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еликий і водночас непростий шлях
пройшов Національний медичний уні
верситет імені О.О. Богомольця за 172
роки свого існування. З них 76 років
припадають на діяльність медичного
факультету, що функціонував з 1841
року у складі Київського університету
Св. Володимира. Правонаступником
саме цього факультету, як вважається,
став Київський медичний інститут.
Але імператорський університет Св.
Володимира був, як відомо, російсь
ким вищим навчальним закладом. Ук
раїнської ж вищої, так само як і се
редньої, шкіл на території України, що
була складовою частиною Російської
імперії, до 1917 року не існувало. Во
на стала формуватися лише після
лютневої революції 1917 року. За ви
словом академіка О.В. КорчакаЧе
пурківського, українська національна
вища школа, у т.ч. медична, "була ціл
ковитим витвором революції 1917 ро
ку". Революційним "витвором" 1917
року, на його думку, був і Київський
медичний інститут. Тому, підкреслю
вав він, "ми маємо право вважати да
ту заснування теперішнього Київсько
го Медичного Інституту 1917 рік" [1].
У зв'язку з цим виникає питання: ко
ли ж було засновано Київський медич
ний інститут? Адже усталеною датою
його заснування вважається 1920 рік
[2]. Разом з цим постають й інші пи
тання, зокрема такі. Чому Національ
ний медичний університет імені
О.О. Богомольця прийнято вважати
спадкоємцем медичного факультету
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Університету Св. Володимира? І вод
ночас, чому (коли йдеться про ство
рення Київського медичного інституту)
цього права були позбавлені медичний
факультет Українського державного
університету або медичне відділення
Вищих медичних курсів? Адже вони
стали також невід'ємними складовими
Київського медичного інституту.
Метою даної статті є спроба деталь
но висвітлити на основі фактологічних
архівних документів та інших матеріалів,
передусім фундаментальної статті ака
деміка О.В. КорчакаЧепурківського,
присвяченої цій же проблемі [1], історію
заснування Київського медінституту.
Процес його створення був не одно
моментним актом, пов'язаним з прий
няттям владою відповідного рішення з
точно визначеною датою, а довготрива
лим. У часовому вимірі він охопив 1917
1920 роки, переживши при цьому кілька
складних періодів. Це обумовлювалося
низкою об'єктивних причин. Поперше,
Київський медінститут, як слушно зау
важує О.В. КорчакЧепурківський, фор
мувався у досить специфічних умовах,
які суттєво відрізнялися від умов виник
нення інших медичних інститутів в Укра
їні. Ця відмінність полягала у тому, що
Київський медінститут було утворено на
базі трьох вищих медичних закладів, які
функціонували у Києві. Передусім, що
особливо важливо, головною базою йо
го формування став медичний факуль
тет Київського державного українського
університету. "Тому, — підкреслює Кор
чакЧепурківський О.В., — коли в інших
містах на Україні радянській владі дове
лося просто вжити заходів, спільних до
усіх вищих шкіл, у Києві справа усклад
нювалася від того, що треба було зва
жати й на національний принцип". Отже,
другою важливою причиною формуван
ня Київського медичного інституту як
українського вищого навчального за
кладу стала його національна основа.
У зв'язку з цим слід відзначити, що
ідея про утворення системи національ
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ної освіти, у т.ч. медичної, виникла
одразу після утворення Українсь
кої Центральної Ради. Для неї на
ціональнокультурне будівництво
стало основою внутрішньої полі
тики. Вже на початку березня 1917
року у Києві організовується Укра
їнське товариство шкільної освіти,
яке поставило своєю метою ство
рити українську школу — народну,
середню та вищу. Це товариство
підтримувало тісні зв'язки з існую
чим у Києві Українським науковим
товариством, яке виступило з
пропозицією заснувати у Києві Ук
раїнський народний університет.
Для реалізації даної пропозиції
було створено спеціальну комісію
у складі 17 осіб, до якої увійшли
представники шкільної ради при
Українській Центральній Раді, Ук
раїнського технічноагрономічно
го товариства "Праця", Товариства
"Просвіта", Товариства шкільної
освіти, Українського наукового то
вариства та деяких інших. Вони
розробили проект створення Ук
раїнського народного університе
ту, в якому говорилося, що він є:
1) "Вищою школою з українською
викладовою мовою", 2) "Як укра
їнський він надає велике значення
наукам українознавства; як націо
нальний — обслуговує потреби пе
реважно українського народу і вза
галі всієї людності на Україні; ра
зом з тим як всякий університет
намічає широкий обсяг наукових
предметів викладання, як універ
ситети інших народів".
Український народний універси
тет було відкрито 5 жовтня 1917
року у складі трьох відділів (фа
культетів): історикофілософсько
го, фізикоматематичного і при
родничого. Оцінюючи значення ці
єї події, О.В. КорчакЧепурківський
підкреслював, що це була початко
ва форма утворення вищої націо
нальної української школи.
Щоправда, на початковій стадії
існування створеного університе
ту не будо медичного відділу, але
він намічався. Цю обставину Кор
чакЧепурківський О.В. поясню
вав так: "Медична секція Укр.
Наук. Тва вважала природничий
відділ Нар. Унів. за початок ме
дичного відділу і обговорювала
справу про розподіл вже 1918 р.
природничого відділу на природ
ничий і медичний. Існування Укр.
Нар. Унів. можна вважати за під
готовчий етап до утворення укра
їнського медичного факультету".
Це дуже суттєве зауваження, бо
на цьому етапі, тобто у період існу
вання Українського народного уні
верситету, здійснювалася повсяк
денна організаційна робота у спра
ві утворення вищої національної
школи взагалі і українського ме
дичного факультету зокрема. Як
відзначав О.В. КорчакЧепурків
ський, саме у стінах Українського

народного університету проводи
лася значна частина "тої громадсь
кої роботи часів боротьби за утво
рення повноправного й повноцін
ного українського університету, яка
точилася між (Українським народ
ним університетом і — авт.) ро
сійським університетом Св. Воло
димира, що не визнавав ніяких
прав української нації на свій уні
верситет. Серед складу професури
Українського народного універси
тету вироблялися вимоги до ро
сійського університету, форми ко
ристування його матеріальним
добром, проекти злиття чи окре
мого існування цих двох універси
тетів і тактика поводження укра
їнської групи наукових діячів у різ
них колах адміністративнокерів
ничого апарату народної освіти".
Саме у цей час, наприкінці трав
ня 1918 року, О.В. КорчакЧепур
ківський підготував проект закону
про перетворення Київського ук
раїнського народного університе
ту на Державний український уні
верситет. У двадцяти його пунктах
були чітко сформульовані основні
орієнтири перетворення одного
навчального закладу на інший.
У першому і четвертому пунктах
законопроекту відзначалося, що
в Українському державному уні
верситеті, крім історикофілоло
гічного, фізикоматематичного і
правничого факультетів, буде і
медичний факультет, початковий
склад якого налічуватиме вісім
осіб (разом з деканом), призна
чених міністром освіти.
На основі даного проекту Павло
Скоропадський 17 серпня 1918
року прийняв закон "Про утво
рення Українського державного
університету".
З того часу у складі Українського
державного університету і почав
функціонувати медичний факуль
тет на чолі з професоромгігієні
стом О.В. КорчакомЧепурків
ським. Профільні і низку загально
теоретичних кафедр на факультеті
очолили українські вченімедики:
В.М. Константинович (патанато
мія), А. Тржецієвський (фармако
логія), Є.Г. Черняхівський (клінічна
хірургія), М.П. Нещадименко (бак
теріологія), М.П. Вашетко (гісто
логія), А.С. Кочубей (неорганічна
хімія), В.О. Кістяковський (орга
нічна хімія), О.Г. Архипович (аналі
тична хімія), С.Й. Каляндик (фізи
ка). Тому й викладання на факуль
теті, як і в усьому університеті (за
рідкісним виключенням), велося
українською мовою [3].
Після падіння гетьманського
режиму і приходу до влади Дирек
торії, яка відновила Українську
Народну Республіку, українізація
освітньої галузі набула ще більш
інтенсивного розвитку. Влада Ди
ректорії всебічно підтримувала
плани Українського державного

університету і його медичного фа
культету щодо розширення існую
чих та створення нових кафедр.
Про це свідчать, зокрема, оголо
шення, які вміщував декан медич
ного факультету О.В. Корчак
Чепурківський у тогочасних ме
дичних виданнях. Ось одне з них:
"Оголошеннє. Декан Медично
го Факультету Київського держав
ного Українського Університету
сим доводить до відома про приз
наченнє конкурсу на заміщеннє
вакансій професорів по кате
драм: 1) фізіологічної хемії і 2)
фармації та фармакогнозії. Право
на заняттє катедри мають особи,
що задовольняють вимоги стату
ту рос. унів 1884 р. Викладовою
мовою в Державному Українсько
му Університеті є мова українська
і лише в окремих випадках з до
зволу Міністра Народної Освіти
можливо читаннє лекцій і російсь
кою мовою. Заяви з відповідними
науковими творами та curriculum
vitae приймаються до 1го лютого
(февр.) 1919 року. Декан О. Кор
чакЧепурківський" [4].
Цей документ говорить про те,
що українським вишам, які щойно
почали засновуватися, надавалася
внутрішня автономія, бо про
фесорів обирали Ради факультетів.
Крім цього, Міністерство На
родної освіти наприкінці січня
1919 року залучило професуру
Українського державного універ
ситету, у т.ч. декана медичного
факультету, до роботи у Комісії у
справах вищих шкіл. Вони працю
вали над розробкою різноманіт
них нормативноправових проек
тів, пов'язаних з організацією нав
чальноосвітнього процесу в Ук
раїні. Одним з таких документів
став "Законопроект про рефор
мування Київського Університету
Св. Володимира і Київського Дер
жавного Українського Університе
ту" [5]. У ньому пропонувалося
1) з 1го січня 1919 року Універ
ситет Св. Володимира і Українсь
кий
державний
університет
об'єднати в один "Київський Дер
жавний Український Університет
Св. Володимира";
2) об'єднаний університет очо
лює адміністрація Київського дер
жавного українського університету
до кінця її виборних повноважень;
3) мовою викладання у Київ
ському державному українському
університеті Св. Володимира
стає українська. Але професори
російського університету Св. Во
лодимира, на прохання факуль
тетів, можуть читати лекції (з доз
волу Міністерства народної осві
ти) й іншими мовами;
4) усі кафедри об'єднаного уні
верситету поділяються на основні
та паралельні; основними кафедра
ми вважаються ті, на яких викладан
ня ведеться українською мовою;
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5) студенти обох університетів
зараховуються студентами Київ
ського державного українського
університету Св. Володимира, при
чому кожей студент може слухати
лекції на основній або паралельній
кафедрі за своїм вибором;
6) садиба російського універ
ситету з усіма будівлями та усім
рухомим і нерухомим майном, а
також усіма навчальнодопоміж
ними інституціями передається у
власність об'єднаного Київського
державного українського універ
ситету Св. Володимира.
Як бачимо, зміст основних по
ложень проекту був національно
орієнтованим, а саме: на чолі
об'єднаного університету зали
шалася виборна адміністрація ко
лишнього Українського держав
ного університету; домінуючою
мовою викладання ставала укра
їнська; основними кафедрами
вважалися ті, на яких викладання
велося українською мовою. Отже,
і на факультетах, у т.ч. медичному,
основними ставали українські від
ділення. Від російського універ
ситету залишалася лише його
іменна назва "Святого Володими
ра", яка присвоювалася об'єдна
ному Київському державному ук
раїнському університету.
Таким чином, доба Директорії
УНР, незважаючи на нетривалий
період її перебування у Києві (14
грудня 1918 р. — 6 лютого 1919
р.), зробила досить важливий
крок у справі розвитку вищої на
ціональної школи, у т.ч. медичної,
переорієнтовуючи її з російської
на українську.
Однак О.В. КорчакЧепурків
ський у своїй науковій праці, на яку
ми посилаємося, оминає цей пе
ріод боротьби за український уні
верситет, мотивуючи обмеженими
рамками статті [1]. Він навіть не
згадує про два законопроекти,
проаналізованих нами вище, ав
тором яких сам і був. Пояснення
такої позиції слід шукати у со
ціальнополітичних обставинах,
що склалися наприкінці 20х років
XX ст. Саме у 19271928 роках,
тобто у період написання і виходу
у світ статті О.В. КорчакаЧепур
ківського, почався наступ на укра
їнізацію. Адже позитивні її наслід
ки для радянськокомуністичного
керівництва були не тільки неба
жаними, а й небезпечними, бо во
на стимулювала національну са
мосвідомість українського народу,
отже, його прагнення до реально
го суверенітету. Тому під тиском
Сталіна та його оточення україні
зація стала розглядатися як прояв
націоналізму, з яким слід вести не
примиренну боротьбу. Саме під
виглядом боротьби з українським
буржуазним націоналізмом та на
ціоналухильництвом в Україні
розпочалися репресії проти інте

лігенції і тих радянськопартійних
працівників, які підтримували ук
раїнізацію. Звичайно, за таких об
ставин О.В. КорчакЧепурківський
не міг у своїй статті писати, що він,
бувши у 19181919 роках деканом
медичного факультету Українсь
кого державного університету і
навіть міністром народного здо
ров'я та опікування в уряді Дирек
торії УНР, брав активну участь у
розбудові національної вищої ме
дичної школи в Україні. Натомість
він позитивно оцінює діяльність
більшовиків у галузі освіти після
другого їх приходу до влади в Ук
раїні (лютийсерпень 1919 р.). І це
була об'єктивна оцінка.
Дійсно, після захоплення ра
дянськоросійськими військами
Києва та перенесення сюди 14
лютого 1919 року столиці з Хар
кова і утворення на III Всеукра
їнському з'їзді Рад (610 березня
1919 р.) Української Соціалістич
ної Радянської Республіки (УСРР)
її керівництво лояльно постави
лося до Українського державного
університету загалом і його ме
дичного факультету зокрема. Про
це свідчать такі факти.
Наркомос УСРР у цей час прий
має низку важливих документів, які
регулювали життя вищої школи як
у масштабах усієї України, так і Ки
єва зокрема. Одним з таких доку
ментів було прийняте у червні 1919
року "Постановление № 8 Народ
ного Комиссариата Просвещения
по отделу высших школ". У ньому
дано деталізовану характеристику
структури управління вищих нав
чальних закладів, які підпорядко
вувалися Народному комісаріату
освіти УСРР. Згідно з ним у вишах
запроваджувалося чотири катего
рії рад (наукова, науковонавчаль
на, факультетська, просвітницька)
і господарський комітет. Усе упра
вління вишем зосереджувалося у
руках комісара.
4 червня 1919 року Українсько
му державному університету (так
само як і Університету Св. Воло
димира) надсилається "Пояснен
ня № 173 до Постанови № 8" за
підписом голови Ради комісарів
вищих навчальних закладів міста
Києва В. Міцкуна. У ній рекомен
дувалось обговорити схему
об'єднання двох університетів у
Київський університет, де мало
бути два відділення — російське й
українське. Щодо організації
управління українського відділен
ня об'єднаного Київського уні
верситету пропонувалося
1) створити, як це йшлося у По
станові № 8, чотири категорії рад;
2) спільні органи управління, які
б координували наукове, науко
воучбове і господарське життя.
На факультетах, у т.ч. медичному,
мало бути також два відділи (ук
раїнський і російський) з окреми
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ми самостійними (автономними)
радами, які б користувалися "на
равных началах" спільним допо
міжним персоналом і навчальни
ми установами.
Продовження буде.
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