомчої підпорядкованості (лікувально-
профілактичних, санаторних, санітарно-епідеміологічних, навчальних і 
науково-дослідних). 

Не варто забувати й про проблеми медичної науки. У місті налічується 11 
науково-дослідних інститутів Академії медичних наук України. У Харкові 
сформувалися і діють 13 наукових шкіл у галузі медицини, чимало з яких 
мають багаторічну, часом понад столітню історію. Це школи анатомів, 
гістологічна, біохімічна, патофізіологів, хірургічна, гігієнічна, мікробіологічна, 
педіатрична, терапевтична, психіатрична, акушерсько-гінекологічна. 

Мережа лікувальних та профілактичних установ Харкова становить понад 
60 стаціонарів, де розміщено більше 16 тис. ліжко-місць. Загалом загін 
харківських медиків нараховує понад 10 тис.лікарів і 18 тис. чол. середнього 
медичного персоналу. Варто вказати студентам, що велику небезпеку становить 
ліквідація санітарно-епідемічних станцій 2012 р., хоча б у зв’язку з сучасною 
екологічною катастрофою у Львові. 
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Студенти мають знати, що з метою забезпечення оптимального 
управління ресурсами, максимально успішного здійснення заходів щодо 
забезпечення хоча б мінімуму медичної допомоги для населення Харкова було 
розроблено низку міських та районних програм. Прикладом останньої може 
бути розробка та заходи по реалізації комплексної програми «Здоров’я», 
підготовленої та схваленої районною радою в Комінтернівському районі 
Харкова у 1988 році. Програма мала бути реалізована до 1995 року. Вона була 
конкретною, однак необхідне розуміння того, що зміни соціально-економічної 
ситуації в країні створили додаткові складнощі для втілення в життя положень 
програми. Передусім, виникли проблеми з коштами. Суттєво зменшилися 
відрахування підприємств. 

Було підготовлено й низку подібних загальноміських програм. Так, у 
1997 р. міською радою була схвалена програма «Основні напрями і принципи 
функціонування і фінансування охорони здоров’я м. Харкова на 1997-1998 рр.» 
Навчені гірким досвідом багаторічних програм, які не відповідали реаліям 
життя, міські урядовці визначили дворічний термін виконання. Бюджет 
охорони здоров’я на 1997 р. формувався з урахуванням пріоритетів швидкої та 
невідкладної медичної допомоги, забезпечення обслуговування пільгового 
контингенту, стаціонарної допомоги хворим, збільшення амбулаторно-
поліклінічної допомоги населенню при одночасному скороченні ліжкового 
фонду лікарень. 

Слід вказати, що держава з великою увагою і зацікавленістю поставилася 
до розвитку сімейної медицини. Так, у 2000 р. на базі лікарні № 13 
Комінтернівського району, міських поліклінік № 9 і № 10 Орджонікідзевського 
і Київського районів були вперше вжиті заходи щодо впровадження в практику 
первинної медичної ланки сімейної медицини, відповідної підготовки лікарів і 
середнього медичного персоналу. Під постійним контролем протягом усього 
десятиліття перебували питання швидкої медичної допомоги. 

У 2002 р. здійснили реорганізацію поліклінічних закладіву Ленінському, 
Фрунзенському і Київському районах. У районних поліклініках були створені 
дільниці чи відділення сімейної медицини. При цьому враховувалася 
інфраструктура і забудова районів. На Роганському житловому масиві на базі 
міської поліклініки № 9 було організовано поліклініку сімейної медицини. 

Насамкінець необхідно вказати студентам на те, що тривають суперечки 
навколо медичної реформи. 13 жовтня 2016 р. в ХНМУ пройшло перше в 
Харкові публічне ток-шоу на цю тему. Серед інших проблем та здобутків те, 
що в поліклініках з’явилася електронна регістратура. З 2015 р. зафіксовано 
зростання захворюваності на туберкульоз. Харків живе в умовах епідемії цієї 
хвороби. Також область знаходиться на третьому місці по Україні за 
захворюваністю на ВІЛ. 2014 р. на обліку перебувало 2947 інфікованих. 
Періодично виникають труднощі з інсуліном та іншими ліками. Велику увагу 



- 136 - 

приділяють медичному обслуговуванню учасників АТО й членів їх сімей. До 
цього можна ставитися по різному, але це державна політика й студенти мають 
у цьому розбиратися. Поранені та хворі регулярно десятками, залежно від 
інтенсивності бойових дій, прибувають до Харківського Військово-Медичного 
Клінічного центру Північного Регіону. Його посилили фахівцями з Київського 
головного військово-медичного центру. Уже пройшли лікування та 
реабілітацію понад 4 тис. осіб. Заступник начальника Військово-медичної 
академії полковник В. Стеблюк наводить цифру 8-8,5 % хворих на венеричні 
хвороби по поверненні із зони АТО. Це несе небезпеку епідемій. 

Звичайно, у курсі «Краєзнавство» неможливо докладно висвітлити всі 
проблеми медичного краєзнавства сучасності, але окреслені є основними та 
можуть прислужитися студентам в подальшій роботі. 

 
 

Арзуманова Т. 
(ХНУБА) 

ÊÐÀªÇÍÀÂ×ÈÉ ÀÑÏÅÊÒ ÂÈÊËÀÄÀÍÍß  

«²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ» Â ÕÍÓÁÀ  

Вивчення історії та культури України в будівельному вищому 
навчальному закладі, на нашу думку, повинно бути спрямоване на 
ознайомлення студентів з особливостями розвитку даної галузі, історії 
університету. 

Лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота студентів 
містять питання з історії харківського національного університету будівництва 
та архітектури з метою розвити дух корпоративізму, викликати у студентів 
прагнення бути гідними продовжувачами справ ХІБІ-ХНУБА, сприяти 
вихованню почуття гордості за університет та поваги до його історії. Вивчення 
історії внз передбачає опанування студентами наступних питань: 

- базовий фактичний матеріал щодо становлення та розвитку ХІБІ-
ХНУБА (історичний аспект); 

- основні тенденції розвитку наукової будівельної школи вузу; 
- внесок видатних випускників та співробітників ХІБІ-ХНУБА у розвиток 

будівельної галузі СРСР, України та Харкова; 
- характерні тенденції виховної роботи в ХІБІ-ХНУБА; 
- традиції навчального комплексу ХІБІ та особливості організації 

навчального процесу ХНУБА в умовах Болонської системи; 
- напрямки розвитку професійної та фахової підготовки у вищому 

навчальному закладі; 
- історію та перспективи розвитку факультетів (спеціальностей) 

університету; 
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- роль соціально-культурної інфраструктури університету в системі вищої 
освіти; 

- значення студентського самоврядування як невід’ємної складової 
демократизації вищої освіти. 

Вважаємо, що практичне значення від вивчення даної проблематики 
дозволить студентам використовувати знання з історії та науково-практичних 

досягнень ХНУБА для формування гуманістичного світогляду, 
обізнаності та поваги до рідного університету, обраної майбутньої професійної 
галузі діяльності, збереження та відродження освітніх та професійних традицій 
університету. 

 
 

Демочко Г. 
(ХНМУ) 

Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÎ¯ ÐÎÁÎÒÈ ÊÀÔÅÄÐÈ 

ÑÓÑÏ²ËÜÍÈÕ ÍÀÓÊ ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ó 2016 ÐÎÖ² 

В умовах реформування освітньої сфери, яке принесло як позитивні, так і 
негативні наслідки для українських вишів, кафедра суспільних наук ХНМУ 
продовжує активно працювати над науково-дослідними темами, виконання 
яких завершилося у 2016 році. 

Зауважимо, що в умовах скорочення науково-педагогічного складу 
кафедрального колективу, співробітники мобілізували усі свої сили, щоб гідно 
завершити наукову тематику та надати українській науці якісний продукт. 
Якщо тему починали розробляти 14 співробітників, то вже станом на кінець 
2016 року її закінчували 10 осіб науково-педагогічного колективу кафедри. 

З 2014 по 2016 рік кафедра працювала над темою «Історичні, економічні, 
політичні та соціокультурні аспекти охорони здоров’я» (номер державної 
реєстрації 0114U003392). Провідним ноу-хау тематики стало широке 
запровадження до науково обігу терміну «медичне краєзнавство», який активно 
продовжував розроблятисяі у 2016 році. Виконавцями була видана друкована 
робота, у якій доведено, що місце медичного краєзнавства досі чітко не 
визначено, через що наукові студії  цієї галузі не мають великої популярності. 
При цьому медичне краєзнавство має стати органічною частиною 
національного краєзнавства [1].  Сформульовано науковий потенціал 
медичного краєзнавства [2] та визначено його роль у підготовці студентів-
медиків [3]. Доцентом Демочко Г.Л. розроблено методику студіювання 
медичного закладу, як предмету медичного краєзнавства [4]. МК в контексті 
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історії та сучасності було досліджено разом з проф. Робаком І.Ю. та 
презентовано на конференції «Ольвійський форум–2016» у м. Миколаїв [5]. 

Дослідження історії повсякдення доволі нове, адже актуальність історії 
повсякдення посилилася лише в останні роки. Доведено, що цей напрям 
дозволяє  предметно дослідити повсякдення людини, що можна зробити лише 
на місцевому рівні, з урахуванням специфіки локусу, що її оточує  [6-7]. 
Предметом вивчення історії охорони здоров’я через призму історії повсякдення 
стала психіатрична допомога у Харківській губернії, а саме проблема 
переповненості лікарень, проблема ставлення до психічних хворих, 
обслуговування психічно хворих у Харківській губернській земській лікарні та 
колонії Сватова Лучка. Під час дослідження була застосована як традиційна 
історична методологія, так і підходи історії повсякдення, які дозволили 
студіювати мікроісторію у гармонійному зв’язку з макроісторичними 
канонами. Цей же напрям роботи активно підтримується виконанням 
кандидатської дисертації з історії охорони здоров’я у Харкові у післявоєнний 
період. У роботі також досліджуються окремі аспекти історії повсякдення, 
використовуються новітні методики тощо. Таким чином сьогодні досліджена: 
 боротьба з інфекційними хворобами після визволення міста у перші 

повоєнні роки (1943-1947 рр.); 
 обслуговування промислових робітників у 50-60 рр. минулого століття; 
 досвід реформування галузі ОЗ у 1970-1980-х рр. у Харкові; 
 історія 1-ї радянської лікарні після визволення Харкова (1943-1952 рр.); 
 зміни в матеріально-технічному стані і впровадження наукових досягнень 

в практику медичних закладів Харкова у повоєнні радянські часи; 
 амбулаторно-поліклінічна допомога в Харкові в повоєнні часи (1945-

1991 рр.); 
 профілактика інфекційних захворювань в радянському Харкові в повоєнні 

роки; 
 медичне обслуговування жінок на промислових підприємствах Харкова в 

1945-1991 рр.; 
 проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на поч. 

ХХ ст.; 
 привілеї радянської номенклатури в сфері охорони здоров’я; 
 образ лікаря в свідомості селянина XVIII – на поч. ХХ ст.; 
 проблема венеричних захворювань серед військових Харківської губернії у 

XVIII – на поч. ХХ ст.; 
 проблема надання акушерської допомоги на Харківщині у XVIII – на поч. 

ХХ ст.; 
 евакуація поранених до медичних закладів Харківської губернії на початку 

Першої світової війни; 
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 методи боротьби з поширенням алкогольної залежності у Харкові в 70-80-
ті роки ХХ ст.; 

 проблема знахарства в лікуванні венеричних хвороб у другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст..; 

 питання легалізації проституції в Україні на локально-історичному 
прикладі; 

 позитивний досвід та медичні аспекти антиалкогольної кампанії 1985-
1990 рр.; 

 пропаганда медичних знань у Харкові та області в середині 50-х років 
ХХ ст.[8-18]. 
У цьому ж напрямі ведеться дослідження й історії 1-ї міської клінічної 

лікарні м. Харкова. Група дослідників (І. Робак, Г. Демочко, В. Ільїн) вивчили 
історію закладу з позицій МК, історії повсякдення тощо. Це дало змогу не 
тільки відпрацювати методологію вивчення медичних закладів, а й показати 
дослідникам потенціал медичного краєзнавства [19]. Головним результатом 
дослідження історії медичного закладу став вихід колективної монографії [20]. 
Автори присвятили цю монографію найстарішому муніципальному 
лікувальному закладу м. Харкова – Олександрівській (Першій міській 
клінічній) лікарні, яка майже півтора століття охороняла здоров’я жителів 
міста. Дослідження історії лікарні подано з позицій медичного краєзнавства та 
історії повсякдення, що робить монографію цінним методологічним доробком в 
сучасній історичній науці. Книга стане у пригоді викладачам, студентам, 
керівникам органів охорони здоров’я і медичних установ, працівникам 
місцевого самоврядування, а також тим, хто цікавиться історією рідного краю 
та медичним краєзнавством. 

Кафедра суспільник наук разом з Центром медичного краєзнавства 
виконувала науково-дослідну роботу: «Історичне місце Харківського 
медичного університету в процесі розвитку української вищої медичної школи: 
спадкоємність генерацій і наступність установ»  (номер державної реєстрації 
0116U004986). В результаті дослідження вдалося дійти до таких висновків: 

22. Харківський національний медичний університет є фактичним прямим 
спадкоємцем і наступником медичного факультету Імператорського 
Харківського університету із самого початку існування ІХУ, а з 2007 р. і 
правонаступником Харківської медичної академії, Харківського 
медичного (державного медичного) інституту, Харківського державного 
медичного університету.  

23. Жодний сучасний харківський виш, крім ХНМУ, не має достатніх і 
беззаперечних підстав вважати себе прямим наступником ІХУ. 

24. Датою народження сучасного Харківського медуніверситету є дата 
створення класичного університету в Харкові. 
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25. Датою створення Харківського університету може рівнозначно 
вважатися, як дата його заснування (17 листопада 1804 р.), так і дата 
відкриття (29 січня 1805 р.). 

26. Сучасний медичний факультет ХНУ ім. В.Н. Каразіна не може 
вважатися наступником медичного факультету Імператорського 
Харківського університету, оскільки був створений 1993 р., тобто через 
73 роки після його закриття, а розвиток університетських наукових шкіл 
в медицині усі ці роки забезпечував окремий Харківський вищий 
медичний навчальний заклад, який нині носить назву Харківський 
національний медичний університет. А сучасний «каразінський» 
медичний факультет почав свою історію з «чистого аркушу». 

27. Харківська вища медична школа є найстарішою в Україні. 
28. В ході розробки даної теми були встановлені невідомі раніше факти з 

історії ХНМУ, які наразі вводяться до наукового обігу: 
- уточнена дата створення Харківської медичної академії; 
- встановлені суттєві факти з її історії, а також початкового періоду історії 

Харківського медичного інституту; 
- виправлені деякі історичні похибки та зроблені певні уточнення. 
Результати дослідження були представлені у друкованих фахових 

виданнях [21]. 
Протягом 2016 року співробітники кафедри суспільних наук взяли участь 

у роботі 21 наукової конференції міжнародного, республіканського та 
регіонального рівня.  

1. IV Міжнародна наукова Інтернет-конфереція «Історичні, економічні, 
соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я», 
1-8 листопада 2016 р., Робак І.Ю., Демочко Г.Л., Ільїн В.Г., Альков 
В.А., Троценко О.В., Чернуха О.В., Мартиненко Н.М.; 

2. Актуальні питання освіти і науки, 10-11 листопада 2016 р., Робак І.Ю.; 
3. Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві: III наук.-

практ. конф., м. Львів, 4-5 листопада 2016 р.,Робак І.Ю., Ільїн В.Г.; 
4. Минуле та сучасність України: історичні, політичні, міжнародні та 

культурологічні проблеми, м. Харків, 15-16 жовтня 2016 року, Робак 
І.Ю.; 

5. Міжнародне співробітництво для локального розвитку, м. Краматорськ, 
26 жовтня 2016 р.,  Альков В.А.; 

6. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problem 
of development of social sciences «Realita a perspektivy vyvoija 
spolocnosti: psychologiske a politiske aspekty», 14-16 листопада 2016 р., 
Чернуха О.В.; 

7. International Scientific-Practical Conference «Actual questions and problem 
of development of social sciences», 10-12 грудня 2016 р., Чернуха О.В.; 
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8. Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та 
адміністрування в умовах незалежності України, м. Запоріжжя, 23 
вересня 2016 року, Альков В.А.;\ 

9. Науково-практична конференція «Історичні та медико-соціальні 
аспекти охорони здоров’я в Україні», присвячена 120-річчю з дня 
народження П.Т. Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1948-
1957 рр.) Харківського медичного інституту, 23листопада 2016 року, 
Робак І.Ю., Демочко Г.Л.. Мартиненко Н.М., Троценко О.В.; 

10. Революція як форма соціальних змін суспільства, м. Харків, 9 березня 
2017 р., Робак І.Ю., Чернуха О.В.; 

11. Круглий стіл «Залучення фахівців галузі будівництва та архітектури до 
вирішення глобальних проблем сучасності: гендерний аспект», м. 
Харків, 3 травня 2017 р., Робак І.Ю., Ільїн В.Г.; 

12. Феномен культури українського козацтва,13квітня 2017 р., Робак І.Ю., 
Демочко Г.Л.; 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Національна ідея: 
основа стратегії розвитку українського суспільства в ХХІ столітті», 8-
11 червня 2017 р., Робак І.Ю., Демочко Г.Л., Чернуха О.В.; 

14. Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (Харків), 20-21квітня 2017 р., Альков В.А.; 

15. «Сучасні тенденції розвитку науки» Міжнародна науково-практична 
конференція (м. Київ)., 15-16 березня 2017 р., Альков В.А.; 

16. IV Міжнародна науково-практична конференція «Природничі 
читання», 
http://nauka.knmu.edu.ua/sierep/main.php?action=razdel&rname=10.&eid=
43&subact=edit&editv=107948 18-21 травня 2017 р., Робак І.Ю., 
Демочко Г.Л.; 

17. Медицина третього тисячоліття, м. Харків, 19 січня 2017 року, 
Альков В.А., Демочко Г.Л., Ільїн В.Г.; 

18. International Scientific Interdisciplinary Conference (ISIC) for medical 
students and young scientists, Kharkiv, 24-26 травня 2017 р., 
Мартиненко Н.М.; 

19. Ольвійський форум-2017, м. Миколаїв, 8-11червня 2017 р., Робак І.Ю.; 
20. Повстання в Україні та Польщі: історичний, політичний і міжнародний 

аспекти (до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.), 
м. Коблєво, 8-11 червня 2017 р., Демочко Г.Л.; 

21. «Інноваційні технології в медицині: досвід Польщі та України», м. 
Люблін, 28-29 квітня 2017, Демочко Г.Л. 

Кафедральний колектив у складних умовах продовжує працювати над 
науковою тематикою.  2017 року кафедра запланувала нову ініціативну тему 
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«Медичне краєзнавство Харкова в персоналіях». Науковці активно рухаються 
уперед, працюють над новими звершеннями, опановують чергові вершини. 
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Ільїн В. 
(ХНМУ) 

ÂÈÑÂ²ÒËÅÍÍß ÏÈÒÀÍÜ Ì²ÆÂÎªÍÍÎ¯ ÄÎÁÈ  

Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÓÐÑÓ «ÊÐÀªÇÍÀÂÑÒÂÎ» 

Зважаючи на те, що викладання дисципліни «Краєзнавство» в ХНМУ 
розпочалося нещодавно, перед викладачами відкривається широке поле для 
пошуку методів навчання, адекватних матеріалу курсу. Історія Харкова надає 
тут захоплюючу можливість перетворити будь-яке практичне заняття на 
дослідження. Дослідницький характер практичних занять передбачає сама 
специфіка краєзнавства, як діяльності з всебічного дослідження краю, так і 
багатство та різноманітність наявного матеріалу. 

Саме краєзнавство покликане розпочати процес формування громадянина 
через інтерес, повагу та любов до здавалося б знайомої місцевості, які можна 
виховати лише через розповідь про визначних земляків.  

На мій погляд, ключовою темою для виховання позитивної ідентичності 
молодого покоління харків’ян є міжвоєнна доба (Тема 3. Харків у 1917–
1945 рр.), а в ній – період національного Відродження 20-х рр., – що 
акумулював в собі доленосні події в житті міста, які вперше винесли його з 
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провінційного на світовий рівень. За класифікацією видатного мовознавця Ю. 
Шевельова, це «Третій Харків», що збунтувався проти свого (і України) 
колоніального минулого й прийняв виклик нав’язаної йому форми 
(столичність), наповнивши її реальним якісним та національним змістом. 
Знайомство з образами «Третього Харкова» – О. Довженка, В. Єрмілова, Л. 
Курбаса, Л. Ландау, А. Макаренка, М. Хвильового, – витравлює провінційність, 
безкультурність, шаблонність мислення, протиставляючи їм відкритість до 
світу, захоплення перед багатством культури, любов до життя, творчості й 
ненависть до банальщини, формалізму та рутини. 

Які форми самостійної роботи студентів можна обрати, щоб сповна 
використати потенціал теми як в масштабах одного заняття, так і цілого курсу? 
Як відомо, за формами краєзнавство розпадається на дослідницьку, видавничу, 
популяризаторську, музейно-виставкову та пам’яткоохоронну діяльність. 
Виходячи з цього, запропонуємо наступні варіанти: 
 Створення коротких 10-20-хвилинних анімаційних відеороликів. 

Можливі теми – створення робітничого селища ХТЗ (на основі лекцій 
харківського архітектора Макса Розенфельда, які доступні на YouTube), 
історія конструктивізму, українізація. За зразок можна взяти відео 
освітнього ресурсу «Арзамас» 
(https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4). Вміння сучасної молоді, а 
також приклади успішної реалізації такого завдання, показують його 
можливість та корисність для збагачення технічних навичок самих 
викладачів; 

 Створення інфографік та календарів, присвячених видатним харків’янам. 
Прикладом таких інфографік є проект газети «День» «101 причина 
любити Україну»; 

 Створення інтерактивних мап. Можливі теми: «Конструктивістські 
будівлі Харкова», «Місця українського Відродження на мапі Харкова». 
Зразком такої роботи є мапи, розроблені співробітниками Центру 
краєзнавства ім. П.Т. Тронька (http://tronkocentr.karazin.ua/ru/interaktivnyie-

kartyi/). Цей вид роботи зручний тим, що попередньо усі студенти 
індивідуально збирають за планом інформацію про будинки та місця, 
пов’язані з діячами Відродження. Ця ж діяльність буде корисною для 
наступного увічнення пам’яті про діячів 20-х рр. Я успішно практикував 
таку форму роботи впродовж цього навчального року. Студенти можуть 
користуватись сайтом «ProSlovo», який присвячено відомому символу 
Відродження 20-х рр. у Харкові (будинок «Слово») і містить інформацію 
про його мешканців (http://proslovo.com/); 

 З цим же завданням пов’язана й робота на практичних заняттях з 
автобіографіями та спогадами видатних харків’ян (В. Сосюра, 
О. Семененко, Ю. Шевельов, антологія «Самі про себе. Автобіографії 
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українських митців 1920-х років», 2015 р.). Підсумком такої роботи, крім 
створення інтерактивної мапи, може стати проведення студентської 
наукової конференції. Таким чином, отримуємо органічне поєднання 
навчання з першими кроками студентської наукової діяльності; 

 У Харкові з 1988 р. діє Літературний музей, експозиції якого присвячено 
історії «Розстріляного Відродження». Там діє BookCrossing, де можна 
знайти цінну та рідкісну літературу (зокрема, я знайшов книгу 
В. Отамановського «Син України»), а сам музей вже давно став 
осередком проведення визначних культурних заходів. Екскурсії туди 
відкриють для студентів не тільки минуле, а й сучасне українського 
культурного життя, про яке більшість навіть не здогадується (момент 
соціалізації). Свої враження та знання від екскурсій студенти будуть 
викладати у формі есе. 
Безумовно, зважаючи на творчість та складність більшості вказаних 

завдань, не треба наполягати на їхній обов’язковості. Натомість доцільно, щоб 
викладач відібрав здібних студентів, запропонувавши як винагороду за успішно 
виконане завдання-проект автоматичне зарахування дисципліни. Це передбачає 
й готовність самого викладача, чітке усвідомлення, що він хоче від студента та 
наявність матеріалів, які викладач надасть студенту/ам для самостійного 
опрацювання. 

Реалізація зазначених пропозицій збагатить як студента, відкривши йому 
незнаний Харків, так і викладача. Її слушно поєднати з діяльністю Центру 
медичного краєзнавства ХНМУ, вона збагатила б новим змістом і діяльність 
студентського наукового гуртка, що діє на кафедрі суспільних наук. 

 
 

Троценко О. 
(ХНМУ) 

²ÄÅÎËÎÃ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ ÂÈÊËÀÄÀÍÍß ÊÓÐÑÓ 

«ÊÐÀªÇÍÀÂÑÒÂÎ» Â ÓÌÎÂÀÕ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ 

ÏÐÎÖÅÑ²Â Â ÓÊÐÀ¯Í² 

Слобожанщина взагалі і Харківщина зокрема відігравали дуже важливу, а 
інколи, і ключову роль в історії України. У першу чергу це стосується останніх 
двох століть. Проблема в тому, що найбільше піднесення ролі нашого регіону 
відбувалося за часів Російської імперії та СРСР.  

В умовах інтеграції сучасної України до ЄС та збройного протистояння з 
сучасною РФ на Донбасі українською владою проголошено політику 
дерадянізації, а фактично, дерусифікації. Харківський регіон, який 
розташовується на самому кордоні з РФ та мав особливо широкий спектр 
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зв’язків з пострадянським простором, входить до переліку потенційно 
нестабільних як у військовому, так і в політичному плані. Такий стан речей 
поставив у доволі складне становище викладання історії нашого краю.  

До подій 2014 року Україна перебувала у пострадянському ідеологічному 
просторі, де в певному сенсі, зберігалися економічні та культурні зв’язки і 
вивчення спільної історії не набувало такого політичного забарвлення. 
Харківський регіон на пострадянському просторі займав поважне місце і 
знаходив відповідну оцінку у викладанні місцевої історії.  

Викладач-краєзнавець в сучасних умовах поставлений у складну і 
суперечливу ситуацію. З одного боку – він повинен виховувати у місцевої 
молоді любов до своєї малої Батьківщини, формувати патріотизм та повагу до 
людей, які зробили цей край розвинутим і значущим. Розвивати в студентів 
вміння критично аналізувати історичні події, діяльність визначних 
особистостей історії, оцінювати значення подій та особистостей для розвитку 
країни. Робити це комплексно та незаангажовано. З іншого боку – специфіка 
історичного розвитку регіону та сучасна ідеологічна і політична ситуація 
роблять викладача практично незахищеним перед звинуваченнями у 
сепаратизмі чи проросійських (або, прокомуністичних) поглядах.  

Час від часу, такі ситуації трапляються. Адже, значення і влив нашого 
регіону сьогодні, у порівнянні з ХІХ – ХХ століттями, постійно зменшується на 
противагу західним і центральним регіонам України. Процес перетворення 
України в цілому, і особливо Харківщини, на аграрно-прикордонну зону ЄС на 
кордоні з РФ триває і далі. При цьому, важко говорити студентам про 
підтримку саме такого вектору розвитку Слобожанщини. Щоб на бути 
звинуваченим у прорадянських чи проросійських поглядах, викладач змушений 
або вибірково висвітлювати історію регіону або применшувати його роль і 
значення, що не працює на користь історичної істини та виховного процесу. 

Вихід з цієї ситуації вбачається в тому, щоб сформувати інше ідеологічне 
підґрунтя, яке б дозволило мешканцям даного регіону вимагати від української 
влади більш кращої долі своїй малій Батьківщині, і дало б можливість 
викладачам не грішити перед істиною та перед студентами і учнями. 

У цій справі ми можемо використати елементи озвученої сучасною 
владою політики децентралізації та елементи ідеології українського 
націоналізму у тих його межах, які допомагають забезпечувати захист 
українських національних інтересів. І не лише у нинішньому протистоянні з 
РФ, але і в контексті політики відносин України з ЄС. Умовно назвемо цю 
ідеологічну основу як україноцентризм. У такій ідеологічній площині елементи 
політики децентралізації будуть давати можливість захищати інтереси регіону, 
а елементи ідеології націоналізму дозволять захищати інтереси України в 
межах європейської цивілізаційної спільноти.  
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Тому, в процесі викладання предмету «Краєзнавство» наголос слід 
робити на тому, що потенціал Харківського регіону в масштабі ЄС повинен 
відігравати таку ж значущу роль як в часи СРСР, або не меншу. Завдяки цьому 
попередній період історії Слобожанщини отримуватиме своє логічне 
продовження, а виховання патріотизму в учнів та студентів буде позбавлене 
ознак подвійності стандартів і проходити у правильному, з моральної точки 
зору, напрямку. До речі, з історії нашої країни ми не повинні забувати тих її 
трагічних сторінок, в яких інтереси не лише Росії, а й Європи вирішувалися за 
рахунок саме земель України та її населення.  

 
 

Чернуха О. 
(ХНМУ) 

ÐÎÁÎÒÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ 

Â ÃÀËÓÇ² ÊÐÀªÇÍÀÂÑÒÂÀ 

Краєзнавство як напрям наукових досліджень та навчальна дисципліна 
посідає помітне місце в функціонуванні сучасної вищої школи, покликаної 
готувати майбутніх фахівців у різних галузях. Не виняток і наш Харківський 
національний медичний університет, в якому діє студентське наукове 
товариство, очолюване мною. Запровадження краєзнавства до навчального 
плану підготовки студентів першого курсу істотно підвищує ефективність 
усього навчально-виховного процесу, зокрема, допомагає студентам залучитися 
до краєзнавчих досліджень. Вивчення рідного краю створює передумови для 
формування глибоких фахових знань, суспільного мислення. Знання природи, 
історії, традицій рідного краю збагачує людину духовно, сприяє формуванню та 
світогляду, високих моральних принципів та ідеалів, прагнення продовжити 
достойні справи своїх земляків-попередників, вихованню патріотизму, 
забезпечує поєднання навчання з життям та процесом державного творення. 

Про значення краєзнавчої роботи в навчально-виховному процесі, у 
вихованні патріотизму й у підготовці фахівця писали педагоги, історики, 
географи, які мали досвід краєзнавчої роботи й добре розуміли її ціну. Я також 
виношу в першу чергу до роботи гуртка саме краєзнавчі питання. Рeзультaти 
нaукoвoгo вивчення взаємозв’язку й взаємовпливу суспільних прoцeсiв на 
місцевому, регіональному, субрегіональному рівнях й сучасних 
глoбaлiзaцiйних процесів сприятиме зміцненню української державності й  
консолідації в державі, формуванню її іміджу в світі. 

Я пояснюю гуртківцям,що на теоретичному рівні наукове краєзнавство 
має найбільш спільні ознаки з країнознавством. Якщо країнознавство досліджує 
територію усієї держави, то наукове краєзнавство обмежується лише 



- 149 - 

територією її певної частини – окремих населених пунктів (хутір, село, селище, 
місто), адміністративно-територіальних одиниць, країв, регіонів. 

У нашому виші запроваджено краєзнавчий курс, випущено методичні 
вказівки для студентів. Переважно це стосується історичного краєзнавства, 
проте багато уваги приділено і медичному краєзнавству. На кафедрі створено 
своєрідний  «банк» краєзнавчої інформації в каб. 132 та 133, що дозволяє 
студентам плідно займатися науковою роботою. Частиною науково-
організаційної діяльності факультету стало проведення наукових конференцій 
та науково-методичних семінарів, де частина опублікованих матеріалів має 
краєзнавчий характер.  

Вже третій рік поспіль студенти беруть участь у різноманітних 
конференціях, а кафедра видає по результатах наукової роботи збірку тез 
«Наукові обрії». Регулярно біля 70 студентів щороку з СНТ беруть участь у цих 
конференціях.   

Історичне та медичне краєзнавство – перспективні  напрями сучасної 
науки. Обумовлено це тим, що ніколи не вичерпається допитливість людини, 
яка прагне дізнатися, що відбувається на землі, де вона народилася й живе, що 
було до неї, як жили її прародичі, що переживали, з якими труднощами 
стикалися, як їх переборювали; про їх одяг, свята й будні – всю різнобарвну 
палітру життя. Надбання наших предків не повинно втратити свого значення. 
Минуле, сьогодення й майбутнє тісно пов’язані між собою. Історія показує, яке 
глибоке коріння має наше життя, незнання минулого неминуче призведе до 
нерозуміння сучасного та майбутнього.  
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