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Бойчук Тарас, Мойсей Антоний. Основные этапы развития Буковинского государственного медицинского 

университета за 1974–2020 годы. В статье продолжена работа по анализу основных этапов развития БГМУ с 1974 г. 

до нынешнего времени. Целью данной статьи является выделение наиболее значимых событий в истории БГМУ в 

период между 1974 годом, на котором остановилось предыдущее исследование, и сегодняшним днем. Актуальность 

исследования диктуется необходимостью создания позитивного исторического стереотипа про БГМУ. Методика рабо-

ты основывается на анализе историографических изданий и архивных материалов. Выводы. Во временном промежут-

ке 1974 -2020 гг.основные этапы развития Буковинского государственного медицинского университета были обуслов-

лены историческими реалиями. С 1974 г. до середины 1980-х годов система образования была вмонтирована в советс-

кую парадигму мировосприятия. Однако в профессиональном плане коллектив учебного заведения четко следовал 

научному подходу к преподаванию специальных дисциплин, выдвигая на первый план практическую подготовку мо-

лодого врача. С началом «перестройки» в СССР (вторая половина 1980-х годов) усилился период либерализации поли-

тической жизни, что, безусловно, сказался на учебный процесс, особенно в гуманитарном цикле предметов. С получе-

нием Украиной государственной независимости произошли основные организационные перемены: в 1997 г. заведение 

стало академией, а с 2005 г. – университетом. Это сказалось на содержание образования. Университет присоединился к 

Болонскому процессу. Стабильное большое количество иностранных студентов – показатель этих перемен. Исчезли 

дисциплины марксистко-ленинского цикла. Заведение смело вступило в эпоху электронных технологий, имея солид-

ную материально-техническую базу для этого.  

Ключевые слова: Буковинская государственная медицинская академия, Буковинский государственный медицин-

ский университет, либерализация политической жизни, Болонская система, электронные технологии в образовании. 

Вступ. Погляд в історію допомагає зрозуміти 

еволюційну лінію розвитку будь-якого соціального явища. 

Говорячи про Буковинський державний медичний 

університет, важливо зрозуміти, що спонукало наших 

попередників у справі розвитку вищого медичного 
навчального закладу на Буковині, який протягом свого 

існування змінив декілька назв: Чернівецький медичний 

інститут, Буковинська медична академія, Буковинський 

державний медичний університет.  

Постановка проблеми. Шлях пройдений БДМУ 

зафіксований у історіографії, присвяченій різним 

ювілейним датам. Серед них “Сторінки історії 

Чернівецького медичного інституту: біографічний 

довідник”(1999 р.)1, “Буковинська державна медична 

академія: становлення, здобутки, перспективи розвитку”, 

яка побачила світ у 2004 р2. У 2014 р. до 70-ї річниці була 

видана книга “Буковинський державний медичний 

університет. Історія і сьогодення”3. З цієї групи 

історіографічних видань вважаємо за потрібне згадати ще 
дві роботи. Це – “Засновники кафедр – корифеї науки 

БДМУ” (2015)5 та “Від Києва до Буковини простягся 

історичний шлях Буковинського державного медичного 

університету” (2016). Видана в 2019 році монографія 

“Перші 30 років діяльності Чернівецького державного 

медичного інституту (1944–1974 рр.)” була присвячена 75-

річному ювілею БДМУ і узагальнила тридцятирічний 

досвід невтомної праці колективу навчального закладу для 

вирішення поставлених перед ним суспільством завдань6. 

 
History of Alma mater 

Історія Альма-матер 

1 Storinky istoriyi: biohrafichnyy dovidnyk zaviduvachiv kafedr ta profesoriv Bukovynsʹkoyi derzhavnoyi medychnoyi akademiyi (1944 – 

1998 rr.) [Pages of history: biographical directory of heads of departments and professors of the Bukovynian State Medical Academy 

(1944 - 1998)], ed. by V. P. Pishak, Chernivtsi, BDMA, 1999, 224 p [in Ukrainian]. 
2 Bukovynsʹka derzhavna medychna akademiya: stanovlennya, zdobutky, perspektyvy rozvytku (do 60-littya vid dnya zasnuvannya) 

[Bukovynian State Medical Academy: formation, achievements, prospects of development (up to the 60th anniversary of its foundation)], 

ed. by V. P. Pishak, M. Yu. Kolomoyetsʹ, I. Y. Sydorchuk, Chernivtsi, BDMA, 2004, 228 p. [in Ukrainian]. 
3 Bukovynsʹkyy derzhavnyy medychnyy universytet: Istoriya i sʹohodennya (do 70-richchya) [Bukovynian State Medical University: 

History and Present (to the 70th anniversary)], ed. by T. M. Boychuk, Chernivtsi, BDMU, 2014, 272 p. [in Ukrainian]. 
4 Zasnovnyky kafedr – koryfeyi nauky BDMU . Bibliohrafichnyi pokazhchyk [Founders of departments - luminaries of science of 

BSMU / bibliographic index], ed. by L. Yenʹkova, N. Zhuk, S. Zaderey, V. Tretyak, V. Tsymbal), Chernivtsi, 2015, 311 p. [in Ukrainian]. 
5 Boychuk T. M., Bilous V. I. Vid Kyjeva do Bukovyny prostyahsya istorychnyy shlyakh Bukovynsʹkoho derzhavnoho medychnoho un-

iversytetu [The historical path of Bukovynian State Medical University stretched from Kyiv to Bukovyna], Chernivtsi, BDMU, 2016,  

184 p. [in Ukrainian]. 
6 Boichuk T. M., Moisei A. A. Pershi 30 rokiv diialnosti Chernivetskoho derzhavnoho medychnoho instytutu (1944–1974 rr.) [The first 

30 years of the Chernivtsi State Medical Institute], Chernivtsi: BDMU, 2019, 530 p. [in Ukrainian]. 
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Виявилося, що, всупереч ідеології тоталітарної 

держави, колектив зосереджувався на основних 

професійних напрямках: створення матеріально-

технічної бази навчального процесу, підбір і якісна 

підготовка майбутніх медиків для західноукраїнського 
регіону, удосконалення методики навчання, участь в 

протиепідемічних заходах, активний науковий пошук 

нових засобів лікування і впровадження їх на практиці. 

Метою даної статті є виcвітлення найбільш 

значущих подій в історії БДМУ в період між 1974 

роком, який обмежує часові рамки нашого вже 

згадуваного дослідження, до сьогодення. Актуальність 

дослідження зумовлене необхідністю створення 

позитивного історично і фактологічно обґрунтованого 

розуміння історичного шляху розвитку БДМУ. 

Методика роботи базується на аналізі історіографічних 
видань та архівних матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. Беручись до аналізу 

історичного шляху БДМУ, ми в першочергово 

зосередили увагу на тому, щоб не була порушена 

логічна структура представлення матеріалів про 

розвиток в подальшому, за хронологічними рамками 

охопленого історичного періоду? Адже історичні 

обставини докорінно змінилися і це, вочевидь, могло 

вплинути на зміст і контекст процесу. 

Якщо вцілому розглянути період з 1974 р. по 

сьогодення, то в історії нашого навчального закладу, з 
погляду звичних реалій сучасності, не можна оминути 

декілька комплексів змін. 

По-перше, це зміни які відбулися в історії 

української держави. Від середини 1980-х рр. в СРСР 

почалися зрушення в бік демократизації суспільних 

процесів. А в 1991 р., в результаті розпаду Радянського 

Союзу, стало можливим виникнення незалежної 

держави Україна. Перша половина 1990 рр. була дуже 

складною для всього українського суспільства в 

економічному, соціальному та політичному аспектах. 

Однак колектив Чернівецького медичного інституту у ці 
скрутні часи достойно працював в науковому і 

навчально-методичному напрямках, не поступаючись 

основними своїми досягненнями ані в організаційному, 

ані у лікувальному, ні у виховному аспектах діяльності. 

Етапна організаційна зміна відбулася в другій 

половині 1990-х рр. В 1997 р. Постановою Кабміну 

України ліквідовано Чернівецький медичний інститут і 

на його базі створено Буковинську державну медичну 

академію (БДМА). Буковинській державній медакадемії 

були підпорядковані вищі медичні навчальні заклади І–

ІІ рівня акредитації Чернівецьке, Новоселицьке та 
Вашківецьке медичні училища (теперішні коледжі 

БДМУ).  

З 1997 р. тривали зміни у структурі кафедр і 

факультетів. Відкрито кафедру військової і 

екстремальної медицини замість ліквідованої 1993 року 

військової кафедри (1997 р.), засновано кафедру 

догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 

(2000 р.), у зв‟язку з відкриттям фармацевтичного 

факультету, кафедру фармакології перейменовано на 

кафедру фармакології та фармації (2001 р.), відкрито 

факультет післядипломної освіти (2003 р.), створено 
медико-психологічний центр як навчально-

консультативний і методичний підрозділ університету 

(2004 р.). 2012 року на центр покладено функції 

соціально-психологічної служби навчального закладу. 

За часів функціонування закладу як БДМА значно 

розширилась і удосконалилась навчально-матеріальна 

база вишу. Починаючи з 1994 р., були реставровані, 
капітально відремонтовані, оснащені меблями і 

технічними засобами всі навчальні корпуси. Були 

введені в експлуатацію після ремонту і реконструкції 

три нові навчальні корпуси, власний лікувально-

діагностичний центр академії. Також було завершено 

реставрацію і капітальний ремонт переданого місцевою 

владою на баланс БДМА будинку, в якому розмістився 

палац “Академічний” з актовим залом на 700 місць. 

Навчально-виробнича база академії була 

розташована в 10 навчальних корпусах і 22 лікувальних 

закладах міста. Бібліотека мала 500 тисяч примірників 
літератури. До послуг викладачів і студентів було понад 

462 одиниці комп‟ютерної техніки. Був створений веб-

сайт закладу. 

Науковому поступу академії, зростанню кількості 

наукових публікацій до 2003 р. сприяло заснування 

трьох науково-практичних журналів: “Буковинський 

медичний вісник”, “Клінічна анатомія та оперативна 

хірургія”, “Клінічна та експериментальна патологія”, 

визнані комісією ВАК України як фахові. У стінах 

медичної академії видавався Всеукраїнський 

студентський науковий журнал “Хист”. 
Славетні традиції та авторитет академії 

примножувала молода когорта науковців, серед яких 

були знані професори М. Ю. Коломоєць, О. І. Волошин, 

В. К. Тащук, О. В. Пішак (кафедра внутрішніх хвороб), 

Ф. Г. Кулачек, А. Г. Іфтодій, І. Ю. Полянський, 

Б. М. Боднар (кафедра хірургії), І. М. Рубленик 

(фахівець із травматології), О. М. Юзько, 

О. В. Кравченко (акушерство і гінекологія), 

Л. О. Безруков, Т. В. Сорокман, Ю. М. Нечитайло 

(педіатрія), І. Ф. Мещишен (медична хімія),  

Р. Б. Косуба, І. І. Заморський (фармакологія), 
В. Ф. Мислицький, Ю. Є. Роговий (патофізіологія), 

Г. І. Ходоровський, С. С. Ткачук (нормальна фізіологія), 

Ю. Т. Ахтемійчук, Б. Г. Макар (ембріотопографія), 

І. Й. Сидорчук (імунологія), Р. В. Сенютович 

(онкологія)7. 

У 2001 році академія вперше в Україні розпочала 

підготовку лікарів за спеціальністю “Медична 

психологія”. Того ж року відкрито новий напрям 

підготовки фахівців – фармація та підготовка клінічних 

провізорів (спеціальність “Клінічна фармація”). 

У 2004 р. на всіх факультетах академії навчалося 
понад 3500 студентів, із них 120 іноземних з 22 країн. 

На 40 кафедрах навчально-виховний процес 

забезпечували 490 осіб професорсько-викладацького 

персоналу, в тому числі 50 докторів і 287 кандидатів 

наук, серед яких один член-кореспондент АПН України, 

2 академіки АНВШ України, 6 академіків Української 

АН, 8 заслужених лікарів України, 2 заслужених 

працівника вищої школи України. 

Другим етапом змін стала наступна реорганізація 

навчального закладу. 2005 р.  розпорядженням Кабміну 

України і наказом МОЗ України Буковинську державну 
медичну академію реорганізовано у Буковинський 

державний медичний університет (БДМУ). 

7 Bukovynsʹka derzhavna medychna akademiya: stanovlennya, zdobutky, perspektyvy rozvytku (do 60-littya vid dnya zasnuvannya) 

[Bukovynian State Medical Academy: formation, achievements, prospects of development (up to the 60th anniversary of its foundation)], 

ed. by V. P. Pishak, M. Yu. Kolomoyetsʹ, I. Y. Sydorchuk, Chernivtsi, BDMA, 2004, 228 p. [in Russian]. 
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History of Alma mater 

У 2005 році в м. Бергені міністр освіти України 

підписав Болонську декларацію. Це було здійснено з 

метою входження в процес зближення і гармонізації 

систем освіти країн Європи в рамках Болонської угоди, 

з метою створення єдиного європейського простору 
вищої освіти. У тому ж навчальному році в БДМУ 

розпочато впровадження у навчальний процес вимог 

Болонської декларації. З 01.09.2005 р. навчання 

студентів за спеціальністю “Лікувальна справа” 

здійснюється за новим навчальним планом, який 

розроблено згідно з вимогами Європейської кредитно-

трансферної системи (ECTS), що орієнтована на 

визнання навчальних досягнень студентів, незалежно 

від місця навчання. 

Новий імпульс у розвитку БДМУ вступає в дію з 

2010 року. В університеті розгортаються нові напрямки 
діяльності, розширюється спектр спеціальностей 

додипломної та післядипломної підготовки, 

покращується матеріально-технічна база. Зокрема, 

відкрито університетську стоматологічну клініку, яка 

стала навчальною та практичною базою кафедр 

терапевтичної та ортопедичної стоматології, навчально-

виробничу аптеку, нові навчально-практичні центри 

підготовки сімейних лікарів, гуртожиток №6, створено 

два нових факультети та університетський коледж, два 

нових комп‟ютеризованих читальних зали. 

Ліцензована та акредитована спеціальність 
«Провізор», впроваджена ступенева підготовка на 

фармацевтичних спеціальностях. Відкрита інтернатура 

та магістратура для стоматологів і провізорів. Також 

майже вдвічі збільшилася кількість як українських, так і 

закордонних громадян, що бажають навчатися в БДМУ.  

Основний акцент діяльності університету 

поставлено на якості підготовки спеціалістів. 

Створюється Рада з якості освіти, запроваджуються нові 

освітні (в т.ч. дистанційні) технології, які набули 

популярності серед студентів і в лютому 2014 р. наш 

університет посів І місце серед усіх вищих медичних 
навчальних закладів України за даними міжнародного 

рейтингу „Ranking Web of Universities”. За даними 

наукометричної бази „Scopus”, БДМУ посідає 37-му 

позицію серед вищих навчальних закладів України та 7-

му – серед вищих медичних навчальних закладів 

України за рівнем індексу Гірша, що є свідченням 

достатньо високого наукового потенціалу професорсько

-викладацького корпусу. 

Співробітниками університету (професор О. С. 

Федорук) на базі урологічного центру Обласної лікарні 

швидкої медичної допомоги створено Обласний центр 
ендоурології та літотрипсії (2011 р.). Цього ж року на 

базі хірургічного відділення Обласної клінічної лікарні 

відкрито Обласний центр малоінвазивної хірургії та 

гінекології (професор І. Ю.Полянський), також 

розпочав свою діяльність навчально-лікувальний центр 

стоматологічного факультету “Університетська 

стоматологічна клініка”. Центр отримав ліцензію на 

право надання стоматологічної допомоги. Окрім 

навчання студентів та інтернів, у центрі отримують 

безкоштовну стоматологічну допомогу ветерани війни і 

малозабезпечені громадяни міста й області. Центр став 
базою удосконалення лікарів-стоматологів факультету 

післядипломної освіти БДМУ.  2012 р. відкрита 

навчально-виробнича аптека “Університетська”. Аптека 

має ліцензію на виробництво лікарських засобів та 

роздрібну торгівлю ліками. Вона знаходиться поруч з 

кафедрою фармації і використовується для проведення 

практичних занять зі студентами фармацевтичного 

факультету і медколеджів. Того ж року почав діяти 

Навчально-практичний центр первинної медико-

санітарної допомоги (НПЦ ПМСД). Навчально-
практичні центри були створені на базі амбулаторій 

загальної практики – сімейної медицини в селах Коровія 

Глибоцького району (2012) та Бояни Новоселицького 

району (2013). Вони використовуються для надання 

ефективної медичної допомоги мешканцям сіл та для 

практичних занять студентів і лікарів-інтернів із 

загальної практики – сімейної медицини. Також 

створено навчально-науково-виробничий комплекс 

університету спільно з Ковельським медичним 

коледжем, який готував фахівців таких профілів: 

лікувальна, медсестринська, акушерська справи, 
фармація. Продовжується творення таких комплексів із 

Кам'янець-Подільським та Чортківським медичними 

коледжами. На базі офтальмологічного відділення 

міської лікарні № 2 та кафедри офтальмології БДМУ  

ім. Б. Л. Радзіховського (завідувач професор 

Я. І. Пенішкевич) створено міський функціональний 

Центр нейро-дегенеративних захворювань ока. Центр 

надає висококваліфіковану офтальмологічну допомогу 

хворим і є базою для практичних занять лікарів-

інтернів. У 2015 році з ініціативи ректора, професора 

Т. М. Бойчука, започатковано створення он-лайн 
поліклініки, як структурного підрозділу університету. 

Віртуальна поліклініка БДМУ стає першим в Україні 

неприбутковим проектом при державному виші. Мета 

проекту – наблизити високопрофесійну спеціалізовану 

медичну допомогу до мешканців Буковини та зробити її 

для них максимально доступною. 

Сьогодні у складі ВДНЗУ «Буковинський 

державний медичний університет» створені і діють 

шість факультетів (медичні № 1, 2, 3, 4, 

стоматологічний, фармацевтичний і 49 кафедр. На базі 

факультету післядипломної освіти створений Навчально
-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО). 

Медичний коледж у складі університету створено 2013 

року для підготовки молодших медичних і 

фармацевтичних фахівців. Так в університеті 

реалізовано ступеневу систему медсестринської та 

фармацевтичної освіти: від молодшого спеціаліста до 

бакалавра і магістра. 

В університеті навчається близько 5700 студентів, з 

яких понад 1700 – іноземні громадяни. В їх 

розпорядженні 15 навчальних корпусів та клінічні 

кафедри у 33-х лікувально-профілактичних та аптечних 
установах обласного центру. Для абітурієнтів працюють 

два підготовчих відділення: для українських та 

іноземних громадян. Професорсько-викладацький 

персонал складається з 711 науково-педагогічних 

працівників: 96 докторів наук, 418 кандидатів наук, 74 – 

мають учене звання професора. У навчальний процес 

активно вводять нові технології і технічні засоби, 

способи організації навчального процесу (дистанційний, 

он-лайн, дистанційно-консультативний). Для потреб 

новітніх способів організації навчального процесу було 

оснащено сервер дистанційного навчання, центр 
підготовки абітурієнта, електронний журнал 

успішності, 17 комп‟ютерних класів та понад 300 

одиниць проекційної апаратури (близько 100 

мультимедійних проекторів, 50 панельних 

рідкокристалічних моніторів, 7 інтерактивних дошок). 
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Boychuk T., Moysey A. Main stages of Bukovinian State Medical University development for 1974–2020... 

У 2019 році створено Центр симуляційної медицини та 

інноваційних технологій, який забезпечує навчання та 

удосконалення практичної підготовки студентів, лікарів

-інтернів та практикуючих лікарів.  

Нові методики, які ґрунтуються на інноваційних 
технологіях, вводять у викладацьку практику 

проведення інтерактивних занять, тестування, 

трансляції хірургічних втручань, проведення вебінарів, 

он-лайн лекцій провідних вітчизняних та зарубіжних 

фахівців. Не втратила своїх позицій у навчальному і 

науково-дослідному процесах бібліотека БДМУ, яка 

володіє близько 420 тисячами примірників книжкового 

фонду, сучасною періодикою, безкоштовним доступом 

до світових інформаційних ресурсів, 

комп‟ютеризованими бібліотечними процесами й 

новітніми технологіями обслуговування. Студенти і 
викладачі мають можливість проходити навчання 

(стажування) в університетах Італії, Греції, Австрії, 

Німеччини. Створені умови для академічної 

мобільності, професійного зростання викладачів та 

студентів. Щороку в програмах академічної мобільності 

беруть участь близько 100 осіб. Професорсько-

викладацьким складом ведеться підготовка студентів-

громадян Індії до складання іспиту Foreign Medical 

Graduates Examination, який проводить Медична Рада 

Індії (Medical Council of India, MCI) для індійських 

студентів, які здобули медичну освіту за кордоном. 
Упродовж останніх 5 років результати складання іспиту 

MCI випускниками БДМУ є найкращими не тільки 

серед українських медичних університетів, а й 

медичних ЗВО пострадянського простору. Зимова та 

літня виробничі практики проходять на базі більш ніж 

100 медичних та аптечних установ Чернівецької і 

Хмельницької областей. 

Сфера наукових напрацювань університету з часу 

його заснування змінюється, оновлюється, але зберігає і 

певну спадкоємність. Основні теми концентруються 

навколо діагностики, лікування та профілактики 
захворювань серцево-судинної системи, злоякісних 

новоутворень, туберкульозу, хвороб ендокринної та 

імунної систем, органів травлення, органів дихання у 

дітей та дорослих, дослідження й апробації нових 

лікарських засобів. Вони обіймають близько 40 тем 

науково-дослідних робіт, 4 з яких отримують 

фінансування з Державного бюджету. Навчально-

наукова лабораторія та центр клінічних досліджень 

покликані покращити методичне забезпечення та 

підвищити ефективність наукових розвідок у галузі 

фундаментальної та клінічної медицини. Університет по 
праву сьогодні пишається вагомими науковими 

здобутками: вперше – здійснено комплексне 

дослідження патогенетичних механізмів прогресування 

та ускладнень есенційної гіпертензії та метаболічного 

синдрому; експериментально розкрито ключові етапи 

порушень барʼєрної функції кишечника при ГНП; 

розроблено спосіб корекції активності ферментів 

системи антиоксидантного захисту при інтоксикації 2,4-

динітрофенолом у щурів; спосіб корекції порушеного за 

умов алоксанового діабету стану глутатіонової системи 

у яснах щурів; істотно доповнено концепцію 
взаємообтяження гіпертонічної хвороби та цукрового 

діабету ІІ типу; описані ранні ознаки макроангіопатій 

сонних, плечових, феморальних судин за умов 

поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби та 

цукрового діабету ІІ типу; обґрунтовано та доведено 

клінічну і фармакоекономічну ефективність тривалої 

комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на 

гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом ІІ типу із 

диференційованим підходом щодо зниження ризику та 

попередження ускладнень гіпертонічної хвороби; 
вивчено поширеність та структуру поєднаної патології 

шлунково-кишкового тракту та щитоподібної залози у 

дітей залежно від гендерно-вікових особливостей, рівня 

йодного забезпечення та місця проживання дітей; 

розроблено алгоритм ранньої діагностики та 

попередження розвитку рецидивів захворювання, 

виділені покази до формування груп ризику серед 

дитячого населення щодо поєднаної патології шлунково

-кишкового тракту та щитоподібної залози у дітей. 

Керівництво БДМУ дбає про творчу діяльність 

молодих науковців, для чого функціонують Рада 
молодих учених та Студентське наукове товариство, у 

58 наукових гуртках якого займається понад 1300 

студентів. Традиційно (щорічно) в університеті 

проводиться Міжнародний медико-фармацевтичний 

конгрес студентів і молодих учених (BIMCO). У роботі 

наукового форуму беруть участь понад 1500 учасників – 

представників 75 навчальних закладів та медичних 

установ із 32 країн. 

Лікувально-консультативна робота здійснюється в 

університеті на 30 клінічних кафедрах, які знаходяться в 

лікувально-профілактичних і спеціалізованих медичних 
закладах. Потужний потенціал професорсько-

викладацького колективу клінічних кафедр – це 46 

професорів, 61 доктор медичних наук, 152 доценти і 246 

кандидатів медичних наук. 52 співробітники клінічних 

кафедр БДМУ призначено експертами і консультантами 

Департаменту охорони здоров‟я Чернівецької ОДА та 

міського управління охорони здоров‟я. 

Сьогодні університет підтримує дружні зв‟язки із 

60 закордонними університетами та науково-

дослідними інститутами. Лише за останні три роки було 

підписано угоди з Університетом ім. Поля Сабат‟є м. 
Тулуза (Франція), Вільнюським університетом (Литва), 

Університетом м. Сант‟яго-де-Компостела (Іспанія), 

Університетом Аристотеля в Салоніках (Греція) та ін. 

Завдячуючи плідній цілеспрямованій роботі всього 

колективу, БДМУ став першим з-поміж медичних 

університетів України індивідуальним повноправним 

членом Європейської асоціації університетів. У 

рейтингах закладів вищої освіти України медичний 

університет займає достойні позиції: за результати 

складання ліцензійних іспитів “Крок” (показники 

абсолютної успішності) у 2016–2018 рр. він зайняв 
передові позиції серед медичних університетів України. 

БДМУ належить 49 позиція серед усіх ЗВО України в 

рейтингуванні “ТОП – 200 Україна” (ЮНЕСКО) у 2018 

р.; “Webometrics Ranking of World’s Universities” у 2019 

р. – 2 місце серед усіх медичних ЗВО України; 

“Консолідований рейтинг ВНЗ України 2018” – ТОП-5 

найкращих ЗВО Західного регіону та 23-тє місце серед 

усіх ЗВО України.  

За результатами “Консолідованого рейтингу” 

закладів вищої освіти України у 2020 році 

Буковинський державний медичний університет 
посів 17 місце серед усіх вишів України. Слід 

відзначити, що у порівняні із минулорічним рейтингом 

БДМУ істотно покращив свої позиції. У підрейтингу 

“Кращі виші регіонів України” БДМУ потрапив до 

п„яти найкращих закладів вищої освіти Західного 
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регіону. 

Висновки. У часовому проміжку 1974–2020 рр. 

основні етапи розвитку Буковинського державного 

медичного університету були обумовлені історичними 

процесами. З 1974 р. до середини 1980-х років система 
освіти була вмонтована в радянську парадигму 

світосприйняття. Однак у професійному самовизначенні 

колектив навчального закладу чітко дотримувався 

наукового підходу до викладання спеціальних 

дисциплін, ставлячи дуже високо практичну підготовку 

молодого лікаря. З початком “перебудови” в СРСР 

(друга половина 1980-х років) посилився процес 

лібералізації політичного життя, що, безумовно, 

сказався на навчальний процес, особливо в 

гуманітарному циклі предметів. З набуттям Україною 

державної незалежності відбулися основні організаційні 
перетворення: в 1997 р. заклад став академією, а з 2005 

р. – університетом. Реорганізація позначилася на змісті 

освіти. Університет долучився до Болонського процесу. 

Стабільно велика кількість іноземних студентів – 

кращий показник якісних змін. Заклад сміливо вступив 

в епоху електронних та інтернет-технологій, маючи 

солідну матеріально-технічну базу. 

 
Boychuk Taras, Moysey Antoniy. Main stages of 

Bukovinian State Medical University development for 1974–

2020. The article presents next part of article’s series about the 

main stages of development of BSMU from 1974 to the modern 

times. The purpose of this article is to represent and analyse the 

most significant events in the history of BSMU in the period 1974–

2020, what focused on the previous study. The relevance of the 

study means the need to create a positive historical stereotype 

about BSMU. The method of work is based on the analysis of 

historiographical publications and archival materials. Conclusions. 

In the period 1974–2020 the main stages of development of 

Bukovinian State Medical University were due to historical 

realities. From 1974 to the mid-1980s, the education system was 

embedded in the Soviet paradigm of worldview. However the staff 

of the school clearly adhered to the scientific approach to teaching 

special subjects, placing very high practical training of young 

doctors. With the beginning of “perestroika” period of Soviet 

history in the USSR (second half of the 1980s) it has been started 

liberalization of political life (intensified the socoal life), what 

affected the educational process, especially in the humanitarian 

sciences. Ukraine's independence inspired the major organizational 

changes in here: in 1997, the institution became an academy, in 

2005 – a university. This affected the global change of the 

educational content. This year BSMU joined the Bologna Process. 

A stable large number of foreign students is an indicator of these 

positive changes. The institution use to try the era of electronic 

technology now, having a good material and technical base for this. 

Key words: Bukovsnian State Medical Academy, 

Bukovynian State Medical University, liberalization of political 

life, Bologna system, electronic technologies in education. 
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Научные достижения кафедры дерматовенерологии Буковинского государственного медицинского университета: ис-

торические вехи и современность (2010-2020 гг.). Цель исследования. В статье подведены итоги научной деятельности 

кафедры дерматовенерологии Буковинского государственного медицинского университета за 75 лет своего существования. 

Авторы рассматривают основные научные достижения кафедры в историческом аспекте и за последние 10 лет. Методы иссле-

дования: хронологический, исторический и метод системного анализа. Научная новизна. Впервые комплексно освещены 

направления научной работы сотрудников кафедры в историческом аспекте и основные научные достижения за последние 10 

лет. Выводы. Показано, что приоритетными направлениями научной работы кафедры на разных исторических этапах ее суще-

ствования были научные исследования, посвященные решению актуальных проблем дерматовенерологической заболеваемо-

сти региона и страны – изучению аспектов этиопатогенеза и совершенствованию диагностики и лечения дерматомикозов, 

туберкулеза кожи, псориаза, аллергодерматозов, красной волчанки, акне, розацеа, сифилитической инфекции. Итогом выпол-

нения научной работы стала разработка новых усовершенствованных схем диагностики и лечения хронических дерматозов и 

внедрение их в медицинскую практику, защита кандидатских и докторских диссертаций, проведение научно-практических 

конференций, участие с докладами на международных форумах, изданные монографии, многочисленные научные публика-

ции, патенты и др., а также внедрение результатов научных исследований в педагогический процесс кафедры, что способству-

ет повышению эффективности подготовки медицинских специалистов разного уровня. 

Ключевые слова: Буковинский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии, научные 

исследования, дерматомикозы, туберкулез кожи, красная волчанка, аллергодерматозы, псориаз, красный плоский лишай, акне, 

розацеа, сифилис, изучение этиопатогенеза, усовершенствование лечения.  

Вступ. Кафедра дерматовенерології Чернівецького 

державного медичного інституту (з 2015 р. – Вищий 

державний навчальний заклад України “Буковинський 

державний медичний університет” (БДМУ)) заснована у 

квітні 1945 року. За 75 років своєї історії на кафедрі у різні 
періоди її існування працювали визначні педагоги та 

науковці, які внесли вагомий вклад не лише в підготовку 

висококваліфікованих медичних фахівців, але й в 

розвиток регіональної та вітчизняної 

дерматовенерологічної науки1. 

Основна частина. Першим завідувачем кафедри був 

доцент Безюк Микола Григорович, під керівництвом 

якого було створено матеріальну базу кафедри, 
організовано навчальний процес, започатковано наукову 

роботу2.  

Засновником наукової дерматовенерологічної школи 
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Department of Dermatovenereology of Bukovynian State Medical University],  Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya [Clinical and experimental 

pathology], 2014, T.13, N 1(47), P. 218–223 [in Ukrainian]. 

http://orcid.org/0000-0002-6925-8259
http://orcid.org/0000-0002-8143-4489
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на Буковині вважають професора Гржебіна Зіновія 

Наумовича, який очолював кафедру з 1947 р. по 1956 р. 

Професор З.Н. Гржебін є автором понад 140 наукових 

праць, серед яких монографії, присвячені гістопатології 

шкіри, ураженню шкіри при дії бойових отруйних 
речовин, діагностиці й лікуванню піодермій та сифілісу. 

Під керівництвом професора З.Н. Гржебіна на кафедрі 

активно виконувалися наукові дослідження, присвячені 

найбільш актуальним проблемам дерматовенерологіч- 

ної патології регіону – вивченню аспектів етіопатогенезу 

та удосконаленню діагностики й лікування дерматомікозів, 

туберкульозу шкіри та сифілітичної інфекції, за 

результатами яких захистили кандидатські дисертації 

М.Н. Бухарович (1952 р.), Г.А. Троян (1953 р.), 

Ю.С. Касько (1954 р.) та О.В. Пацаренюк (1961 р.)3. 

У 1947 - 1965 рр. на кафедрі працював Бухарович 
Михайло Наумович, який вніс вагомий внесок у розвиток 

сифілідології – у 1952 р. захистив кандидатську 

дисертацію, присвячену нейросифілісу, а в 1964 р. – 

докторську, присвячену проблематиці серорезистентного 

сифілісу. З 1965 р. працював у Донецькому медичному 

інституті, біля 30 років завідував кафедрою 

дерматовенерології. Професор М.Н. Бухарович є автором 

понад 600 наукових праць, з них 5 монографій4.   

Упродовж 28 років (1957-1984 рр.) кафедру 

очолював професор Касько Ювеналій Семенович, якого 

вважають фундатором дерматовенерологічної науки на 
Буковині. Професор Ю.С. Касько є автором 76 наукових 

праць, тематикою його наукових досліджень були аспекти 

туберкульозу шкіри та лімфатичних вузлів. Під 

керівництвом професора Ю.С. Каська співробітники 

кафедри виконували наукову роботу, присвячену 

оптимізації діагностики та лікування алергічних і 

грибкових захворювань шкіри, червоному вовчаку, 

сифілісу та апробації нових лікарських засобів у 

дерматологічній практиці, що лягло в основу захищених 

кандидатських дисертацій С.П. Трефаненко (1969 р.), Л.М. 

Трутяк (1970 р.), І.І. Полянського (1971 р.) та О.М. 
Книговського (1984 р.), який завідував кафедрою у 1984-

1985 рр.5. 

У період 1986‒1995 рр. кафедру очолювала професор 

Бухарович Алла Михайлівна, автор 272 наукових праць. 

Під її керівництвом співробітники кафедри проводили 

наукову роботу з вивчення ефективності нових схем 

лікування сифілісу, удосконалення діагностики і лікування 

алергодерматозів, хвороб волосся у дітей тощо, за 

результатами яких опубліковано понад 180 наукових 

праць. У 1995‒1996 рр. кафедрою завідувала к.мед.н. 

Трутяк Лірія Миколаївна, науковим доробком якої є 
вивчення етіопатогенезу та оптимізація лікування екземи з 

урахуванням стану системи згортання крові6.  

У 1996-2001 рр. завідувачем кафедри був професор 

Дудченко Микола Олексійович. У цей період викладачі 

кафедри виконували наукову роботу з вивчення 

особливостей перебігу та оптимізації лікування сифілісу, 

псоріазу та алергодерматозів, що лягло в основу 98 

наукових праць та захищених двох кандидатських 

дисертацій (О.І. Денисенко – в 1998 р. та М.Ю. Гаєвська – 
в 2001 р., науковий керівник –  

проф. В.Г. Коляденко)7. 

З 2001 року по даний час кафедру очолює доктор 

медичних наук, професор Денисенко Ольга Іванівна. Після 

закінчення Чернівецького медичного інституту з 1985 р. по 

1991 р. працювала практичним лікарем-

дерматовенерологом Чернівецького обласного шкірно-

венерологічного диспансеру, з 1991 р. – викладає в 

Чернівецькому державному медичному інституті (нині – 

ВДНЗ України “Буковинський державний медичний 

університет”). У 1998 р. захистила кандидатську 
дисертацію, присвячену оптимізації лікування мікробної 

екземи, а в 2007 р. – докторську дисертацію, присвячену 

впливу ритмічної діяльності щитоподібної залози на стан 

про- та антиоксидантної систем крові у хворих на 

алергодерматози та розробці удосконалених схем їх 

лікування; у 2011 р. їй присвоєно вчене звання професора8.  

Денисенко О.І. є автором/співавтором 630 наукових 

публікацій, серед яких 5 монографій, у тому числі 

“Алергодерматози в йододефіцитному регіоні” (2010 р.)9, 

трьох національних підручників, 14 посібників, 20 

патентів, 12 нововведень. Під науковим керівництвом 
проф. Денисенко О.І. виконано та захищено 9 

кандидатських дисертацій (Г.В. Іринчин, 2006 р.;  

А.В. Приймак, 2008 р.; Т.П. Височанська, 2013 р.;  

Н.О. Волошина, 2016 р.; М.О. Дашко, 2016 р.;  

Ю.П. Карвацька, 2016 р.; Н.А. Степан, 2016 р.;  

Бродовська Н.Б., 2020 р.; Сторожук М.В., 2020 р.). З 2011 

р. проф. Денисенко є членом Спеціалізованої вченої ради  

Д 26.003.02 при Національному медичному університеті 

ім. О.О. Богомольця по захисту кандидатських та 

докторських дисертацій. Двічі нагороджена Почесною 

грамотою Міністерства охорони здоров’я України “За 
вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та 

високий професіоналізм” (2007 р., 2014 р.).  

Тематика сучасних наукових досліджень кафедри 

дерматовенерології відображає актуальні аспекти 

дерматології – вивчення патогенетичних ланок та 

удосконалення схем лікування хронічних дерматозів – 

псоріазу, екземи, червоного плескатого лишаю, вугрової 

хвороби та розацеа. Упродовж 2010-2020 років 

співробітники кафедри дерматовенерології виконували 

фрагменти сумісних із кафедрою пропедевтики внутрішніх 

хвороб БДМУ науково-дослідних робіт на тему: 
“Особливості циркадіанних оксидативних порушень, змін 

вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит, 

подагру, дифузні ураження печінки невірусного 

походження і хронічні дерматози, обґрунтування 

3 Pishak V.P., Denysenko O.I., Brodovsʹka N.B., Vysochansʹka T.P. “Z.N. Hrzhebin – vyznachnyy naukovetsʹ, likar, pedahoh” [Z.N. 

Grzebin - a prominent scientist, physician, teacher], Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya [Clinical and experimental pathology], 

2009, V. VIII, N 1, P. 122–124 [in Ukrainian]. 
4 
Boychuk T.M., Denysenko O.I. “Storinky istoriyi ta naukovi zdobutky… ” op. cit., P. 52–53.  

5 Pishak V.P., Hayevsʹka M.YU., Perepichka M.P., Pryymak A.V., Karvatsʹka YU.P., Moldovan V.P. “YU.S. Kasʹko – fundator 

dermatovenerolohiyi na Bukovyni” [Y.S. Kasko is the founder of dermatovenereology in Bukovyna], Klinichna ta eksperymentalʹna 

patolohiya [Clinical and experimental pathology], 2009, V. VIII, N 2, P. 91–93 [in Ukrainian]. 
6 Boychuk T. M., ed. Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet: Istoriia i sohodennia (do 70-richchi [Bukovina State Medical Uni-

versity: History and Present (to 70th Anniversary], Chernivtsi: BDMU, 2014, P. 87–89 [in Ukrainian]. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Denysenko O.I. “Alerhodermatozy v yododefitsytnomu rehioni” [Allergodermatoses in the iodine deficiency region], Chernivtsi: BDMU, 

2010, 156 p. [in Ukrainian]. 
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вдосконалення терапії” (2010–2014 рр.) та “Клініко-

патогенетичне обґрунтування диференційованих 

способів лікування хворих на артеріальну гіпертензію, 

дифузні ураження печінки невірусного походження та 

хронічні дерматози з урахуванням стану ендокринної, 
імунної систем, кишкового біоценозу та метаболічних 

процесів” (2015-2019 рр.).  

Співробітники кафедри дерматовенерології 

Буковинського державного медичного університету 

постійно підтримують плідну співпрацю з ведучими 

науковими установами країни, є співвиконавцями 

комплексних НДР ДУ “Інституту дерматології та 

венерології НАМН України”. 

За результатами виконання науково-дослідної 

роботи за 2010-2020 рр. співробітниками кафедри 

дерматовенерології опубліковано 513 наукових праць, з 
них 4 – монографії10, 125 статей (з них 26 статей – у 

закордонних журналах, 14 статей – у виданнях, які 

включено до наукометричної бази SCOPUS11) та 384 тез 

(з них 21 – у міжнародних виданнях), а також 

оформлено 26 рацпропозицій12, отримано 5 патентів на 

корисну модель13, 4 нововведення включено в Реєстр 

галузевих нововведень. 

У рамках тематики науково-дослідної роботи 

кафедри в останні роки (2012-2020 рр.) на кафедрі 

виконано й захищено 6 кандидатських дисертацій 

(науковий керівник – проф. Денисенко О.І.), у тому 
числі: 1) Височанська Т.П. на тему: “Клініко-

епідеміологічні аспекти хронічно-рецидивуючих 

дерматозів (екземи, псоріазу) у хворих із різних фізико-

географічних районів Чернівецької області (Північної 

Буковини)” (2012 р.); 2) Степан Н.А. на тему: 

“Комплексне лікування хворих на екзему з урахуванням 

показників медіаторів запалення, прооксидантно-

антиоксидантного гомеостазу та клінічних 

особливостей дерматозу” (2016 р.); 3) Карвацька Ю.П. 

на тему: “Комплексне лікування хворих на вугрову 

хворобу в йододефіцитному регіоні” (2016 р.); 4) 
Волошина Н.О. на тему: “Комплексне лікування хворих 

на вугри звичайні із супутніми латентними 

захворюваннями гастродуоденального відділу системи 

травлення та герпес-вірусною інфекцією” (2016 р.); 5) 

Бродовська Н.Б. на тему: “Комплексне лікування 

хворих на червоний плескатий лишай з урахуванням 

прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, імунного 

статусу та клінічних проявів дерматозу” (2020 р.); 6) 

Сторожук М.В. на тему: “Оптимізація лікування хворих 

на розацеа з урахуванням показників медіаторів 

запалення, стану прооксидантно-антиоксидантного 
гомеостазу та особливостей клінічного перебігу 

дерматозу” (2020 р.).    

За участю співробітників кафедри 

дерматовенерології на базі БДМУ 03-04 жовтня 2012 

року проведено Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію з міжнародною участю “Структурно-

організаційна перебудова дерматовенерологічної 
служби в умовах реформування системи охорони 

здоров’я в Україні”, що увійшла до “Реєстру з’їздів, 

конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій… у 2012 році”, організаторами якої стали 

Національний медичний університет  

ім. О.О. Богомольця, Буковинський державний 

медичний університет та Всеукраїнська громадська 

організація “Українська асоціація лікарів-

дерматовенерологів і косметологів”. У роботі  

конференції взяли участь 412 учасників, з них 339 – з 

інших областей України та іноземні науковці, у тому 
числі проф. А. Джанетті – керівник клініки 

дерматовенерології в Університеті Modena and Reggio 

Emilia (Італія). З науковими доповідями на конференції 

виступили завідувач кафедри, проф. О.І. Денисенко, 

асистент Ю.П. Карвацька, аспірант Н.О. Волошина.  

Упродовж 01-02 червня 2017 року співробітниками 

кафедри дерматовенерології БДМУ проведено науково-

практичну конференцію з міжнародною участю 

“Сучасні методи діагностики та лікування коморбідної 

патології в дерматовенерологічній практиці на 

принципах доказової медицини”, що увійшла до 
“Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій… у 2017 році”. У роботі 

конференції взяли участь 234 учасники – співробітники 

кафедр дерматовенерології вищих медичних навчальних 

закладів та лікарі-дерматовенерологи практичної 

охорони здоров’я з усіх областей України, а також 

зарубіжні науковці із Словакії, Австралії, Алжиру, 

Грузії, Індії, Італії, США, Туреччини. З лекцією на тему: 

“Сифілітична інфекція – історія та сьогодення. Проблема 

серорезистентності (гіпотези, факти, коментарі)” 

виступив головний позаштатний спеціаліст МОЗ 
України зі спеціальності “дерматовенерологія”, 

президент Української асоціації лікарів-

дерматовенерологів і косметологів, завідувач кафедри 

дерматології та венерології Національного медичного 

університету імені О.О.Богомольця, проф.  

В.І. Степаненко. З доповіддю на тему: “Сучасні методи 

діагностики та диференційної діагностики бульозних 

дерматозів” виступив О. Галаговець – професор 

дерматовенерологічної клініки Університетської лікарні 

імені Луї Пастера з м. Кошіце, Словакія (MUDr. 

Alexander Halagovec DrSc. Dermatovene-rologická klinika, 
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice, Slovakia). 

Під час роботи конференції було заслухано 29 

10 Denysenko O.I. “Alerhodermatozy v yododefitsytnomu rehioni” [Allergodermatoses in the iodine deficiency region], Chernivtsi: BDMU, 2010, 

156 p. [in Ukrainian]; Karvatsʹka YU.P., Denysenko O.I. “Vuhrova khvoroba u zhyteliv yododefitsytnoho rehionu: aspekty etiopatohenezu ta 

likuvannya” [Acne in residents of iodine deficiency region: aspects of etiopathogenesis and treatment], Chernivtsi: BDMU, 2017, 128 p. [in Ukr-

Ukrainian]; Galagovec A.P., Kolyadenko V.G., Pritulo O.A., Denisenko O.I. Puzyrnye zabolevaniya kozhi [Blistering skin diseases], Kiev: Nau-

Naukova dumka, 2014, 482 p. [in Russion]; Shulenina O.V. “Atopichnyy dermatyt: suchasni aspekty etiopatohenezu, optymizovane likuvannya z 

urakhuvannyam neyrovehetatyvnykh ta metabolichnykh porushenʹ” [Atopic dermatitis: modern aspects of etiopathogenesis, optimized treatment 

taking into account neurovegetative and metabolic disorders], Chernivtsi: BDMU, 2017, 118 p. [in Ukrainian]. 
11 Türkay A., Karvatska Yu.P., Denysenko O.I. “Acute Onset of Generalize Pustular Psoriasis in a Patient with Previously Unknown HIV Infec-

tion”, Turkiye Klinikleri J. Dermatol., 2019, V. 29, N 2, P. 80–84. doi: 10.5336/dermato.2018 63989  [in English]. 
12 Zdobutky ratsionalizatoriv Vyshchoho derzhavnoho navchalʹnoho zakladu Ukrayiny “Bukovynsʹkyy derzhavnyy medychnyy universytet” 2014-

2019 r.r. [Achievements of innovators of the Higher State Educational Institution of Ukraine “Bukovynian State Medical University” 2014-2019], 

ukladachi: d.med.n., prof. Boychuk T.M., d.med.n., prof. Ivashchuk O.I., k.med.n., dots. Unhuryan V.P., Chernivtsi, 2019, 642 p. [in Ukrainian]. 
13 Vynakhidnytsʹka diyalʹnistʹ spivrobitnykiv Vyshchoho derzhavnoho navchalʹnoho zakladu Ukrayiny “Bukovynsʹkyy derzhavnyy medychnyy 

universytet” 2007-2018 rr. [Inventive activity of the staff of the Higher State Educational Institution of Ukraine "Bukovynian State Medical Uni-

versity" 2007-2018], ukladachi: d.med.n., prof. Boychuk T.M., d.med.n., prof. Ivashchuk O.I., k.fiz.-mat.n., dots. Makhrova YE.H., Chernivtsi, 

2019, 526 p. [in Ukrainian]. 
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тематичних доповідей, а також представлено 29 

стендових доповідей вітчизняних та зарубіжних 

науковців, з них 16 доповідей представили 

співробітники кафедри дерматовенерології БДМУ14. За 

матеріалами науково-практичної конференції видано 
збірник матеріалів конференції, який включає 108 тез, у 

тому числі 11 – зарубіжних авторів та 32 – 

співробітників кафедри дерматовенерології БДМУ15. 

Викладачі кафедри постійно підвищують свій 

професійний рівень шляхом участі у наукових фахових 

форумах, у тому числі – міжнародних. Упродовж 2010-

2020 рр. співробітники кафедри брали участь у 98 

науково-практичних конференціях (м. Київ,  

м. Дніпропетровськ, м. Івано-Франківськ, м. Львів,  

м. Святогірськ, м. Тернопіль, м. Харків, м. Херсон,  

м. Чернівці), а також у міжнародних, серед яких: ХVII 
Міжнародний конгрес по реабілітації в медицині та 

імунореабілітації, V Всесвітній форум по астмі та 

респіраторній алергії (Нью-Йорк, США, 2012); ХVIIІ 

Міжнародний конгрес по реабілітації в медицині та 

імунореабілітації (Лондон, Велика Британія, 2013); 23rd 

EADV Congress “Building Bridges” (Amsterdam, 

Netherlands, 2014); 12 th EADV (European Academy of 

Dermatology and Venereology) Spring Symposium 

(Valencia, Spain, 2015); 24rd EADV Congress 

(Copenhagen, Denmark, 2015); Міжнародна науково-

практична конференція “Інноваційні технології в 
медицині: Досвід Польщі та України” (Люблін, Польща, 

2017); 71-я научно-практическая конференция 

студентов, резидентов магистратуры, клинических  

ординаторов и молодых ученых с международным 

участием “Актуальные проблемы современной 

медицины” (Самарканд, Узбекистан, 2017); Confersnta 

“Zilile Medicale ale Sucevei” – Editia a VI-a, 2017 

(“Сучавські медичні дні”, Сучава, Румунія, 2017); VI 

International Scientific and Practical Conference 

(Ванкувер, Канада, 2020); Eurasian scientific congress. II 

International Scientific and Practical Conference 
(Барселона, Іспанія, 2020); VII International Scientific and 

Practical Conference (Ліверпуль, Велика Британія, 2020); 

VI International Scientific and Practical Conference (Осака, 

Японія, 2020); VI International Scientific and Practical 

Conference (Софія, Болгарія, 2020). 

Асистент кафедри, к.мед.н. Карвацька Ю.П. у 2019 

р. пройшла закордонне  стажування в м. Вроцлав 

(Республіка Польща) на тему: “Організація навчального 

процесу, програми підготовки, інноваційні технології та 

наукова робота в Медичному Університеті ім. Сілезьких 

Пястів (Вроцлав)” (“Organizacja procesu edukacyjnego, 
programów szkoleniowych, innowacyjnych technologii i 

pracy naukowej na Uniwersytecie Medycznym. Piastów 

Śląskich (Wrocław)”). 

У 2020 р. асистенти кафедри брали активну участь 

в інтерактивних українських та міжнародних заходах: 

серії вебінарів Clarivate Analytics; міжнародному 

вебінарі “COVID-19 & DERMATOLOGY. Від проявів 

на шкірі до змін на практиці. Досвід Китаю, Франції та 

США”; всеукраїнському онлайн-семінарі “Актуальні 

питання виявлення і лікування алергічних 

захворювань”; науково-практичній онлайн-конференції 

“Акне та себорейний дерматит”; проведенні 
Всеукраїнського Дня Меланоми на платформі  www.stop

-melanoma.net та заходах, проведених українським 

товариством дерматоонкології Medical Knowledge Hub; 

засіданні “Першої дерматрихологічної академії” та 

інших. 

До виконання наукової роботи кафедри активно 

залучаються лікарі-інтерни спеціальності 

“дерматовенерологія”, які навчаються на кафедрі. За 

участю лікарів-інтернів у 2010-2020 роках підготовлено 

й представлено 67 тематичних доповідей на 

підсумкових науково-практичних конференціях лікарів-
інтернів Чернівецької області, опубліковано близько 30 

наукових праць, з них 14 – у міжнародних фахових 

виданнях.   

Велика увага на кафедрі приділяється роботі 

студентського наукового гуртка, яким нині керує доцент 

Перепічка М.П. Основним напрямком роботи 

студентського наукового гуртка є не лише 

удосконалення теоретичних знань та практичних 

навичок з дерматології й венерології, але й залучення 

студентів-гуртківців до наукової роботи, публікації 

наукових праць, участі у фахових конференціях. 
Студенти-гуртківці неодноразово займали призові місця 

на Всеукраїнських студентських олімпіадах, 

конференціях та конкурсах студентських наукових 

робіт, зокрема: студент Пайонк М.П. нагороджений 

дипломом 3 ступеня на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт в галузі наук “Клінічна 

медицина” (2015 р.; науковий керівник – завідувач 

кафедри, проф. Денисенко О.І.); студентка Федорук 

В.О. зайняла І місце за представлені доповіді на VІ та 

VІІ Міжнародних медико-фармацевтичних конгресах 

студентів і молодих учених BIMCO 2019 та BIMCO 
2020 (2019 р., 2020 р., науковий керівник – завідувач 

кафедри, проф. Денисенко О.І.); студентка Bhatia 

Tamanna зайняла ІІІ місце на BIMCO 2020 та ІІІ місце у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт “Клінічна медицина” (2020 р., науковий 

керівник – асистент, к.мед.н. Карвацька Ю.П.). 

У рамках VI Міжнародного медико-

фармацевтичному конгресу студентів  і  молодих 

учених BIMCO 2019 співробітниками кафедри 

дерматовенерології було проведено майстер-класи, у 

тому числі лекція на тему “Сифілітична інфекція. 
Особливості сучасного перебігу” та практичні тренінги 

з обстеження хворих на сифіліс. 

Важливо відзначити, що розроблені 

співробітниками кафедри на підставі проведених 

наукових досліджень нові удосконалені способи 

обстеження та лікування хронічних дерматозів активно 

впроваджуються у медичну практику, що сприяє 

14  Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna konferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu «Strukturno-orhanizatsiyna perebudova dermatovenerolohich-

noyi sluzhby v umovakh reformuvannya systemy okhorony zdorov'ya v Ukrayini» (3-4 zhovtnya 2012 roku, Chernivtsi) [All-Ukrainian scientific-

practical conference with international participation “Structural and organizational restructuring of the dermatovenereological service in the context 

of health care reform in Ukraine” (October 3 4, 2012, Chernivtsi)], Ukrayinsʹkyy zhurnal dermatolohiyi, venerolohiyi, kosmetolohiyi [Ukrainian 

Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology], 2012, N 4 (47), P. 13–18 [in Ukrainian]. 
15 Denysenko O.I., Boyko V.V., Perepichka M.P. Naukovo-praktychna konferentsiya z mizhnarodnoyu uchastyu “Suchasni metody diahnostyky ta 

likuvannya komorbidnoyi patolohiyi v dermatovenerolohichniy praktytsi na pryntsypakh dokazovoyi medytsyny” (1 2 chervnya 2017 r., Cherniv-

tsi) [Scientific-practical conference with international participation “Modern methods of diagnosis and treatment of comorbid pathology in derma-

tovenereological practice on the principles of evidence-based medicine” (1-2 June 2017, Chernivtsi)], Ukrayinsʹkyy zhurnal dermatolohiyi, vener-

olohiyi, kosmetolohiyi [Ukrainian Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology], 2017, N 3 (66), P. 7–8 [in Ukrainian]. 

http://www.stop-melanoma.net
http://www.stop-melanoma.net
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підвищенню ефективності діагностичних та терапевтичних 

заходів щодо таких пацієнтів. Також результати наукових 

досліджень використовуються у педагогічному процесі 

при викладанні хронічних дерматозів здобувачам різного 

освітнього рівня – студентам, лікарям-інтернам та лікарям-
слухачам, що значно підвищує рівень їх професійної 

підготовки з дерматовенерології.  

Висновки. Отже, пріоритетними напрямками 

наукової роботи кафедри дерматовенерології 

Буковинського державного медичного університету на 

різних історичних етапах її існування були наукові 

дослідження, присвячені вирішенню актуальних проблем 

дерматовенерологічної захворюваності регіону та країни – 

вивченню аспектів етіопатогенезу та удосконаленню 

діагностики й лікування дерматомікозів, туберкульозу 

шкіри, псоріазу, алергодерматозів, червоного вовчаку, 
акне, розацеа, сифілітичної інфекції. Підсумком виконання 

наукової роботи стала розробка нових удосконалених схем 

діагностики і лікування хронічних дерматозів та 

впровадження їх у медичну практику, захист 

кандидатських і докторських дисертацій, проведені 

науково-практичні конференції, участь з доповідями на 

міжнародних форумах, видані монографії, чисельні 

наукові публікації, патенти тощо, а також впровадження 

результатів наукових досліджень у педагогічний процес 

кафедри, що сприяє підвищенню ефективності підготовки 

медичних фахівців різного рівня. 
 
Denysenko Olha, Hulei Liliia, Haievska Maryna, Perepichka 

Mikchajlo, Karvatska Yuliia, Brodovska Nadiia. Scientific 

achievements of the dermatovenereology department of Bukovinian 

state medical university: historical milestones and modernity (2010-

2020). The aim of the study. The article summarizes the results of 

scientific activities of the Dermatovenereology Department of Bukovinian 

State Medical University for 75 years of its existence. The authors consider 

the main scientific achievements of the department in the historical aspect 

and and over the past 10 years. Research methods: the chronological, 

historical and and system analysis method. Scientific novelty. For the first 

time, the directions of the scientific work of the department staff in the 

historical aspect and the main scientific achievements over the past 10 years 

are comprehensively highlighted. Conclusions. It is shown that the priority 

directions of the department scientific work at different historical stages of 

its existence were scientific research devoted to solving the actual problems 

of the dermatovenereological morbidity in the region and the country 

overall - studying aspects of etiopathogenesis and improving the 

diagnostics and treatment of dermatomycoses, tuberculosis, psoriasis, 

allergic diseases, lupus erythematosus, acne, rosacea, syphilitic infection. 

The development of the new improved schemes of diagnostics and 

treatment of the chronic dermatoses and their implementation into the 

medical practice, the defence of PhD and doctoral dissertations, helding the 

scientific conferences, participation with reports at the international forums, 

the issued monographs, numerous scientific publications, patents, etc. were 

the results of scientific work, as well as the implemention of the research 

results into the pedagogical process of the department, which assist in 

increasing the efficiency of the future medical professionals training at 

different levels.  

Key words: Bukovinian State Medical University, Department of 

Dermatovenereology, scientific research, dermatomycoses, tuberculosis, 

lupus erythematosus, allergic diseases, psoriasis, lupus planus, acne, 

rosacea, syphilis, study of etiopathogenesis, improvement of treatment. 
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Бадюк Михаил, Пасько Ирина, Солярик Валерий, Скалецкий Юрий,  Сикирицкая Татьяна. Актуализация 

сотрудничества украинских и турецких военных медиков: из истории взаимоотношений между Украинской 

военно-медицинской академией и Военно-медицинской академией Гюльхане вооруженных сил Турции. В статье 

подробно освещены программы официальных визитов из истории взаимоотношений между Украинской военно-

медицинской академией и Военно-медицинской академией Гюльхане вооруженных сил Турции и их практическая 

реализация. На основе конкретных результатов профессиональных взаимоотношений между украинскими и турецкими 

военно-медицинскими специалистами доказана их научно-практическая значимость и актуальность. Цель исследова-

ния направлена на комплексный анализ материалов, освещающих конкретные результаты сотрудничества УВМА с 

медицинскими службами стран-участников НАТО, которое продолжается уже почти четверть века, с середины 1990-х 

годов, и в которой одно из ведущих мест занимает медицинская служба вооруженных сил Турецкой республики. В 

связи с интенсивностью политического диалога по актуальным вопросам безопасности во внешней политике Украины 

и Турции, дальнейшее развитие взаимоотношений между ВС Украины и ВС Турецкой Республики, в частности в сфере 

военной медицины, является весьма актуальным и, при условии эффективного научно-практического сотрудничества, 

может поднять их на качественно новый уровень. Выводы. Активная организационно-информационное сотрудниче-

ство в ходе официальных двусторонних украинско-турецких визитов в период 1997-2000 годов заложила фундамент 

для дальнейшего сотрудничества между медицинскими службами и военно-медицинскими академиями Украины и 

Турции. Первый официальный визит руководителей медицинской службы ВС Украины в Турецкую республику в ап-

реле 1997 года и ознакомление с организацией и функционированием медицинской службы, а также подготовкой воен-

ных врачей для вооруженных сил Турции как страны – члена НАТО, имели определенное значение в условиях созда-

ния собственной системы военно-медицинского образования в Украине. Следующие двусторонние научно-

практические отношения между украинскими и турецкими военными медиками, которые имели место в июне 2000 

года, существенно способствовали их развитию и совершенствованию.  

Ключевые слова: военная медицина, история военной медицины Украины, организация медицинского обеспечения 

вооруженных сил, военно-медицинское образование НАТО, военно-медицинская служба ВС Турецкой республики. 

Вступ. Воєнна доктрина України та Концепція 

розвитку сектору безпеки і оборони України визначає 

стратегічні і оперативні цілі оборонної реформи, 

зокрема щодо збільшення спроможностей Сил оборони 

з досягненням критеріїв, необхідних для набуття 
повноправного членства в Організації Північно-

атлантичного договору (НАТО). В рамках стратегічних 

і оперативних цілей та виконання основних завдань 

оборонної реформи, Українська військово-медична 

академія (УВМА) визначена як головний центр з 

військово-медичної підготовки, науково-дослідницької 

та організаційно-методичної діяльності у системі 
медичного забезпечення Сил оборони2. Співпраця 

УВМА з медичними службами країн-учасників НАТО 

 
World history  

Всесвітня історія 

 

1 “Pro rishennya Rady natsional’noyi bezpeky i oborony Ukrayiny “Pro novu redaktsiyu Voyennoyi doktryny Ukrayiny”:  ukaz Prezydenta Ukray-

iny vid 24 veresnya 20015 r. № 555/2015” [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the new version of the 

Military Doctrine of Ukraine”: Decree of the President of Ukraine, of September 24, 20015 № 555/2015], Uryadovyĭ kur”yer [Government Couri-

er], 2015, 3 zhovtnya, P. 6. [in Ukrainian]. 
2 “Pro rishennya Rady natsional’noyi bezpeky i oborony Ukrayiny “Pro Stratehichnyĭ oboronnyĭ byuleten’ Ukrayiny”: ukaz Prezydenta 

Ukrayiny vid 20 travnya 20016 r. №240/2016” [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine «On the Strategic 
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розпочалася ще з моменту її створення. Так, в історії 

УВМА є досвід співпраці з медичними службами та 

закладами підготовки військово-медичних кадрів 

збройних сил США, Німеччини, Італії, Нідерландів, 

Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини, Естонії, Латвії, 
Литви, Туреччини. Актуальність дослідження 

обумовлена тим, що кардинальна зміна геополітичної 

ситуації у Чорноморському регіоні у 2014 р. призвела 

до перегляду політики щодо Туреччини з боку України. 

Туреччина почала займати одну з перших сходинок у 

зовнішньополітичних пріоритетах України у зв’язку з 

анексією Криму та конфліктом на Сході країни, а також 

загостренням безпекової ситуації в Чорноморському 

регіоні в цілому. Зі свого боку Туреччина, у зв’язку з 

кризою у відносинах із Росією, включила до діалогу з 

Україною теми, які донедавна вважалися занадто 
чутливими, зокрема ‒ військово-технічної співпраці. 

Слід враховувати, що Туреччина, яка з 18 лютого  
1952 р. є офіційним і повноправним членом НАТО, 

підтримує європейські та євроатлантичні прагнення 

України. 3 лютого 2020 р. Президент Туреччини Реджеп 

Тайїп Ердоган відвідав Україну та зустрівся з 

Президентом України В.О. Зеленським. Під час візиту 

було підписано угоду про військово-фінансову 

співпрацю. Угода передбачає виділення турецькою 

стороною для потреб Збройних Сил (ЗС) 

України близько 36 мільйонів доларів (200 
мільйонів турецьких лір) для придбання турецьких 

товарів військового та подвійного призначення. Під час 

другого офіційного візиту Президента України  
В.О. Зеленського до Туреччини в жовтні 2020 р. діалог з 

питань військово-технічного співробітництва 

продовжився. Мета дослідження спрямована на 

комплексний аналіз матеріалів, які висвітлюють конкретні 

результати співпраці УВМА з медичними службами країн-

учасників НАТО, що триває вже майже чверть століття, з 
середини 1990-х років, і в якій одне з провідних місць 

займає медична служба ЗС Туреччини.  

Матеріали і методи. Інформаційну базу статті 

складають матеріали офіційних двосторонніх візитів між 

керівниками медичних служб ЗС України і Туреччини та 

УВМА і Військово-медичної академії  Гюльхане (Анкара), 

які відбувалися впродовж 1997-2000 рр. Долучений 

унікальний наочний контент (фотоматеріали), який є 

основою верифікації використаних у статті документів і 

даних.  

Виклад основного матеріалу. Впродовж останніх 
років інтенсифікувався політичний діалог з актуальних 

питань безпеки у зовнішній політиці України і Туреччини 

(офіційна назва – Турецька Республіка). На підставі цього 

можна говорити, що розвиток взаємовідносин між ЗС 

України і ЗС Туреччини, зокрема у сфері військової 

медицини є вельми актуальним і, за умови ефективної 

науково-практичної співпраці, може піднести їх на якісно 

новий рівень. При тому, що історія взаємовідносин між 

медичними службами ЗС України і Туреччини, а також 

між УВМА і Військово-медичною академією Гюльхане 

(тур. Gülhane Askeri Tıp Akademisi - GАТА) збройних сил  
Туреччини (тур. Türk Silahlı Kuvvetleri - TSK) нараховує 

вже понад два десятиліття. Вона розпочалася у квітні 1997 

р. з офіційного візиту керівництва медичної служби ЗС 

України до Анкари (рис. 1).   

Defense Bulletin of Ukraine»: Decree of the President of Ukraine, of May 20, 20016 /240 / 2016], Uryadovyĭ kur”yer [Government Couri-

er], 2016, 29 travnya, P. 4 [in Ukrainian]. 

Рис. 1. Перший офіційний візит делегації українських  

військових медиків до Туреччини. Анкара, 8 квітня 1997 р. 

До складу української делегації увійшли начальник 

Головного військово-медичного управління (ГВМУ) 

Генерального штабу (ГШ) ЗС України генерал-майор 

медичної служби Білий В.Я., начальник Головного 

військового клінічного госпіталю (ГВКГ) полковник 
медичної служби  Бойчак М.П. і начальник УВМА 

полковник медичної служби Пасько В.В. Це була перша 

офіційна зустріч українських військових медиків зі 

своїми турецькими колегами в історії ЗС незалежної 

України на вищому рівні – між керівниками медичних 

служб обох країн. У ході зустрічі, яка тривала 8-9 квітня 

1997 р. відбулося ознайомлення української сторони з 

клінічною базою та системою підготовки військово-

медичних кадрів в ЗС Туреччини (рис. 2). 

Другий офіційний візит керівництва УВМА до 

Туреччини відбувся через три роки, в період з 20 до 23 

червня 2000 р., в рамках Програми двостороннього 
співробітництва між Міністерством оборони (МО) 

України та ГШ ЗС Туреччини. До складу делегації 

входили: начальник УВМА генерал-майор медичної 

служби В.В. Пасько; заступник начальника УВМА з 

навчальної роботи полковник медичної служби 

Скалецький Ю.М. та заступник начальника УВМА з 

наукової роботи полковник медичної служби  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BF_%D0%95%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BF_%D0%95%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3
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3 Skaletskyi U. M. “Pro perebuvannia u m. Kyjevi delegatsii medichnoi slushby Zbroinyh Syl Turechchyny” [On the stay of the delegation 

of the medical service of the Turkish Armed Forces in Kyiv], Military Medicine. Scientific Information Bulletin, N 5, 2000, pp. 59‒60. 

Солярик В.В. Делегація перебувала з робочим візитом у 

Військово-медичній академії Гюльхане (GАТА), м. 

Анкара3. Головною метою візиту був обмін досвідом 

підготовки і удосконалення військово-медичних кадрів та 

обговорення шляхів співробітництва в галузі військово-
медичної освіти. 

Візит відбувався на високому дипломатичному рівні, 

окрім військового аташе делегацію зустрічав 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турччині 

(1997‒2001 рр.) О.Ф. Моцик, який в подальшому обіймав 

посади заступника Міністра закордонних справ України 

(2003‒2005 рр.) та Надзвичайного і Повноважного Посла 

України в США (2010‒2015 рр.) (рис. 3).  
Візит до академії, який відбувався за надзвичайно 

насиченою програмою, розпочався з офіційного прийому 

української делегації керівництвом GАТА (рис. 4)  

Рис. 2. Відвідування українською делегацією одно-

го із структурних підрозділів Військово-медичної 

академії Гюльхане – навчального госпіталю. Анка-

ра,  9 квітня 1997 р.  

Рис. 4. Протокольне фото прийому 

делегації УВМА керівництвом  GАТА. 

Анкара, 20 червня 2000 р.  

World history  

Рис. 3. Надзвичайний і Повноважний  

Посол України в Турецькій Республіці  

(1997-2001 рр.) О. Ф. Моцик з учасниками  

делегації УВМА. Анкара, 20 червня 2000 р. 

Слід зазначити, що академія була заснована в 1898 

р. як лікарня Гюльхане Сериріят (Gülhane Seririyat) в 

Стамбулі. У створенні академії активну участь брали 

німецькі лікарі-хірурги, професори, доктори медицини 

Р. Рідер (Prof. Robert Rieder, MD) і Г. Дейк (Prof. Georg 
Deycke, MD), які у наступному за заслуги в галузі 

турецької медицини були удостоєні османського 

почесного звання – Паші. Вони були запрошені 

турецьким урядом для реорганізації військово-

медичного училища, заснованого ще у 1827 р., в 

академію і реформування військово-медичної освіти в 

Туреччині. Першим місцем розташування академії був 

палац Топкапі (Topkapi) у історичному районі 

Стамбула – Гюльхане. В ньому почали проходити 

практику впродовж року військові лікарі перед їх 

відкомандируванням у війська. Після проголошення в 
Туреччині Другої конституційної монархії в 1908 р. в 

результаті реформ, розпочатих у галузі медицини, 

військові і цивільні медичні школи були об'єднані, і 

значна частина викладачів госпіталю Гюльхане 

перейшла на медичний факультет Стамбульського 

університету, який було засновано у 1909 р. У 1914 р. 

навчання військовій медицині в Гюльхане значно 

активізувалося, а назва госпіталю Гюльхане Сериріят 

було змінено на “Військово-практичне училище 

Гюльхане”. Військові лікарі, які пройшли курс 

навчання в цьому училищі, успішно виконували свої 
обов'язки в діючій армії під час Балканської війни (1912

‒1913 рр.), Першої світової війни (1914‒1918 рр.) та 

війни за незалежність Туреччини (1919‒1923 рр.). З 

початком Другої світової війни, в липні 1941 р. 

училище разом з персоналом було евакуйовано до 

Анкари. В 1947 р. цей навчальний заклад отримав 

статус академії і до 1952 р. функціонував у єдиній 

структурі спільно з медичним факультетом 

Стамбульського університету (İstanbul Üniversitesi Tıp 

Fakültesi'ne). У 1952 р. Військово-медична академія 

залишила свої будівлі медичному факультету 
університету і була переведена у будівлю, яку займало 

командування Сухопутних військ TSK. У зв’язку із 

недостатністю приміщень для академії в 1963 р. було 

прийняте рішення побудувати новий сучасний 

комплекс лікарень в районі Етліка. Будівництво було 

завершено у 1971 р. і академію одразу було переведено 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_T%C4%B1p_Fak%C3%BCltesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi_T%C4%B1p_Fak%C3%BCltesi
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 у нові будівлі, де вона перебуває і досі4.  

До 2016 р. GАТА входила до складу ЗС Туреччини і 

представляла собою центральне ядро підготовки 

військовослужбовців в галузі охорони здоров'я для TSK. 

Після спроби військового перевороту 15 липня 2016 р., 
цей військово-медичний заклад був приєднаний до 

Міністерства охорони здоров'я разом зі всіма медичними 

підрозділами згідно з декретом-законом від 31 липня 2016 

р., а його назва була змінена на Навчально-дослідний 

госпіталь Гюльхане (тур. Gülhane Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ‒ GEAH)5.  

У ході візиту делегація УВМА була детально 

ознайомлена з клінічною базою GАТА, а також зі всіма її 

структурними підрозділами (рис. 5). 

До структури GАТА на той час входили: Вища 

школа медицини (заснована в 1980 р.); госпіталь як 
клінічна база; Вища школа медичних сестер (заснована в 

1985 р.); відділення підготовки молодших офіцерів 

медичної служби; поліклініка; центр протезування; 

стоматологічний центр; Центр лікування і реабілітації 

поранених і хворих, а також науково-дослідні підрозділи і 

власне фахове видавництво.  

GАТА здійснювала професійну базову підготовку 

слухачів та післядипломну підготовку фахівців. 

Клінічною базою академії були також і 43 військових 

госпіталі TSK зі спеціальними навчальними центрами. 

GАТА – перший медичний заклад в Туреччині, який був 
фундаментом для інших медичних шкіл, і єдиним 

медичним закладом у країні, якому було понад 100 років. 

Основними функціями GАТА на той час були підготовка і 

перепідготовка медичного персоналу та надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги і проведення 

комплексу реабілітаційно-відновлювальних заходів 

пораненим і хворим військовослужбовцям TSK. Окрім 

того, GАТА  була також вищим медичним 

консультативним органом TSK і мала повну наукову 

автономію та здійснювала наукові дослідження за 

власними програмами. GАТА прагнула до досконалості у 
всій своїй діяльності, а також була невід'ємною частиною 

національної системи охорони здоров'я.  

Всього в GАТА на той час навчалося більше 2000 

слухачів, з них близько 950 майбутніх військових лікарів 

(65 – іноземних). Підготовка лікарів тривала понад 6 

років. Перші два роки навчання були спрямовані на 

загальновійськову підготовку слухачів та відпрацювання 

навичок надання першої медичної допомоги пораненим 

на полі бою. На цьому військово-медична підготовка 

власне і завершувалася, а слухачі направлялися на два 

роки для проходження служби у війська. Після 
повернення в академію, майбутні військові лікарі 

проходили спеціалізацію за обраним фахом у клініках 

GАТА, яка тривала 3‒4 роки. 

Всі науково-педагогічні працівники GАТА мали 

бойовий досвід медичного забезпечення в умовах 

турецько-курдського збройного конфлікту. Також 

переважна більшість з них пройшла підготовку в 

провідних військово-медичних навчальних закладах США 

і Європи, знала декілька іноземних мов (обов’язково 

англійську).  

Клініки GАТА були оснащені найсучаснішим на той 

час обладнанням і апаратурою. Щоденно до госпіталю 

академії надходило на лікування біля 200 осіб. 5 днів на 

тиждень у госпіталі – операційні. За один операційний 

день проводилося біля 30 складних оперативних втручань. 
Серед пацієнтів військових лікувально-

профілактичних установ був весь віковий спектр, оскільки 

право на безкоштовну медичну допомогу у військово-

медичних закладах і установах мали і члени сімей 

військовослужбовців, до яких відносилися також і їх 

батьки. Окрім цього, дозволялося госпіталізувати 5% 

тематичних хворих з числа цивільного населення. 

 Старші медичні сестри проходили підготовку у 

Вищій школі медичних сестер GАТА протягом чотирьох 

років з наступним присвоєнням їм офіцерського звання 

(рис. 6). 
Викладацький склад був укомплектований 

випускницями школи, які мали досвід практичної 

діяльності (рис. 7).  

Молодших офіцерів медичної служби (Feldwebel) і 

навіть цивільних медичних сестер, які планувалися до 

роботи у військово-медичних закладах і установах TSK, 

готували у навчальних структурах GАТА. 

Побутові умови і умови для продуктивної роботи 

(забезпеченість навчальною літературою, оргтехнікою, 

доступ і інформаційну мережу “Інтернет”) у слухачів усіх 

категорій були надзвичайно сприятливі.  
На особливу увагу заслуговував Центр лікування і 

реабілітації поранених і хворих, який теж був підрозділом 

ГАТА. Будівництво центру обійшлося Туреччині в 85 

млн. дол., а оснащення – 20 млн. дол. Центр був 

розрахований на стаціонарне перебування 200 поранених і 

хворих з терміном лікування 1‒2 місяці, або 50 хворих з 

терміном лікування 6‒8 місяців (Рис. 8).  

Центр був обладнаний найсучаснішою на той час 

діагностичною, лікувальною і реабілітаційною 

апаратурою та обладнанням і мав власне підприємство з 

виготовлення та ремонту ортопедично-протезних виробів 
(рис. 9). 

На завершення візиту Сторони констатували 

доцільність у проведенні аналогічних робочих зустрічей в 

подальшому, в обміні інформацією щодо підготовки 

військових лікарів з військово-медичних і військово-

спеціальних питань та можливість взаємного обміну 

слухачами на термін до одного місяця6. 

З офіційним візитом у відповідь, відповідно до Плану 

двостороннього співробітництва між МО України та  

ГШ ЗС Туреччини, у період з 26 червня до 1 липня 2000 р. 

в м. Києві перебувала турецька делегація у складі: голова - 
генерал-майор медичної служби Метін Денлі, начальник 

медичного управління ГШ ЗС Туреччини; члени делегації 

‒ полковник фармакологічної служби Аднан Атач, 

начальник кафедри історії медицини та деонтології 

GАТА; полковник медичної служби Мехмет Алі Озгіовен, 

начальник кафедри радіаційної медицини GАТА; капітан 

медичної служби Мустафа Озер, проектний офіцер 

медичного управління ГШ ЗС Туреччини.   

Відповідно до програми перебування турецька 

делегація мала робочу зустріч з начальником ГВМУ МО 

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/yonetmelikler/gulhane-askeri-tip-akademisi-yonetmeligi
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/yonetmelikler/gulhane-askeri-tip-akademisi-yonetmeligi
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генерал-лейтенантом медичної служби  

В.Я. Білим. Під час переговорів делегацію ознайомили із 

структурою, завданнями та особливостями діяльності 

медичної служби ЗС України. Була підкреслена роль 

медичної служби у створенні національної системи 

підготовки та удосконалення військово-медичних кадрів, 

системи санітарно-епідеміологічного нагляду, заходів 

медичної служби щодо попередження інфекційних 

захворювань та СНІДу. 

У ході візиту члени турецької делегації відвідали 

клініки і лабораторії ГВКГ, Центральну стоматологічну 

поліклініку МО України, а також УВМА (рис. 10). 

Під час перебування в УВМА турецька делегація мала 

робочу зустріч з її керівним складом, під час якої була 

надана інформація стосовно організації підготовки та 

удосконалення військово-медичних кадрів, ознайомилася з 

роботою кафедр (організації медичного забезпечення 

збройних сил; військової токсикології, радіології та 

медичного захисту) та прийняла безпосередню участь в 

урочистостях, присвячених 5-му випуску слухачів УВМА 

(рис. 11). 

Також члени делегації відвідали музей УВМА, де 

ознайомилися з його експонатами (рис. 12). 

Під час заключної зустрічі головою турецької делегації 

генерал-майором медичної служби Метіном Денлі було 

запропоновано підготувати, узгодити та підписати 

установленим порядком Договір між МО України та ГШ ЗС 

Туреччини про співробітництво у галузі військової 

медицини. Ця пропозиція голови турецької делегації 

свідчила про зацікавленість медичної служби ЗС Туреччини 

станом і розбудовою військово-медичної служби ЗС 

України, системою підготовки і перепідготовки військово-

медичних кадрів та бажання підтримувати і розширяти 

двостороннє співробітництво на договірної основі. 

Започатковане понад два десятиліття військово-

медичне співробітництво продовжується і сьогодні. В 

рамках цього співробітництва, у березні 2016 р. Туреччина 

передала Україні мобільний госпіталь, який і сьогодні 

активно використовується для покращення польового 

вишкілу слухачів УВМА на тактико-спеціальних навчаннях 

(Рис. 13). 

Маємо глибокі сподівання на те, що за умов реалій 

сьогодення та перспектив їх покращення, ефективність 

науково-практичної співпраці, в царині підготовки і 

перепідготовки військово-медичних кадрів, між військово-

медичними службами України та Туреччини може бути 

піднесеною на якісно новий рівень.  

Висновки. Активна організаційно-інформаційна 

співпраця в ході офіційних двосторонніх українсько-

турецьких візитів в період 1997-2000 рр. заклала фундамент 

для подальшої співпраці між медичними службами і 

військово-медичними академіями України і Туреччини. 

Перший офіційний візит керівників медичної служби ЗС 

України до Туреччини у квітні 1997 р. і ознайомлення з 

організацією та функціонуванням медичної служби і 

підготовкою військових лікарів для збройних сил Туреччини 

як країни – члена НАТО, мали певне значення в умовах 

створення власної системи військово-медичної освіти в 

Україні. Наступні двосторонні науково-практичні взаємини 

між українськими і турецькими військовими медиками, що 

мали місце у червні 2000 р., суттєво сприяли їх розвиткові та 

вдосконаленню. У зв’язку з інтенсивністю політичного 

діалогу з актуальних питань безпеки у зовнішній політиці 

України і Туреччини, подальший розвиток взаємовідносин 

між ЗС України і ЗС Туреччини, зокрема у сфері військової 

медицини є вельми актуальним і, за умови ефективної 

науково-практичної співпраці, може піднести їх на якісно 

новий рівень.      
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Рис. 5. Ознайомлення делегації  

УВМА з ходом навчального процесу в одній із лабора-

торій GАТА. Анкара, 21 червня 2000 р. 

Рис. 6. Відвідування делегацією УВМА Вищої школи 

медичних сестер GАТА. Анкара,  

21 червня 2000 р. 

Рис. 7. Відрекомендування  

начальником Вищої школи медичних сестер GАТА 

керівників структурних навчальних підрозділів.  

Анкара, 21 червня 2000 р. 

Рис. 8. Відвідування делегацією УВМА Центру ліку-

вання і реабілітації поранених і хворих GАТА. Анкара,  

22 червня 2000 р.   

Рис. 9. Робочі моменти під час  

відвідування лабораторії з  

протезування ампутантів, учасників 

бойових дій.  

Анкара, 22 червня 2000 р. 

Рис. 10. Зустріч начальником УВМА, генерал-

майором медичної служби  

Паськом В.В. начальника медичного управління ГШ 

ЗС Туреччини генерал-майора медичної служби Метін 

Денлі. Київ, 26 червня 2000 р. 



22                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
World history  

Рис. 11. Начальник медичного управління ГШ ЗС  

Туреччини генерал-майор медичної служби  

Метін Денлі в президії урочистих зборів, присвячених  5-му 

випуску слухачів УВМА. Київ, 26 червня 2000 р. 

Рис. 12. Відвідування членами турецької  

делегації музею УВМА. Київ,  

26 червня 2000 р. 

Рис. 13. Розгортання слухачами УВМА переданого  
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Клынина Татьяна. Закон про внешнюю службу 1946 года: влияние на становления профессиональной диплома-

тической службы США. Цель исследования. В статье проанализированы исторические предпосылки принятия Закона 

США от 1946 года, а также акцентировано внимание на изменениях, которые данный закон внес в становление профессиона-

льной дипломатической службы США. Методы исследования. Использованы общенаучные методы исследования. В основе 

статьи лежит принцип историзма. Базовыми для исследования стали  методы анализа и синтеза, а также проблемно-

хронологический метод, который позволил проследить процесс становлення профессиональной дипломатической службы в 

хронологической последовательности. Научная новизна. Были детализированы исторические условия, которые стали пред-

посылками для принятия нового Закона, а также выделены изменения, которые были внедрены новым Законом о внешней 

службе.  Выводы. Необходимость принятия нового закона о иностранной службе было связано с несоотвествием законодате-

льно закрепленной организацией и функций  и тем обьемом работы и системы мотивации, которые существовали в реальнос-

ти. С целью устранения данных расхождений была проведена широкомасштабная работа, результатом которой стала разра-

ботка ряда предложений, со временем включеннях в Закон о заграничной службе от 1946 года.  Несмотря на основные изме-

нения в административной системе, структуре персонала, материальной мотивации и системе обучения, закон не принес 

больших транформаций. 

Ключевые слова: США, внешняя службы, Государтсвенный департамент, Закон об иностранной службе, профессио-

нальная дипломатия. 

Постановка проблеми. Після закінчення Першої 

світової війни  Сполучені Штати Америки стали на шлях 

повної реорганізації дипломатичної служби. Зваживши всі 

виклики, які приніс післявоєнний світ, політичні кола 

Америки прийняли так званий закон Роджерса (Закон про 
закордонну службу 1924 року), який, по суті, став першою 

законодавчою спробою урегулювати дане питання: 

відбулося об’єднання дипломатичної та консульської 

службу Державного Департаменту до відомства 

закордонних справ США; встановлювалося матеріальне 

заохочення працівників зовнішньої служби, яке до цього 

часу було майже відсутнім. Однак як показав перебіг 

подальших подій, прийнятий закон Роджерса був не 

“ідеальним”, мав багато колізійних питань і вже не міг 

регулювати ані на законодавчому, ані на практичному 

рівні ті зміни, які постали перед зовнішньою службою 
США напередодні та під час Другої світової війни. 

Аналіз останніх досліджень. Фундаментом для 

дослідження став науковий доробок А. Еванса1, увага 

якого зосередилася на становленні професійної 

дипломатичної служби в її історичному розгляді. Зокрема, 

він фрагментарно аналізує законодавчу базу щодо 

розглянутого нами питання і дає свої оцінки щодо 

ефективності цих актів. Інформативною є стаття 

М. Ревнелда, яка дає перелік обов’язків, покладених на 

дипломатичну службу під час Другої світової війни. 

Зокрема він зазначав, що ці обов’язки виходили далеко за 

ті межі, які були визначені законодавством США щодо 
діяльності професійної дипломатичної служби, хоча й 

погоджувався що такі кроки були вимушені через 

військову ситуацію у світі2. Більш юридично змістовною є 

праця Дж. Харрінгтона3, який акцентував увагу на 

механізмі прийняття Закону про зовнішню службу від 

1946 року. І хоча його робота не містить відомостей щодо 

того, що стало поштовхом для зміни законодавства в 

питанні дипломатичної служби, вона є показником того, 

наскільки непростим був сам процес прийняття того чи 

іншого акту в законодавчій системі США того часу. Праця 

М. Бахуса прямо не стосується прийняття нового закону 
від 1946 року щодо функціонування зовнішньої служби 

США, вона орієнтована на наступний, після 1946 року, 

закон щодо реорганізації служби від 1980 року. Однак 

разом з тим, дає розуміння того, в історичній 

ретроспективі на той момент, які саме позиції “його 

попередника” були не ідеальними, та з часом втратили 

свою актуальність4.   
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Мета статті. Дослідити історичні витоки 

прийняття нового Закону про зовнішню службу від 1946 

року, а також проаналізувати зміни, які відбулися в 

дипломатичній службі США, відповідно до нового 

Закону.  
Виклад основного матеріалу. У 1941 році 

Сполучені Штати Америки доєдналися до країн 

антигітлерівської коаліції, офіційно вступивши до 

Другої світової війни. На порядок денний постали не 

лише економічні, політичні та військові аспекти 

забезпечення війни, а й дипломатичні. Під час війни 

задля задоволення потреб фронту спостерігалося стійке 

зростання урядових установ, які здійснювали операції 

на міжнародній арені і не входили до Державного 

Департаменту. Ця ситуація поступово викликала 

питання щодо обов’язків Державного Департаменту. 
Точки зору представників дипломатичних кіл 

розділилися. Одні вважали, що Державний Департамент 

мусить продовжувати виконувати свої традиційні 

функції, інші – наполягали на включені “нових 

урядових установ” до сфери контролю та юрисдикції 

Державного Департаменту. Врешті-решт, остання точка 

зору виявилася актуальною в тих нових реаліях, в яких 

опинилася Америка та світ після закінчення Другої 

світової війни і Державний Департамент після  

1945 року набув багато нових функцій. Однак 

розширення Державного департаменту та зовнішньої 
служби посилило певні адміністративні проблеми 

зовнішньої служби, які виявилися в чисельності 

персоналу, його кваліфікаційній підготовці тощо, що, 

того ж не знаходило закріплення й на законодавчому 

рівні5. 

Взагалі, основа для прийняття нового закону була 

закладена ще за декілька років до його офіційного 

прийняття, а саме в останні місяці керівництва 

Корделла Хелла Державним Департаментом. Саме тоді 

на посаду його заступника з адміністративних питань 

тодішній президент Франклін Рузвельт запросив 
майбутнього державного секретаря Едварда Стеттініуса, 

з ім’ям якого пов’язано не лише втілення у життя ідеї 

Ф. Рузвельта щодо створення міжнародної організації, 

яка забезпечуватиме світовий порядок, а й переведення 

Державного департаменту на нові шпальта. Саме 

реорганізація Державного департаменту й стала одним з 

основних напрямків діяльності Е. Стеттініуса на посаді 

державного секретаря Держдепу США6. Однак він 

розумів, що без чіткого розуміння проблеми та 

законодавчого закріплення, втілення інновацій в 

дипломатичній службі буде вкрай важким. Тому одним 
з перших його кроків стало звернення безпосередньо до 

самих службовців дипломатичної служби, аби зрозуміти 

ситуацію з середини й порівняти їх думки з власними 

напрацюваннями. Аби це зробити, було вирішено 

провести у березні 1944 року опитування у формі 

письмового есе, за яке було виставлена нагорода у 

розмірі однієї тисячі доларів7. Цей крок був виграшним, 

оскільки на пропозицію написати есе пристала велика 

кількість як працюючих офіцерів зовнішньої служби, 

так і тих, хто вийшов на пенсію. Це дало можливість 

Департаменту зрозуміти критику щодо роботи самої 

служби, ознайомитися з рекомендаціями щодо її 

вдосконалення, які надходили безпосередньо від її 

працівників. Наступним кроком стало формування 
Державним департаментом певних дослідницьких груп. 

Кожна команда складалася з представників 

дипломатичної служби, бюджетного бюро та 

професіонала в питаннях управління кадрами та бізнес 

адміністрування. Мета такого рішення полягала в 

направленні груп до закордонних представництв США в 

Латинські Америці, в Африці, на Близькому Сході та 

Європі8 з метою розроблення рекомендацій щодо 

внесення можливих змін до діяльності закордонної 

служби.  

Загалом, можемо підсумувати, що саме на основі 
опитування працівників закордонної служби, 

інспектуванні закордонних представництв  та власних 

досліджень Державний департамент розробив 

пропозицію про реорганізацію.  

На кінець Другої світової війни відбулися зміни в 

управлінні країною: американський президент 

Ф. Рузвельт помирає і влада переходить до рук 

Г. Трумена, який почав своє правлінні зі зміни 

Державного секретаря – Е. Стеттініуса на Дж. Бірнса. 

Певні побоювання викликані зміною влади, які існували 

серед службовців щодо припинення реорганізації 
закордонної служби, згодом виявилися безпідставними. 

Очільники Державного департаменту, наслідуючи своїх 

попередників, висловилися за зміни та посилення 

дипломатичної служби і процес розробки нового 

законодавства ввійшов у нову стадію. Але поки цього 

не відбулося, був прийнятий тимчасовий закон, який 

класифікував персонал зовнішньої служби відповідно 

до їх функціональних обов’язків: канцелярський, 

адміністративний, фіскальний. Система відсотків, 

встановлена Законом Роджерса від 1924 року, згідно з 

якою кожен клас офіцерів зовнішньої служби 
обмежувався відсотком від загальної кількості 

персоналу, була ліквідована, що дозволило запровадити 

більш вільну політику при просуванні офіцерів 

зовнішньої служби  по кар’єрній сходинці9. 

Згодом були проведені додаткові консультації з 

іншими державними агенціями, наприклад, з 

Міністерством фінансів вирішувалися питання 

додаткового залучення коштів на надбавки, з військово-

морським департаментом – щодо відправлення 

службовців на пенсії за їх схемою тощо. До того часу, 

як законопроект був остаточно внесений на розгляд 
Конгресу, 6 різних його варіантів були розроблені. 

Після закінчення війни перед Державним 

Департаментом гостро постало питання про 

відновлення дипломатичних та консульських установ, 

які були закриті або тимчасово припинили своє 

функціонування в ході бойових дій. Юридична база під 

це рішення була знайдена в Законі про робітників 

зовнішньої служби, який був прийнятий в 1946 році і 

дозволив взяти на роботу 250 кар'єрних офіцерів10.  

5 Evans A. E. The Reorganization of the American Foreign Service. International Affairs, op. cit. 
6 Klynina T. Edvard Stettinius – derzhavnyy sekretar prezydenta Franklina Ruzvelʹta [Edward Stettinius is Secretary of State for President  

Franklin Roosevelt], Amerykansʹka istoriya ta polityka [American history and politics], N 9, 2020, P. 80–88 [in Ukrainian].  
7  Harrington J. P. How the Legislation Developed, op.cit. 
8  Ibidem. 
9 Reed T. L. Organizational Change in the American Foreign Service, 1925-1965. The Utility of Cohort Analysis, American Sociological 

Review, N 43(3), 1978, P. 404–415, doi:10.2307/2094498 [in English]. 
10 Evans A. E. The Reorganization of the American Foreign Service, op.cit. 
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У 1946 році Конгрес Сполученних Штатів, на 

прохання Державного департаменту, одностайно та без 

тривалих дебатів, прийняв новий Закон про зовнішню 

службу11. Закон зобов'язував “вдосконалити, зміцнити 

та розширити” існуючу організацію зовнішньої служби. 
Акт 1946 року створив шість класів службовців: 

начальників місій, офіцерів зовнішньої служби, 

резервістів зовнішньої служби, співробітників 

зовнішньої служби, консульських агентів і так званий 

“іноземний персонал” (згодом перейменований на 

“громадян іноземних служб”, а ще пізніше – на 

“персонал, зайнятий на місцевості”). Очікувалося, що 

офіцери проводитимуть більшу частину своєї кар'єри за 

кордоном та будуть офіцерами США, котрі є 

доступними для проходження служби за кордоном. 

Персонал зовнішньої служби включав в себе 
канцелярських службовців та допоміжні посади. 

Головною метою цієї системи було усунення різниці 

між службовцями зовнішньої та державної служби, що 

було джерелом тертя. Основною перевагою 

нововведень вважалося встановлення зарплати для 

класів від 1 до 6. Загалом заробітна плата 

встановлювалася відповідно до класу і коливалася від $ 

12000 для 1 класу до $ 10000 (2 клас), $ 8000 (3 клас), $ 

6000 (4 клас), $ 4500 (5 клас), $ 3300 (6 клас). Нова 

посада кар’єрного міністра підпадала під клас номер 7 із 

заробітною платою 13 500 доларів12. 
По-суті, новий закон від 1946 року подолав розрив 

між заробітними платами, встановленими в США, та 

фактичними витратами на проживання при зайнятті 

посад, розкиданих по всьому світу. 

Закон 1946 року замінив Раду з питань персоналу 

іноземних служб, (орган, який займався виключно 

управлінням системою підвищення по службі), на Раду 

закордонної служби (орган, який відповідав ширше за 

кадрову систему в цілому)13. Також було створено 

посаду генерального директора дипломатичної служби. 

Закон запровадив нову систему просування – 
“підвищення або звільнення”, згідно з якою 

неспроможність отримати більш високе звання 

протягом певного часу в класі призводила до 

обов’язкового виходу на пенсію або звільнення14. Згідно 

з цим планом Державний секретар прописував 

максимальний термін, протягом якого офіцер іноземної 

служби міг залишатися у своєму класі без підвищення. 

Якщо офіцер не отримував підвищення протягом цього 

максимального періоду, він автоматично звільнявся зі 

служби. Загалом ця концепція була не новою, а 

запозиченою зі системи кадрового просування ВМС 
США. Звісно така умова мала певні переваги та 

недоліки. З одного боку, вона чітко встановлювала саму 

можливість такого просування по кар’єрній службі, 

виступаючи свого роду моральним та матеріальним 

стимулом, з іншого, тримала в постійній напрузі і 

наперед визначала наслідки. 

Закон 1946 року також заснував ранг кар’єрного 

міністра, який присвоювався найстаршим офіцерам 

служби та встановив обов'язковий вік виходу на 

пенсію15. 

Однак існувала реальна потреба у всебічній системі 
безперервного навчання, яке було б доступним для всіх 

офіцерів та службовців зовнішньої служби. Саме тому у 

1947 р. офіційно був створенний Інституту закордонної 

служби відповідно до прийнятого Закону про іноземну 

службу від 1946 року. Як вказувалася в законі від 1946 

року: “Буде створений Інститут закордонної служби, 

який здійснюватиме початкове навчання офіцерів та 

службовців та здійснюватиме підвищення кваліфікації 

протягом усієї кар’єри кожного члена служби”16. 

Освітні можливості не були обмеженими лише 

навчальними програмами, які надавав Інститут. 
Відповідно до закону 1946 р. персонал служби міг 

пройти навчання не лише в державних та приватних 

установах, а й також у торгових, трудових, 

сільськогосподарських або наукових асоціаціях чи 

комерційних фірмах. 

Висновки. Друга світова війна додала до роботи 

Державного департаменту широкий спектр функцій, які 

явно перевищували «класичні» дипломатичні та 

консульські функції, додавши таким чином подвійне 

навантаження на й так не досі забезпечених і 

мотивованих працівників зовнішньої служби. Тому на 
порядок денний перед Державним Департаментом 

постало питання не створення нової зовнішньої служби, 

відмінної від попередньої, а навпаки зобов’язання 

реорганізувати вже існуючу, вдосконалити, зміцнити та 

розвинути її. Задля виконання цього завдання була 

проведена широкомасштабна аналітична робота з усіх 

напрямків діяльності зовнішньої служби, результатом 

якої стало напрацювання пропозицій, які знайшли своє 

відображення у прийнятому у 1946 році нормативному 

акті, відомому як Закон про зовнішню службу від 1946 

року. Загалом цей закон не вніс жодних вражаючих змін 
в організації зовнішньої служби. Основними напрямами 

змін були адміністративна організація, структура 

персоналу та навчання. Закон про іноземну службу 

сприяв підвищенню організації зовнішньої служби, 

привабливості кар'єрних аспектів служби та 

регулюванню просування по ній. Кількість класів у 

службі кар’єри скоротилася з одинадцяти до семи. 

Закон закликав до підготовки офіцерів зовнішньої 

служби з питань політичного та економічного розвитку 

країн, до яких вони направляються, аби дати 

можливість співробітникам зовнішньополітичної 
служби діяти за кордоном об'єктивно та з розумінням. 

Не дивлячись на певну «стриманість», Закон від 1946 

року звернув увагу на давно назрілі реформи в 

структурі зовнішньої служби, а регулювання кар'єрного 

просування, заробітної плати та системи навчання мали 

велику користь в питанні подальшого формування 

11 Ginsberg B., Hill K. Congress and Foreign Policy. In Congress: The First Branch. New Haven; London: Yale University Press. 2019, P. 213–238. 

[in English]. 
12 Record of the 79th Congress (Second Session), AN ACT To improve, strengthen, and expand the Foreign Service of the United States 

and to consolidate and revise the laws relating to its administration, Washington, 1946, P. 999–1040, URL: https://www.loc.gov/law/help/

statutes-at-large/79th-congress/session-2/c79s2ch957.pdf [in English]. 
13 Ibidem. 
14 Evans A. E. The Reorganization of the American Foreign Service, op.cit. 
15 Ibidem. 
16 Record of the 79th Congress (Second Session). AN ACT To improve, strengthen, and expand the Foreign Service of the United States 

and  to consolidate and revise the laws relating to its administration, op.cit. 
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historical preconditions for the adoption of the US Law of 1946, as 

well as focuses on the changes that this law has made in the 

formation of the professional diplomatic service of the United 

States. Research methods. General scientific research methods are 
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methods for the study were the methods of analysis and synthesis, 

as well as the problem-chronological method, which allowed to 

trace the process of formation of a professional diplomatic service 

in chronological order. Scientific novelty. The historical 

conditions that became the preconditions for the adoption of the 

new Law were detailed, as well as the changes that were 

introduced by the new Law on Foreign Service. Conclusions. The 

need to adopt a new law on foreign service was due to the 

inconsistency of the legally established organization and functions 

and the amount of work and motivation system that existed in 

reality. In order to eliminate these discrepancies, extensive work 

was carried out, which resulted in the development of a number of 

proposals, with the time of inclusion in the Foreign Service Act of 

1946. Despite major changes in the administrative system, staff 
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Мядзелець Елизавета, Подберезных Инна. Движение за гражданские права чернокожего населения. Цель 

статьи проанализировать путь чернокожего населения и активистов от унижения, дискриминации, бесправия – к ува-

жению и равноправию; определить предпосылки, развитие событий и последствия расового неравенства в американ-

ском обществе. Методы исследования. В исследовании используются методы системного анализа, синтеза, сравне-

ния, обобщения. Научная новизна. В последнее время проблема дискриминации и расизма появилась в американском 

обществе особенно остро из-за того, что расизм до сих пор существует в подсознании американцев. Об этом свидетель-

ствуют дискриминационные речи экс-лидера США Дональда Трампа, методы, которые полиция применяет к черноко-

жему населению и отношение старого поколения населения южных штатов. В XXI в. доносительство или поступок не 

могут быть незамеченными и имеют большой резонанс, но так было не всегда. Выводы. Активисты движения за граж-

данские права чернокожего населения достигли чрезвычайных результатов. Чернокожее население наконец смогло 

свободно передвигаться по стране, не бояться преследования со стороны радикальных расистских организаций, полу-

чать качественное образование, посещать различные, ранее запрещенные для них общественные места, парки и биб-

лиотеки, их стали обслуживать в кафе и ресторанах. В общественном транспорте все могли садиться, где им хочется. 

Самое главное, что они получили право голосовать, право на хорошую работу и все те права, которые им были недо-

ступны из-за цвета кожи. 

Ключевые слова: рабство, сегрегация, расизм, гражданские права, рейсы свободы, забастовка, активисты. 

 

Вступ. У XIX – початку XX ст. чорношкіре 

населення та їх білошкірі союзники намагалися всіма 

силами покінчити з рабством та досягти юридичних 

прав для чорношкірого населення. Головною ідеєю 

була рівність всіх громадян незважаючи на колір шкіри. 
Північні штати ще на початку XIX ст. відмовилися від 

рабства. Вони вважали це не етичним та коли почав 

діяти закон 1950 р. “про біглих рабів – 

втікачів” (населення усіх штатів мало розшукувати 

рабів, які втекли від своїх господарів), розгорнувся рух 

аболіціоністів. Почала працювати система таємних 

маршрутів якими біглих рабів переправляли на Північ. 

Мешканці півночі – білошкірі та вільні темношкірі 

організували підпільну мережу таємних маршрутів, 

якими проводили групи втікачів-рабів з південних 

плантацій від “станції” до “станції”, на яких ті 
отримували нічліг і харчування по дорозі до свободи. 

Всього за тридцять років свого існування завдяки цій 

дорозі свободу на Півночі знайшли 60 тис. “південних” 

рабів, але вважалося, що цей рух порушував 

стабільність та відносини між штатами. Населення 

Північних штатів, у своїй більшості не переймалися 

проблемою утисків чорношкірого населення, та 

вважали, що це внутрішня проблема Південних штатів і 

не варто втручатися в їх закони та порядки. Навіть 

Лінкольн вважав рабство природним явищем для 

південної системи сільського господарства, але він не 
хотів допустити його розповсюдження та дії “Закону 

про біглих рабів – втікачів” на Півночі. Лише, коли 

армія Півночі почала програвати Півдню та Союз почав 

руйнуватися, єдиним рішенням, яке могло змінити 

ситуацію на користь Півночі, було підписання закону, 

що зробить всіх рабів назавжди вільними1. 
Мета статті проаналізувати шлях чорношкірого 

населення та активістів від приниження, дискримінації, 

безправ’я – до поваги та рівноправ’я; визначити 

передумови, розвиток подій і наслідки расової 

нерівності в американському суспільстві.  

Матеріали та методи. Значним інформаційним 

джерелом є дослідження Інституту Public Religion 

Research, в яких вивчається проблема 

дискримінаційного ставлення не тільки до 

темношкірого населення Америки, а й щодо інших 

етногруп. У дослідженні використовуються методи 
системного аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення.  

Аналіз досліджень та публікацій. Питання 

расизму, сегрегації та руху за громадянські права 

розглядали вітчизняні та зарубіжні вчені. Певні 

розвідки з проблем формування расистської ідеології в 

США були здійснені С. Жуком. У загальному вигляді 

дана проблематика схарактеризована в дослідженнях 

С. Білоніжка, А. Золотарьова. У розвідках Р. Янченко 

розкриває історичні аспекти формування 

дискримінаційних поглядів у США від початку їх 

виникнення як держави і до сьогодення. У доробках 
Б. Філатова схарактеризовано організацію колоніальної 

 
World history 

Всесвітня історія 

1 Fridman M. Nareshti vilni [Biuro mizhnarodnykh informatsiinykh prohram] [Finally free. Bureau of International Information Pro-

grams], 2008, 70 р. URL: https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-russian/free-at-last-ru.pdf. 
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влади про стосунки протестантських церков і владних 

структур США ще до набуття колоніями незалежності. 

У 50–60-х рр. ХХ ст. вчені М. Єрофєєв, О. Єфимов, 

Г. Куропятник, О. Самійло та О. Фурсенко визначили у 

своїх наукових працях проблеми расизму на фоні 
становлення американської державності. 

Історіографія питання. Термін “расизм” уперше 

ввів у вжиток французький філософ П. Ларусс у 1932 р. 

У Франції також було видано книгу “Расизм” А. Меммі 

– одне з перших наукових досліджень цієї проблеми. 

Вагомий вплив на розвиток расизму здійснила теорія 

еволюції Ч. Дарвіна, яка визначала ступінь цивілізації 

різних груп людей в залежності від періоду їх розвитку. 

Англійський політик, аристократ Х. С. Чемберлен 

відстоював пріоритет тевтонської раси та виклав свої 

переконання у книзі “Основи дев’ятнадцятого 
століття” (1899). У працях американського політика 

Т. Пейна – памфлеті “Здоровий глузд” і трактаті 

“Сторіччя розуму” показано причини краху британської 

колоніальної системи в Новому Світі та шляхи до 

побудови в колоніях буржуазно-демократичного ладу. 

Концепцію Т. Пейна було відображено у дослідженнях 

політичних діячів революційної доби Дж. Салівена 

“Історія колонії Мен” та Д. Рамсея “Історія Південної 

Кароліни”. Ці автори були плантаторами й учасниками 

боротьби за незалежність, які відстоювали власні 

інтереси. Вони передусім переймалися проблемою 
правового регулювання праці рабів Британської 

Америки, і тому акцентували увагу на розкритті змісту 

правових інститутів тимчасового й довічного рабства.  

Виклад основного матеріалу. Громадянська війна 

1861–1865 рр. мала покласти кінець сегрегації та 

дискримінації, але підтримка сіверян майже зійшла 

нанівець через те, що конфлікт було вирішено, та 

допомога чорношкірого населення у боротьбі з 

південними штатами, більше не була потрібна. 

Практично все білошкіре південне населення було 

расистським. Ярими расистами були всі – від багатих 
плантаторів до бідних фермерів. Всі жителі півдня дуже 

бажали мати рабів, з 1,5 млн південних сімей майже 400 

тис. мали у власності рабів. Оскільки сільське 

господарство виживало за рахунок освоєння нових 

земель, все південне населення до кінця трималося за 

право рабовласництва, тому не дивно, що навіть після 

офіційного скасування рабства, расистські погляди не 

зникли. 

Звичайно після війни чорношкіре населення 

отримало деякі права та можливості. Вони могли брати 

в оренду землю, бути найманими працівниками та 
отримувати заробітну платню. Вони мали вибір – 

залишитися на Півдні та працювати там, або їм могли 

виділити землю на Півночі. Почали будувати школи для 

чорношкірого населення та вони набули право 

голосувати.  

У США зберігалося масове рабство і тоді, коли 

воно було скасоване і заборонене всіма європейськими і 

американськими країнами. Федеральний уряд посилав 

американські військові кораблі патрулювати 

африканське узбережжя, щоб припинити работоргівлю, 

і в той же час в південних штатах приватне володіння 

іншими людьми вважалося не тільки законним, але і 

природним правом “білих людей”. Це підтверджують 

“Расистські закони Джима Кроу” – збірник державних і 

місцевих законодавчих актів, що зробили расову 
сегрегацію законною2. Закони існували близько 100 

років, з періоду після Громадянської війни до 1968 року, 

були призначені для маргіналізації афроамериканців, 

позбавляючи їх права голосу, збереження роботи, 

отримання освіти або інших можливостей. Ті, хто 

намагався порушити закони Джима Кроу, часто 

стикалися з арештами, штрафами, тюремним 

ув'язненням, насильством і смертю. 

Чорні кодекси становили собою суворі місцеві й 

державні закони, в яких докладно описувалося, коли, де 

і як раніше поневолені люди можуть працювати і в 
якому розмірі отримувати заробітну платню. Кодекси 

з'явилися по всьому Півдню як законний спосіб 

закабалення чорношкірих громадян, позбавлення їх 

права голосу. Контролювали де вони живуть і як вони 

пересуваються, а також забирали їх дітей для роботи. 

Правова система була влаштована проти 

чорношкірих громадян, при цьому колишні солдати 

Конфедерації працювали поліцейськими і суддями, що 

ускладнювало для афроамериканців виграш судових 

справ і забезпечення їх відповідності чорним кодексам. 

Ці кодекси діяли спільно з трудовими таборами для 
ув'язнених, де з ув'язненими поводилися як з рабами. 

Чорношкірі правопорушники, як правило, отримували 

більш тривалі терміни ув'язнення ніж білошкірі за такі 

ж злочини, і через виснажливу роботу вони часто не 

доживали до кінця терміну ув'язнення. Також, окрім 

принизливого ставлення з боку держави та влади, 

чорношкіре населення піддавалося постійним 

приниженням та терору з боку суспільства3. 

Найжорстокіша організація епохи Джима Кроу, Ку-

клукс-клан (ККК), зародилася в 1865 році в Пуласкі, 

штат Теннессі, як приватний клуб ветеранів 
Конфедерації. Організація ККК поширилася майже на 

всі південні штати до 1870 року і стала засобом опору 

білих жителів Півдня політиці епохи Реконструкції 

Республіканської партії, спрямованої на встановлення 

політичної та економічної рівності для чорношкірих 

американців. Його члени вели підпільну кампанію 

залякування і насильства, спрямовану проти білих і 

чорних республіканських лідерів. Хоча Конгрес 

прийняв закон, покликаний приборкати тероризм 

кланів, основною метою організації було відновлення 

всіх переваг білошкірого населення.  
До 1870 року Ку-клукс-клан мала відділення майже 

в кожному південному штаті. Члени місцевого клану 

часто в масках і одягнені у фірмові довгі білі мантії та 

капюшони організації, зазвичай проводили свої атаки 

вночі, діючи самостійно, але в підтримку спільних цілей 

– перемогти радикальну реконструкцію і відновити 

панування білих на Півдні. Діяльність клану процвітала 

особливо в регіонах Півдня, де чорношкірі становили 

меншість або незначну більшість населення, і була 

відносно обмеженою в інших регіонах4. 

2 Hromadianska viina v SShA [Vidmina rabstva] [The American Civil War. Abolition of slavery], URL: https://www.historion.orgB2/ 
3 History. com Editors. Jim Crow Laws, A&E Television Networks, 2018, URL : ttps://www.history.com/topics/early-20th-century-us/jim-

crow-laws [in English]. 
4 History. com Editors. Ku Klux Klan, A&E Television Networks, 2009, URL: https://www.history.com/topics/reconstruction/ku-klux-klan 

[in English]. 

https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/jim-crow-laws
https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/jim-crow-laws
https://www.history.com/topics/reconstruction/ku-klux-klan
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На початку 1880 років великі південні міста вже не 

дуже дослухалися до законів Джима Кроу та в 

темношкірих американців з’явилося більше свободи. Це 

призвело до того, що чорношкірі переселилися у великі 

південні міста, а місцеве білошкіре населення вимагало 
від влади та місцевого самоуправління більше законів, 

щоб обмежити права темношкірих.  

Закони Джима Кроу незабаром поширилися всією 

країною з ще більшою силою, ніж раніше. 

Афроамериканцям було заборонено відвідувати 

громадські парки, а театри і ресторани були сегреговані. 

Було побудовано та організовано роздільні зупинки на 

автобусних і залізничних вокзалах, а також окремі 

фонтани з водою, туалети, входи в різні будівлі, ліфти, 

кладовища і навіть вікна для касира в парку атракціонів. 

Закони забороняли афроамериканцям жити в білих 
кварталах. Сегрегація була введена для громадських 

басейнів, телефонних кабін, лікарень, притулків, тюрем 

і житлових будинків для людей похилого віку та 

інвалідів. Деякі штати вимагали окремих підручників 

для чорних та білих студентів. В Атланті 

афроамериканцям в суді давали Біблію, відмінну від 

Біблії білих, щоб вони могли присягнути. Шлюби та 

співжиття білих і чорношкірих людей в більшості 

південних штатів були строго заборонені. 

Непоодинокими були випадки, коли при в’їзді до міста 

вивішувалися знаки, що попереджали чорношкірих про 
те, що їм там не раді. Жорстока політика, несправедливе 

судочинство, соціальні утиски, приниження та терор 

породили протестні настрої серед чорношкірого 

населення та їх білошкірих союзників5. 

Одним з найвідоміших борців був Чарльз 

Гамільтон Х’юстон. Він був чорношкірим юристом, 

який відіграв свою роль у скасуванні законів Джима 

Кроу і допоміг навчити майбутнього суддю Верховного 

суду Тургуда Маршалла. Відомий як “Людина, що 

вбила Джима Кроу”, брав участь майже у всіх справах 

про цивільні права, що розглядалися у Верховному суді. 
Х’юстон зробив висновок, що нерівноправна освіта 

була слабким місцем Джима Кроу. Демонструючи 

нездатність штатів навіть спробувати дотримуватися 

правила 1896 року “окремо, але рівноправно”, Х’юстон 

сподівався остаточно змінити систему. Він зауважив, 

що в південних штатах на освіту чорношкірих учнів 

витрачається в сукупності менше половини того, що 

виділяється білим учням, в окремих шкільних округах 

спостерігаються ще більші диспропорції6. Школи для 

чорношкірих учнів забезпечуються менш якісним 

приладдям ніж школи для білошкірих. Х’юстон 
розробив стратегію боротьби з сегрегацією в 

юридичних школах, змушуючи штати або створювати 

дорогі паралельні юридичні школи, або інтегрувати 

наявні. У цій стратегії були приховані переваги: 

оскільки студенти-юристи були в основному 

чоловіками. Х’юстон прагнув нейтралізувати давній 

аргумент про те, що дозвіл чорним відвідувати 

навчальні заклади для білих призведе до змішаних 

шлюбів або “змішування рас”. Він також міркував, що 

судді, які приймають рішення у справах, можуть бути 

більш співчутливими до позивачів, які робили кар’єру в 

сфері права і ці юристи будуть продовжувати його 

справу7. 

Ще одним юристом – борцем за права чорношкірих 
був Тергуд Маршалл. Він у 1946 році переконав 

південний суд присяжних, до складу якого входили 

тільки білі, виправдати 25 чорношкірих, яких 

звинувачували в організації масових заворушень. Саме 

при Маршаллі розроблена Х’юстоном стратегія 

поступових юридичних завоювань, нарешті, увінчалася 

успіхом. Виграючи одну справу за іншою, Маршалл і 

адвокати Національної асоціації за прогрес кольорового 

населення підточували юридичні опори сегрегації. 

Маршалл домігся дивовижного результату, вигравши в 

цілому 29 з 32 справ, які він представляв у Верховному 
суді. Зокрема, він здобув такі юридичні перемоги: “Сміт 

проти Оллрайта” (1944 р.) – рішення Верховного суду 

заборонити проведення первинних виборів тільки серед 

білих (на первинних виборах політичні партії визначали 

своїх кандидатів на загальні вибори). Прихильники 

сегрегації вимагали, щоб будь-який кандидат, який 

бажає отримати номінацію від своєї партії, був 

сегрегаціоністом, і на той час, коли чорношкірі, а іноді 

навіть жінки стали голосувати на загальних виборах, їм 

доводилося віддавати свої голоси тому або іншому 

прихильнику сегрегації, оскільки вибору не було. 
“Морган проти штату Вірджинія” (1946 р.) – коли 

Маршалл домігся рішення Верховного суду заборонити 

сегрегацію в автобусному сполученні між штатами, 

пізніше при розгляді справи “Бойнтон проти штату 

Вірджинія” (1960 р.), Маршалл переконав суд скасувати 

сегрегацію також на автобусних станціях та інших 

приміщеннях для пасажирів, котрі переміщуються між 

штатами.  

Судові рішення цих справ привели в 1960-і роки до 

нового руху “Рейси свободи”. У справі “Петтон проти 

штату Міссісіпі” (1947 р.) Верховний суд погодився з 
доводом Маршалла про те, що суди присяжних, зі 

складу яких систематично виключаються 

афроамериканці, не можуть виносити вироки 

відповідачам-темношкірим. 

При розгляді справи “Шеллі проти Кремера” (1948 

р.) Маршалл переконав Верховний суд в тому, що суди 

штатів за Конституції не можуть заперечувати проти 

продажу нерухомості чорношкірим, навіть якщо в 

договорі є обмеження на перепродаж за расовою 

ознакою. Такі договори були юридичною тактикою, 

часто застосовувалися для того, щоб не дозволяти 
домовласникам продавати свою нерухомість 

чорношкірим, євреям та іншим меншинам8. 

Ще однією з найяскравіших та найвідоміших 

бунтівниць проти несправедливості була Роза Паркс, 

яку пізніше назвали “матір’ю руху за громадянські 

права”. Роза Паркс була лідером у боротьбі за 

громадянські права чорношкірих. Її відмова 

поступитися місцем білошкірому громадянину призвела 

до автобусного бойкоту в Монтгомері. Згідно з 

5 Rasistskij zakon Dzhima Krou [Jim Crow's racist law], URL: http://history-doc.ru/rasistskij-zakon-dzhima-krou/ [in Russian]. 
6 Charles Hamilton Houston. National Museum of American History, URL: https://americanhistory.si.edu/brown/history/3-organized/

charles-houston.html [in English]. 
7 NAACP HISTORY: Charles Hamilton Houston. National Association for the Advancement of Colored People, URL: https://

www.naacp.org/naacp-history-charles-hamilton-houston/ [in English]. 
8 Fridman M. Nareshti vilni…, op. cit., 2008, 70 p. URL: https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-russian/free-at-last-

ru.pdf [in Ukrainian]. 

http://history-doc.ru/rasistskij-zakon-dzhima-krou/
URL:%20https://americanhistory.si.edu/brown/history/3-organized/charles-houston.html.%20%5bin
URL:%20https://americanhistory.si.edu/brown/history/3-organized/charles-houston.html.%20%5bin
https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-russian/free-at-last-ru.pdf
https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-russian/free-at-last-ru.pdf
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постановою міста Монтгомері від 1955 року, 

афроамериканці повинні були сидіти в задній частині 

громадських автобусів, а також були зобов'язані 

поступитися місцем білошкірим громадянам, якщо місця в 

передній частині автобуса не було. Паркс сиділа в 
першому ряду “чорної секції” і коли білошкірий водій 

звернувся до неї з проханням поступитися місцем 

білошкірому громадянину, вона відмовилася і була 

заарештована9. Коли активісти дізналися про арешт, вони 

негайно стали закликати до бойкоту автобусів. Обурені 

чорношкірі мешканці створили Асоціацію за поліпшення 

становища в місті Монтгомері для організації бойкоту 

міської автобусної системи. Щоб уникнути суперництва 

між лідерами місцевих громад громадяни звернулися до 

преподобного Мартіна Лютера Кінга, який саме тоді 

перебував в місті Монтгомері. Кінгу, якого призначили 
пастором Баптистської церкви на Декстер-авеню, було 26 

років, але він був природженим лідером: його батько, 

преподобний Мартін Лютер Кінг очолював впливову 

Баптистську церкву Ебенезера в Атланті і активно 

працював у відділенні Національної асоціації сприяння 

прогресу кольорового населення в штаті Джорджія. Ще в 

1920-х роках він відмовлявся їздити в автобусах Атланти, 

де діяла сегрегація. 

Під керівництвом Кінга учасники бойкоту 

домовилися про те, як будуть підвозити один одного на 

автомобілях, а чорношкірі водії таксі почали брати з 
учасників бойкоту плату в розмірі 10 центів, яка 

дорівнювала вартості проїзду в автобусі. Користуючись 

приватними автомобілями та возами з кіньми, а іноді 

просто відмовляючись від використання транспорту, 

учасники прямої ненасильницької акції непокори змусили 

місто заплатити високу економічну ціну за практику 

сегрегації. Поки учасники бойкоту мужньо відповідали на 

опір прихильників сегрегації, адвокати, які домагалися її 

скасування, оскаржували положення про автобусну 

систему Монтгомері в судах. У листопаді 1956 року 

Верховний суд США відхилив останню апеляцію міста, і 
сегрегації в автобусах Монтгомері було покладено край10. 

Таким чином, рух за громадянські права зміцнився і 

вийшов на новий рівень. 

Після успішного автобусного страйку, чорношкіре 

населення повірило в те, що можливо мирним шляхом 

досягти змін. Особливо це вплинуло на студентів, які 

вирішили виступити проти сегрегації та дискримінації в 

місцях громадського харчування. Свій рух вони назвали – 

“сидячий протест”. Сидячий протест, ненасильницький 

рух епохи громадянських прав США, який почався в 

Грінсборо, Північна Кароліна, в 1960 році. 
Афроамериканці (до яких пізніше приєдналися білі 

активісти), зазвичай студенти, ходили в місця 

громадського харчування, сиділи в усіх доступних місцях, 

подавали заявки на обслуговування, а потім відмовлялися 

йти, коли їм відмовляли в обслуговуванні через їх колір 

шкіри. Крім створення перешкод і залучення небажаного 

розголошення, це створювало економічні труднощі для 

власників закладів, оскільки учасники сидячого страйку 

займали місця, які зазвичай заповнювалися клієнтами. 

Хоча перший сидячий протест почався лише з чотирьох 

учасників, увага, що приділялася протесту, створила рух, 

який поширився на південь в 1960 і 1961 роках і налічував 

70 тис. чорно-білих учасників. Він торкнувся 20 штатів і 

призвів до десегрегації багатьох місцевих закладів. Після 
початку сидячого страйку кафе зазвичай закривали, проте 

з часом почалися арешти учасників акцій протесту. Коли 

активістам виносили вироки за порушення громадського 

порядку, вони вважали за краще відбувати термін у 

в’язниці, замість того, щоб платити штраф. Це залучало 

все більше активістів та уваги. 10 травня 1960 року в місті 

Нашвілл в деяких кафе в центрі міста почали 

обслуговувати чорношкірих клієнтів. Нашвілл став 

першим південним містом, яке успішно приступило до 

скасування сегрегації в громадських місцях11. 

У 1947 році Конгрес расової рівності, відомий як 
CORE, створив “Подорож примирення”, щоб привернути 

увагу до расової сегрегації в громадському транспорті 

південних міст і штатів на всій території Сполучених 

Штатів. Назавжди змінили спосіб пересування 

американців між штатами “Рейси свободи” організовані 

національним директором CORE Джеймсом Фармером, 

які почалися в травні 1961 року і закінчилися наприкінці 

того ж року. Місія полягала в перевірці відповідності двом 

рішенням Верховного суду: Бойнтон проти Вірджинії, в 

якому було оголошено, що туалети, зали очікування та 

обідні стійки є неконституційними, і Морган проти 
Вірджинії, в якому суд ухвалив, що неконституційним є 

здійснення і забезпечення сегрегації на міжштатних 

автобусах і поїздах12. 

4 травня 1961 року перший екіпаж з 13 учасниками 

“Рейсу свободи” в двох автобусах відправився з 

Вашингтона в Новий Орлеан. Група зіткнулася з деяким 

опором в Вірджинії, але вони не зіткнулися з насильством, 

поки не прибули в Рок-Хілл, Південна Кароліна. На 

автобусній зупинці було побито деяких учасників акції, а 

ще одного учасника було заарештовано після 

використання туалету, призначеного тільки для білих. 
Коли вони прибули в Анністон, штат Алабама, 14 травня, 

їх зустрів розлючений натовп. Місцева влада дала Ку-

клукс-клану дозвіл нападати на пасажирів без наслідків. 

Перший автобус був підірваний за межами Анністона, 

поки натовп тримав двері закритими. Пасажири були 

побиті, коли бігли з автобуса, який палав вогнем. Коли 

другий автобус прибув до Анністона, вісім учасників 

клану сіли в нього і напали на пасажирів, які брали участь 

в акції, і жорстоко побили їх. Автобусу вдалося 

продовжити шлях в Бірмінгем, штат Алабама, де на 

пасажирів знову напали на автобусному терміналі. 
Учасників акції жорстоко побили бейсбольними бітами, 

залізними трубами і велосипедними ланцюгами. 

Інформація про напади набула розповсюдження в ЗМІ, але 

було прийнято рішення завершити “Рейси свободи”.  

29 травня міністр юстиції Кеннеді доручив Комісії з 

торгівлі між штатами ввести суворе регулювання для 

забезпечення расової інтеграції в транспорті між штатами. 

Відомство зробило це. Завдяки послідовній федеральній 

кампанії похитнулася сегрегація на автовокзалах, в 

9 Biography.com Editors. Rosa Parks, A&E Television Networks, 2018. URL: https://www.biography.com/activist/rosa-parks [in English]. 
10 Montgomery Bus Boycott [The Martin Luther King, Jr., Research and Education Institute]. URL: https://kinginstitute.stanford.edu/

encyclopedia/montgomery-bus-boycott [in English]. 
11 Kurt Hohenstein. Sit-in movement, Encyclopædia Britannica, 2014, URL: https://www.britannica.com/event/sit-in-movement  

[in English]. 
12 Who were the Freedom Riders?, New York times, 2020, URL:https://www.nytimes.com/2020/07/18/us/politics/freedom-riders-john-

lewis-work.html [in English]. 
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автобусах і поїздах. Перемога учасників “Рейсів свободи” 

задала тон подальшим великим кампаніям за громадянські 

права. Неодноразово в ці кульмінаційні роки вільна преса 

переконувала американців холоднокровно і жорстоко 

поглянути на реальність расового гніту. Кожен арешт і 
кожне побиття частіше оприлюднювалося в ЗМІ13. 

2 травня 1963 року у місті Бірмінгем сотні молодих 

афроамериканців вийшли на вулицю, спілкувалися через 

рації та співали пісню “Ми подолаємо”. Студенти, 

старшокласники і навіть учні початкової школи проводили 

марші в центрі міста, заходили в кафе, призначені тільки 

для білих, навчалися в бібліотеках, якими могли 

користуватися тільки білі, молилися в церквах для білих. 

Протест намагалися зупинити силою. Сотні демонстрантів 

були арештовані, в бірмінгемській в’язниці не вистачало 

місць. Молоді демонстранти кожен день знову виходили 
на вулиці, а місцева влада використовувала шланги з 

водою і собак для того, щоб зупинити мирний протест. 

Фотографії, відеоматеріали та письмові звіти стали 

головною темою новин в Сполучених Штатах та в 

багатьох країнах світу.  

Зіткнувшись з найбільшою провокацією, більшість 

демонстрантів продовжували відмовлятися від насильства. 

До 9 травня у провідних підприємців Бірмінгема увірвався 

терпець. Вони пішли на переговори з Кінгом. 

Бірмінгемські заклади погодилися скасувати сегрегацію в 

своїх кафе, туалетах та ін. Вони були готові приймати на 
роботу і підвищувати на посаді чорношкірих 

співробітників. Демонстрантів, які перебували у в'язниці, 

вирішили звільнити, а звинувачення з них зняли. Тріумф 

бірмінгемського руху став результатом хоробрості і 

дисципліни афроамериканських демонстрантів14. 

Найбільшим маршем за свободи та робочі місця став 

“Марш на Вашингтон”. Активісти автобусами приїжджали 

з усієї країни. У той день зібралося чверть мільйона 

американців, а, за деякими оцінками, ще більше. Серед них 

було, щонайменше, 50 тис. білих. На трибуні стояли борці 

за громадянські права, християнські та єврейські релігійні 
лідери, профспілкові керівники та артисти. Найбільш 

пам’ятним моментом стала промова Кінга. Багато хто 

вважає її найкращим публічним виступом, з яким коли-

небудь виступив американець. У промові Кінга, що 

отримала назву “У мене є мрія”, використовувалися теми з 

Біблії й таких канонічних американських текстів, як 

Конституція, Декларація незалежності і Геттісбурзьке 

звернення Авраама Лінкольна. Посилаючись на 

прокламацію про звільнення преподобний закликав 

співгромадян добиватися рівності рас, без якої, як він 

підкреслив, неможливо втілити в життя основоположні 
принципи американської нації15. 

Висновки. Рух за громадянські права під 

керівництвом Мартіна Лютера Кінга та інших стало 

незамінним каталізатором прийняття двох надзвичайно 

важливих законів: Закон 1964 року про громадянські права 

і Закон 1965 року про виборчі права, які нарешті, твердо 

встановили юридичну рівність афроамериканців16, але рух 

на цьому не закінчився і не закінчиться. Афроамериканці 

починали свій шлях боротьби з протистояння 

сегрегаційним правилам у маленьких містечках, вони 

боролися індивідуально та у великих групах, але, завдяки 

ЗМІ, медійним особам та політикам проблема расизму 

набула світового масштабу. Не дивлячись на те, що 

чорношкіре населення має такі ж права, як і білі, все одно 
виникає багато конфліктів через расове питання, і 

головним завдання для США та всього світу є побороти 

расизм у підсвідомості та не допустити зворотного 

расизму. 
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вання ролі органів місцевого самоуправління у формуванні дієвої та всеосяжної системи охорони здоров’я. Досліджено 

загальні особливості розвитку міської медицини, еволюцію законодавчої бази, діяльність міських органів влади у цій 

сфері. Зазначено, що створення місцевих медичних установ сприяло наданню більш кваліфікованої медичної допомоги 

міському населенню Правобережної України. Утім, у досліджуваний період система охорони здоров’я ще не отримала 

досконалої організації. Доведено, що фінансові можливості тутешніх міст були досить обмежені. Винятком став лише 

Київ, де діяла зразкова Олександрівська лікарня. 

Більшість інших міських лікарень мала дуже обмежену кількість ліжко-місць (в середньому по кілька десятків), 

приміщення потребували серйозного ремонту або побудови нового. При цьому поступове поширення новітніх методів 

лікування органічно поєднувалося із традиційними. 

Ключові слова: охорона здоров’я, медицина, лікарні, міські органи влади, санітарний нагляд, епідемія. 

Постановка проблеми. Сучасні екстраординарні 

події, пов’язані із поширенням пандемії коронавірусу 

продемонстрували неготовність державних і місцевих 

органів влади, суспільства та безпосередньо системи 

охорони здоров’я до подібної загрози. Зважаючи на це, 
постала необхідність розробки та реалізації низки 

заходів із метою стабілізації ситуації. Подібні кризові 

прояви, викликані різними епідеміологічними 

захворюваннями, були характерні й для попередніх 

історичних періодів. У цьому контексті, дослідження 

особливостей розвитку медицини у містах 

Правобережної України з точки зору специфіки 

законодавства та діяльності органів самоуправління в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. має 

безпосередню суспільну важливість, а зважаючи на 

використання різнопланової джерельної бази (архівні 

матеріали, преса, законодавчі акти) – і наукову. 

Історіографія. У полі зору науковців перебували, 

головним чином, загальноісторичні питання, пов’язані 

із розвитком міст Правобережної України 
(О. Прищепа1, С. Єсюнін2) або системи управління 

(Ю. Глизь3). Водночас система охорони здоров’я 

ставала об’єктом дослідження переважно на рівні 

окремих медичних закладів (О. Ціборовський, 

В. Сорока4, В. Ковалинський5) та конкретних населених 

пунктів (В. Денисюк6), здебільшого найбільших 

губернських центрів. Ці та інші праці ґрунтуються на 

важливій фактологічній базі, однак тематичне 

спрямування представленої нами статті має відмінне від 

них спрямування, що визначає її наукову новизну. 
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1 Pryshchepa O.P. Mista Volyni u druhii polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st.: monohrafiia [Cities of Volyn in the second half of the XIX 

– early XX centuries: monograph], Rivne: PP DM, 2010, 287 p. [in Ukranian]. 
2 Yesiunin S.M. Mista Podillia u druhii polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st.: monohrafiia [Cities of Podillya in the second half of XIX – 

early XX centuries], Khmelnytskyi: FOP Melnyk A.A., 2015, 336 p. [in Ukranian]. 
3 Hlyz Yu. Kyivska miska duma: struktura, sklad hlasnykh, diialnist (1871–1914 rr.): avtoref. dys. … kand. ist. nauk [Kyiv City Council: 

structure, composition of glasny, activity (1871–1914)], (Candidate’s thesis), Kyiv, 2016, 23 p. [in Ukrainian]. 
4 Tsiborovskyi O.M., Soroka V.M. “Oleksandrivska likarnia – holovna likarnia mista Kyieva u XIX stolitti century (to the 140th anniversary 

of the hospital)], Ukraina. Zdorovia natsii [Ukraine. Nation’s Health], 2016, (do 140-richchia likarni)” [Alexander Hospital – the main hospital of 

the city of Kiev in the XIX  N 3, P. 106–110 [in Ukrainian]. 
5 Kovalinskij V. “Yubilej skoroj”, Uikend hronograf [Weekend chronograph], N 32 (568), 11 avgusta 2011 g. [in Ukrainian]. 
6 Denysiuk V. “Rozvytok medychnoi infrastruktury v Lutsku v 1914–1920 rr.” [Development of medical infrastructure in Lutsk in 1914–

1920], Mynule ta suchasne Volyni ta Polissia. Nekropoli kraiu: naukovyi zbirnyk [Past and present of Volyn and Polissya. Necropolises 

of the region: a scientific collection], Vol. 56: Materialy LVI Volynskoi oblasnoi naukovoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii, 

25 lystopada 2015 r., m. Lutsk, Lutsk, 2015, P. 175–178 [in Ukrainian]. 

mailto:dobrserg2128@gmail.com


33                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Dobrzhanskyi S. Municipal medicine in the Right Bank of Ukraine: legislative support and activity of self-government... 

Метою статті є аналіз законодавчого забезпечення 

розвитку медичних закладів у містах Правобережної 

України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., 

з’ясування ролі органів місцевого самоуправління у 

формуванні дієвої та всеохопної системи охорони 
здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. Напередодні 

реформи 1870 р. основні засади діяльності та 

управління лікарень у містах регулювалися “Статутом 

лікувальних закладів цивільного відомства”, який було 

видано у 1851 р. Потреба у ньому визначалася 

необхідністю подолати кризовий стан тогочасної 

системи медичного забезпечення7. Серед основних 

положень “Статуту”, які стосувалися безпосередньо 

міст, варто виділити кілька наступних: 

– справи, які стосувалися влаштування міських 
лікарень і управління ними, перебували у компетенції 

приказів громадської опіки; 

– у великих (губернських, портових) містах 

штатний розмір кожної лікарні мав складати від 50 до 

500 ліжко-місць, у повітових і окремих заштатних – від 

10 до 40, залежно від місцевих потреб; 

– прямим призначенням міських лікарень мало 

бути надання медичної допомоги особам, що належали 

до цивільного відомства, із можливістю, за наявності 

місць, обслуговувати приватних осіб за окрему плату; 

– передбачалася можливість отримання 
безкоштовної лікарської допомоги для незаможних 

хворих, які не мали можливості обслуговуватися в 

інших закладах, щоправда, це стосувалося лише 

губернських міст; 

– загальний нагляд за благоустроєм і порядком 

управління міськими лікарнями здійснювала спеціальна 

Рада (у складі представників дворянства, місцевої 

адміністрації, приказу громадської опіки, лікарів і 

міського голови); 

– успішному виконанню розпоряджень Ради мав 

сприяти Попечитель, який обирався із числа дворянства, 
чиновництва або почесних осіб купецького стану; 

– безпосереднє керівництво закладом належало до 

компетенції Контори, яка відповідала за господарську, 

поліцейську, медичну і фармацевтичну частини, а також 

виконання всіх постанов і розпоряджень Приказу 

громадської опіки і Ради лікарні; 

– для завідування поліцейською і господарською 

частинами призначався спеціальний Наглядач8. 

Загалом, цей “Статут” досить детально 

регламентував не лише особливості управління 

лікарнями, а й містив положення, що стосувалися їх 
побудови, постачання різними припасами та 

медикаментами, прийому хворих, ведення господарства 

і звітності, особливостей медичного обслуговування, 

фінансування тощо. Описані механізми майже у 

незмінному вигляді зберігалися упродовж всього 

досліджуваного періоду, кардинальних змін у сфері 

охорони здоров’я не відбулося, хоча сама “приказна 

медицина” проіснувала не довго. 

Реформа 1870 р. зафіксувала обов’язки міських 
органів влади здійснювати діяльність у сфері “охорони 

народного здоров’я” та влаштовувати, за рахунок 

власних коштів, благодійні установи і лікарні, 

здійснювати керівництво ними. Окремо фіксувалося 

право міської думи видавати обов’язкові для жителів 

постанови щодо заходів попередження і непоширення 

“заразливих, повальних і місцевих хвороб”, а також 

падежу худоби9. У 1892 р., коли було затверджено нову 

редакцію “Міського положення”, вищеперераховані 

положення доповнилися необхідністю “розвитку засобів 

лікарської допомоги міському населенню і пошуку 
засобів для покращення місцевих умов у санітарному 

відношенні”, більшою деталізацією повноважень 

затверджувати різні постанови у сфері санітарного 

контролю10. 

Однак, новостворені органи управління мали 

досить обмежені повноваження у відповідній сфері, 

адже законодавство не встановлювало відповідальність 

за порушення згаданих постанов, а саме право їх 

видання було обмежене адміністративним контролем з 

боку Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, 

непоодинокими були випадки відмови губернатора 
затвердити подібні документи з формулюванням про 

перевищення міською владою своїх повноважень або 

невідповідність їхніх ініціатив чинним законам11. 

Подальший розвиток системи надання медичних 

послуг у містах Правобережної України відповідав 

загальним темпам реалізації загального державного 

курсу. Для регіону було властиве поступове 

запровадження виборного міського управління12, тож до 

цього часу охорона здоров’я теж перебувала без 

суттєвих змін. У цей час влада кожного міста переважно 

фінансувала одну лікарню, не маючи можливості 
розвивати всю мережу. Помітним винятком були 

губернські центри, у першу чергу Київ. Тут міська влада 

почала перейматися питанням будівництва власної 

лікарні ще на початку 1870-х рр. Кошти для цього 

збиралися серед городян і купецтва, а успішному 

розв’язанню питання сприяв вибір назви – на честь 

цесаревича Олександра (пізніше – імператора 

Олександра III). Лікарня розпочала працювати у 1875 р. 

і мала у наявності 65 ліжко-місць. Упродовж наступних 

десятиліть тривало будівництво нових кам’яних 

приміщень та відкриття додаткових відділень. 
Паралельно зростали і витрати з міського бюджету на 

утримання лікарні. Якщо на початку свого існування, в 

середині 1870-х рр., вона потребувала понад 15 тис. 

руб., то через 20 років, у 1895 р. – 94 тис. руб.13. На той 

7 Ustav lechebnyh zavedenij grazhdanskogo vedomstva [Charter of medical institutions of the civil department], (sostavlen v Ministerstve 

Vnutrennih Del): utv. 1 yanv. 1851 g. SPb.: Tip. Ministerstva vnutrennih del, 1879, 266 p. [in Russian]. 
8 Ustav lechebnyh zavedenij grazhdanskogo vedomstva…, op. cit., P. 1–32 [in Russian]. 
9 Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii (PSZRI) [Complete collection of laws of the Russian Empire], Sobr. 2-e. Vol. XLV (1870), 

Vol. I, N 48498, SPb., 1874, P. 823, 833 [in Russian]. 
10 PSZ RI. Sobr. 3-e. Vol. XLV (1892), N 8707, SPb., 1895, P. 433, 449 [in Russian]. 
11 Gorfin D. “Gorodskaya medicina” [Urban medicine], Bolshaya medicinskaya enciklopediya [Great medical encyclopedia]: v 35 t. glav. 

red. N.A. Semashko, Vol. 10: Zheltuha Zrachok, Moskva: Sovetskaya enciklopediya, 1929, P. 637 [in Russian]. 
12 Dobrzhanskyi S. “Realizatsiia miskykh reform na Pravoberezhnii Ukraini: normatyvno-zakonodavche rehuliuvannia (70–90-ti rr. ХІХ 

st.)” [Municipal reform in Right-bank Ukraine: normative and legal regulations], Rocznik Chełmski. Chełm, 2017, 237–246 [in Polish]. 
13 “Gorodskaya bolnica cesarevicha Aleksandra” [City Hospital of Tsarevich Alexander] Vrachebno-sanitarnye uchrezhdeniya g. Kieva 

[Medical and sanitary institutions of the city of Kyiv]: spravochnaya knizhka / sost. d-r V.N. Sahnovskij, Kiev: Tip. Petra Barskogo, 1896, 

P. 94–102 [in Russian]. 



34                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
History of Ukraine 

час, маючи у своїй структурі 11 різних будівель 

(богадільня, дитяче, неврологічне, терапевтичне, 

хірургічне, гінекологічне, пологове, епідемічне, клінічні 

відділення) та понад 330 ліжко-місць, лікарня приймала 

щорічно ≈3000–3500 пацієнтів. 
Незважаючи на цитовані положення реформи 

1870 р., які стосувалися сфери охорони здоров’я, 

переважна більшість менших міст не могла дозволити 

собі побудувати нові лікарні, тож зазвичай 

використовувалися наявні інфраструктурні можливості. 

Зважаючи на це, наприкінці 1870-х рр. у кожному 

губернському та повітовому центрі існувало по одному 

медичному закладу, який підпорядковувався тутешній 

міській владі (йдеться про міністерські, відомчі чи 

приватні установи). Утім, офіційні показники ліжко-

місць дозволяють стверджувати про їх дуже обмежені 
можливості, особливо в окремих населених пунктах. 

Критичною була ситуація в Житомирі, де тутешня 

міська лікарня мала лише 8 ліжок (на понад 40 тис. 

жителів). Для порівняння: у Кам’янець-Подільській 

налічувалося 100 ліжок, а у Київській – 200. Показники 

міських лікарень більшості повітових центрів зазвичай 

коливалися від 10 до 30 ліжок. На Волині найбільше 

зафіксовано у Рівному (25), на Поділлі – у Балті (25), на 

Київщині – у Звенигородці та Сквирі (по 35). Окремо 

варто відзначити на порядок більшу наявність ліжко-

місць у єврейських лікарнях, у порівнянні з міськими: у 
Житомирі – 30, Дубно – 40, Бердичеві – 6014. У цілому, 

послуги медичних закладів обох типів були недоступні 

незаможним категоріям містян. 

У 1870–1880-х рр. ці групи населення особливо 

страждали від ендемій і сезонних спалахів епідемій – 

віспи, скарлатини, тифу, дифтерії, кору. Наприкінці 

1870-х рр. за показниками захворюваності і смертності 

від скарлатини у всій Російській імперії лідирувала 

Київська губернія, на 2-му місці була Подільська, на 8-

му – Волинська (тут у негативному відношенні 

вирізнялося м. Дубно). Тоді ж Подільська та Київська 
губернії були серед лідерів за рівнем поширення 

дифтерії, займаючи 4-те та 5-те місце відповідно серед 

усіх регіонів Російської імперії. Це стосується і кору: 

Київська губернія посідала 3-те місце15. Подібне 

лідерство пояснюється відсутністю земств на 

Правобережній Україні, які могли б перейматися 

охороною здоров’я у сільській місцевості, та загальним 

низьким рівнем міського нагляду за санітарно-

гігієнічним станом громадських місць і житла. 

Після реформування місцевого самоврядування 

(земська та міська реформи) за санітарний нагляд 
відповідали дві формально незалежні управлінські 

вертикалі: адміністративні (різноманітні губернські 

лікарські управління і об’єднання за підтримки поліції) 

та місцеві громадські установи (міські думи). Про 

ситуацію у цій сфері можна робити висновки на основі 

даних про здійснення так званого посиленого 

санітарного нагляду. У 1888 р. він застосовувався у 

губернських центрах на Волині (Житомир) і Поділлі 
(Кам’янець-Подільський) та восьми містах Київської 

губернії (Київ, Васильків, Звенигород, Сквира, Тараща, 

Радомишль, Умань, Біла Церква)16. 

Водночас в окремих місцевостях незамінними були 

баби-повитухи. Про важливість їх діяльності говорив 

факт наявності інформації про них у офіційному “адрес-

календарі” того часу. Загалом, як зауважує дослідниця 

О. Боряк, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у містах 

фактично був безперешкодний доступ до баб-повитух. 

Отримавши належну кваліфікацію, вони не поспішали 

повертатися до рідних сіл. У містах був досить великий 
попит на їхні послуги та наявні фінансові ресурси у 

клієнтів. Крім того, не потрібно долати велику відстань 

і можна звернутися до лікарні у випадку ускладнень17. 

Намагання влади реформувати медичну систему та 

ліквідувати потребу у бабах-повитухах не принесло 

результатів. На Правобережній Україні поступово 

склалася така ситуація, що традиційні методи лікування 

органічно поєдналися із новітніми. Це підтверджується 

наявністю на початку 1880-х рр. у переліку посадових 

осіб більшості міських управ і дум одночасно таких 

посад як: наглядач міської (або окружної) лікарні, 
міський лікар та баба-повитуха. Йдеться про всі тутешні 

повітові центри. Лише у Балті, Рівному та Заславі 

офіційна посада баби-повитухи була не при управі, а 

при повітовому поліцейському управлінні, що 

пояснюється термінами і специфікою запровадження 

виборних міських органів влади18. 

Разом з тим, на початку 1890-х рр. у Києві, 

Житомирі, Володимир-Волинському, Ковелі, Новоград-

Волинському діяли спеціальні санітарні комісії. У 

перших двох містах додатково працювало по три 

санітарних лікарі. Загроза епідемії холери змушувала 
місцеву владу посилювати відповідну діяльність. Саме з 

цією метою у 1892 р. міська дума Кам’янця-

Подільського також створила санітарну комісію, до 

складу якої увійшло 4 тимчасово запрошених 

санітарних лікарів. Місто було поділено на 

30 санітарних дільниць із санітарними попечителями. 

Натомість у Києві запровадити таку відповідальну, 

посаду не вдалося, оскільки не знайшлося належної 

кількості добровольців серед домовласників19. 

Іншим, більш опосередкованим і водночас 

прогресивним, показником розвитку медичного 
забезпечення у містах та містечках Правобережної 

України є ріст кількості “вільних” (тобто приватних) 

аптек (див. табл.) 

14 Otchet medicinskogo departamenta za 1877 g. [Report of the medical department for 1877], SPb.: Tip. M. Stasyulevicha, 1878, P. 113–

114, 118, 128–129 [in Russian]. 
15 Ibidem, P. 18–21. 
16 Vrachebno-policejskij (sanitarnyj) otdel [Medical and police (sanitary) department], Otchet medicinskogo departamenta Ministerstva 

vnutrennih del za 1888 god [Internal Affairs Medical Department Report 1888], SPb.: Tip. M-va vnutrennih del, 1891, P. 1–2 [in Russian]. 
17 Boriak O.O. “Stan narodnoho akusherstva v ХІХ st.” [The state of folk obstetrics in the 19th century], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal 

[Ukrainian Historical Journal], 2001, P. 49–61 [in Ukrainian]. 
18 Adres-kalendar dolzhnostnyh lic po vsem chastyam Upravleniya Yugo-Zapadnogo kraya na 1880 g. [Address calendar of officials in all 

parts of the management of the south-western region for 1880], Kiev: Tip. Okr. shtaba Kievsk. voen. okruga, 1879, P. 22–111 [in 

Russian]. 
19 Vrachebno-policejskij (sanitarnyj) otdel..., op. cit., Otchet medicinskogo departamenta Ministerstva vnutrennih del za 1892 god. SPb.: 

Tip. M-va vnutrennih del, 1896, P. 4, 13 [in Russian]. 
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Як бачимо, серйозний приріст відбувся у 1880-

х рр., із відкриттям у багатьох правобережних містах 

низки аптек, які мали статус сільських. Загальна 

тенденція відповідала динаміці демографічного та 

соціально-економічного росту конкретного міста або 
регіону. Відтак, переважаючою кількістю аптек 

незмінно вирізнялися губернські центри (особливо Київ, 

де у 1910 р. діяло 35 приватних аптек), а також окремі 

розвинуті населені пункти (Бердичів, Умань, Вінниця). 

У питанні розвитку міської медицини традиційно 

лідирував вже згадуваний Київ. Тутешні витрати думи 

на влаштування і утримання лікарень зросли із 21 тис. 

руб. у 1876 р. до майже 500 тис. руб. у 1892 р. У 

відсотковому відношенні до загального обсягу бюджету 

цифри зросли із ≈6–8% до 12–14%21. У місті ще із 

1881 р. діяв організований Товариством київських 
лікарів “Гурток лікарів для нічних лікарських 

чергувань”, який став прообразом майбутньої швидкої 

невідкладної допомоги. Для відповідних потреб міська 

дума виділила приміщення і щорічні асигнування у 

розмірі 450 руб. З 1902 р. почала працювати міська 

станція швидкої допомоги – ініціатива Товариства 

швидкої медичної допомоги. Матеріальними джерелами 

для неї стали благодійні пожертви та кошти громади. 

Відомі та заможні кияни (промисловці, купці, 

інтелігенція, лікарі) активно вступали до Товариства, 

що стало запорукою його фінансової стабільності (діяла 
система сплати членських внесків). Додатково 

періодично влаштовувалися благодійні збори коштів, 

випускалися для продажу довідкові видання та ін.22. 

Статистика засвідчувала, що основним об’єктом такої 

медичної допомоги були найменш захищені категорії 

населення. 

Для порівняння, зовсім поруч, для потреб 

населення чотирьох волостей Київського повіту 

однойменної губернії працювала лише одна лікарня – у 

містечку Бородянка. Цей заклад мав у своєму 

розпорядженні кілька ліжок і крім “лікаря-завідувача у 
ньому працювали лише фельдшер і акушер. Зважаючи 

на це, вся діяльність медичного персоналу, – писала 

преса у 1902 р., – зводилася, головним чином, до 

щеплення від віспи і ведення звітності”. На місцях 

головну медичну допомогу надавали фельдшери, які 

теж були в дефіциті. Активну роботу у цьому напрямі 

здійснював Червоний Хрест. У м. Козин вказаної 

губернії він сприяв відкриттю стаціонарного 

фельдшерського пункту, у м. Канів безкоштовно 

працювали і видавали ліки кілька лікарів. Загалом, у 
1901 р. у відповідному повіті зусиллями Червоного 

Хреста було надано допомогу майже 12 тис. осіб. 

Витрати на ці потреби склали 2 тис. руб.23. Водночас 

наприкінці 1902 р. міська дума Києва затвердила 

виділення на наступний рік коштів для 

Олександрівської лікарні у сумі майже 157 тис. руб., 

єврейської лікарні – 42,8 тис. руб., лікарні для 

чорноробів – 23,97 тис. руб. Натомість пропозицію про 

придбання рентгенівського апарату (1,5 тис. руб.) було 

відхилено24. 

Про наявність великого фінансового розриву між 
бюджетами лікарні у Києві та інших регіонах і містах 

додатково свідчить статистика відповідних витрат у 

Волинській губерній. Тут на 1908 р. загальний обсяг 

асигнувань на утримання губернської лікарні в 

Житомирі та всіх повітових складав лише трохи більше, 

ніж вже зазначена сума, яку було виділено на 

Олександрівську лікарню ще у 1902 р. – загалом 

162,8 тис. руб. При цьому планувалося, що середні 

витрати на одну повітову лікарню мали скласти від 6,5 

до 8,5 тис. руб.: найбільше на Ковельську – 9,5 тис. руб., 

найменше на Острозьку – 5,5 тис. руб25. До того ж у 
такому випадку йдеться не про суто міські кошти (про 

це див. табл. 2), а загалом у регіоні. 

У 1907–1910 рр. відчутними були масштаби тифу, 

особливо для Київської губернії і зокрема таких міст як 

Київ, Біла Церква, Черкаси тощо. У такі періоди наочно 

проявлявся ступінь готовності окремих медичних 

закладів і загалом системи до такого роду викликів. У 

березні 1907 р. адміністрація в’язниці у м. Києві 

звернулася міського голови І. Дьякова із проханням 

надати дозвіл на розміщення хворих на тиф ув’язнених 

у міських лікарнях26. Пізніше, на початку жовтня того ж 
року, коли вже Олександрівська лікарня була 

переповнена, командувач військами Київського 

військового округу В. Сухомлинов дав дозвіл 

доставляти хворих на холеру до військового госпіталю. 

Для боротьби з цією хворобою міська дума постановила 

20 Rossijskij medicinskij spisok: spiski vrachej, veterinarov, zubnyh vrachej, farmacevtov i aptek [Russian medical list: lists of doctors, 

veterinarians, dentists, pharmacists and pharmacies], SPb., 1850–1910 [in Russian]. 
21 Kievskie gorodskie izvestiya [Kiev city news], 1917, N 9, 32–34 [in Ukrainian]. 
22 Kovalinskij V. “Yubilej skoroj…, op. cit. [in Ukrainian]. 
23 Kievlyanin [Kievite], 70 11 marta 1902 g., P. 3 [in Ukrainian]. 
24 Zasedanie dumy [Duma meeting], Kievlyanin [Kievite], 351, 20 dekabrya 1902 g., P. 4 [in Ukrainian]. 
25 Kievlyanin [Kievite], 293 23 oktyabrya 1907 g., P. 2 [In Ukranian]. 
26 Po Ukraini [Across Ukraine], Rada [Council], 60 13 berezolia (marta) 1907 r., P. 3 [in Ukrainian]. 

Таблиця 1 

“Вільні” аптеки у містах Правобережної України (1865–1910 рр.)
20 

Рік 

Волинська губернія Київська губернія Подільська губернія 

Кількість «вільних аптек» у містах 

1865 45 56 52 

1870 52 67 60 

1880 53 78 68 

1890 84 119 114 

1900 100 135 104 

1910 121 163 113 
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виділити додатково 15 тис. руб. для санітарних 

лікарів27. 

Станом на 1909 р. у Києві Олександрівська лікарня 

із 454 штатними ліжками була єдиною, яка 

фінансувалася з міського бюджету. У цей рік до неї 

звернулося понад 27 тис. осіб. Однак, неконтрольоване 

сезонне поширення епідеміологічних захворювань 

(насамперед, тифу) змушувало місцеву владу 

періодично винаймати власним коштом місця у 

приватних лікарнях або лікарнях інших відомств28. 

27 Holernye zabolevaniya [Cholera diseases], Kievlyanin [Kievite], 273, 3 oktyabrya 1907 g., P. 2 [in Ukranian]. 
28 Tsiborovskyi O.M., Soroka V.M. Oleksandrivska likarnia…, op. cit., 2016, N 3, P. 109 [in Ukrainian]. 
29 Otchyot o sostoyanii narodnogo zdraviya i organizacii vrachebnoj pomoshi naseleniyu v Rossii… [za 1902 g., 1906 g., 1908 g., 1910 g., 

1912 g.] [Report on the state of public health and the organization of medical care in Russia], SPb. [Petrograd]: Tip. M-va vnutrennih del, 

1904–1916 [in Russian]. 
30 Derzhavnyi arkhiv Vinnytskoi oblasti. F. 262, Op. 1, Spr. 22, Ark 10 [In Ukranian]. 
31 Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti [State Archives of Volyn Region], F. 3, Op. 1, Spr. 528, Ark 2–20 [in Ukrainian]. 
32 Denysiuk V. Rozvytok medychnoi infrastruktury v Lutsku v 1914–1920 rr. …, op. cit., P. 175–176 [in Ukrainian]. 
33 Gorfin D. Gorodskaya medicina …, op. cit., P. 639–644 [in Russian]. 
34 Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Archive of Ukraine, Kyiv], F. 442, Op. 657, Case 100, Ark. 

12–13 [n Ukrainian]. 

Таблиця 2 

Витрати міст Правобережної України на охорону народного здоров’я (1902–1914 рр.)29 

Рік 

Розміри витрат міст (у тис. руб.) 

Волинська губернія Київська губернія Подільська губернія 

1902 9,93 192,8 61 

1906 18,5 244,4 20,3 

1908 10,4 571,4 14,9 

1910 7,3 506,9 7,3 

1913 13,3 503,9 відсутня інф. 

1914 2,5 970 13,5 

 

Представлені у таблиці дані демонструють 

наявність гігантського розриву між витратами на 

охорону народного здоров’я міст Київської губернії 

(головним чином, Києва) та Волинської і Подільської. 

Це пояснюється тим, що у цих двох регіонах значну 
роль у фінансуванні відповідної статті витрат 

відігравали центральні органи влади, земські збори (із 

1904 р. працювало Управління у справах земського 

господарства) та різноманітні громадські об’єднання. 

Наприклад, у Вінниці у 1911 р. було витрачено на 

“медичну, ветеринарну та санітарну частини” 9,4 тис. 

руб. Для порівняння, на утримання поліції пішло 

23,4 тис. руб., на військову квартирну повинність – 

14,5 тис. руб., благоустрій – 8,8 тис. руб.30. 

На той час більшість міських лікарень повітових 

центрів, не кажучи вже про інші, перебувала у 
кризовому стані. У Луцьку понад десятиліття (із 

1902 р.) тривало переписування між тутешньою думою 

та губернською адміністрацією, представниками 

громадськості, а пізніше і повітовим земством, – 

стосовно побудови нової лікарні. “Незручності і 

незадовільний стан приміщення, яке займає Луцька 

міська лікарня і неможливість її переведення до іншої 

будь-якої будівлі з огляду на відсутність у Луцьку 

придатних для цього будинків, спонукали мене 

клопотати перед Волинським губернатором про 

виділення необхідної суми на побудову у Луцьку для 
міської лікарні спеціальної будівлі” – писав 12 вересня 

1902 р. луцькому міському голові директор згаданого 

медичного закладу І. Сайчук. Зважаючи на дефіцит 

фінансів, справа не зрушилася, а через кілька років 

стала об’єктом уваги спочатку Управління у справах 

земського господарства, а потім новоствореного 

повітового земства. Від міської управи очікувалося 

лише безкоштовне відведення земельної ділянки. 

Першим варіантом стала запропонована у 1907 р. 1 дес. 

землі на міському хуторі. Однак, цю ділянку земство 

визнало такою, що не підходить і запропонувало 

підібрати іншу або ж повернути виділені ним 1,5 тис. 
руб. на бруківку для міста. Листування і обговорення 

тривало ще кілька років. У 1912 р. губернські земські 

збори погодилися виділити 60 тис. руб. на нову 

лікарню. У наступному 1913 р., коли йшлося про позику 

на 50 тис. руб. від губернської управи, повітове земство 

клопотало про ділянку у передмісті Гнідава31. Врешті-

решт, Луцька земська лікарня на 60 ліжок запрацювала 

лише з 1914 р. Після початку бойових дій вона відразу 

переповнилася пораненими, а у 1915–1916 рр. 

припиняла діяльність у зв’язку з евакуацією32. 

У цілому, до початку Першої світової війни міська 
медицина значно розвинулася, адже часто при міських 

управах створювалися спеціальні лікарсько-санітарні 

комісії або ради. Утім, вони опікувалися досить 

широким колом питань, пов’язаних із цією сферою і 

мали суто дорадчий характер. За надання стаціонарної 

та амбулаторної допомоги зазвичай бралася оплата у 

розмірі від 40 коп. до 1 руб. на день, що значно 

ускладнювало доступ до медицини для незаможних 

категорій населення. У найбільших центрах існувала 

власна санітарна організація, а витрати на систему 

охорони здоров’я складали орієнтовно 7–15% від усього 
бюджету33. Щоб полегшити фінансове навантаження, 

деякі міста запроваджували спеціальний лікарняний 

збір. Додатково його доцільність обумовлювалася 

періодичними спалахами епідемій холери, із якими, як 

вже зазначалося, справитися було досить складно. Так, 

у Києві відповідний збір було запроваджено із 1904 р. у 

розмірі 1 руб34. 
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35 Ves Kiev, karmannyj na 1912 god. Kiev: Merkurij, 1912. P. 87–91 [in Ukrainian]. 
36 Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti [State Archives of Zhytomyr Region], F. 62, Op. 1, Case 1251, Ark. 39 [in Ukrainian]. 
37 Ibidem, 65 [in Ukrainian].  

 

Однак, фінансові та управлінські можливості 

органів міського самоврядування були досить 

обмеженими, відтак їхня роль у розвитку медичного 

забезпечення була досить незначною. Зважаючи на це, 

на початку 1910-х рр. основну роль відігравали лікарні 
інших типів. Наприклад, у Києві, крім однієї міської 

Олександрівської лікарні, функціонувало 

11 різнотипних клінік університету св. Володимира 

(акушерсько-гінекологічна, терапевтична, хірургічна та 

ін.), кілька безкоштовних лікарень (при Покровському 

монастирі, для чорноробів, для жінок), губернська 

земська лікарня, військовий госпіталь, єврейська, 

залізнична і тюремна лікарні, лікарня Червоного 

Хреста, кілька великих приватних (наприклад, 

М. Терещенка, М. Дегтерьова), кілька при церквах і 

монастирях, понад 20 приватних спеціалізованих (по 
кілька хірургічних, терапевтичних, гінекологічних, 

офтальмологічних, оториноларингологічних тощо). На 

наданні швидкої медичної допомоги спеціалізувалася 

“Рятувальна станція Товариства швидкої медичної 

допомоги при нещасних випадках”. Крім того, нічні 

чергування здійснювали “Товариство нічних лікарських 

чергувань” та “Товариство акушерок і фельдшериць”35. 

Подальші події Першої світової війни внесли 

суттєві корективи у діяльність органів міського 

самоврядування у сфері охорони здоров’я. Йдеться, у 

першу чергу, про допомогу пораненим, масштаби якої 
зростали залежно від наближеності до фронту, 

наявності вільних приміщень, загальної 

адміністративної ролі того чи іншого міста. Крім цього, 

регулярно виникали другорядні проблеми різного 

характеру, викликані війною. У Житомирі, саме у 

період “великого відступу” армії Російської імперії 

1915 р., постала проблема дефіциту вугільних стержнів 

для дугових електричних ліхтарів. Спроба замовити цей 

товар (3000 пар) у єдиного спеціалізованого заводу, 

московського акціонерного товариства “Електричні 

вуглі Кудіново”, не мала успіху. Зважаючи на воєнний 
час, він повідомляв, що може виготовити відповідну 

продукцію лише, якщо замовлення матиме статус 

казенного. Після цього міський голова звернувся із 

відповідним проханням до губернатора, аргументуючи 

доцільність державної підтримки розташуванням у місті 

військ та “понад 10 лазаретів для поранених”, які не 

можна залишити без освітлення36. Наприкінці року 

винила інша проблема – перевезення хворих і 

поранених воїнів від залізничної станції Житомира до 

місцевих госпіталів. Для її вирішення розпорядчий 

комітет губернської санітарно-виконавчої комісії 
клопотав перед міською управою про виділення 

додаткового вагона трамваю. Відповідне рішення 

залежало від перевізника – місцевого агентства 

“Товариства міських і під’їзних шляхів Росії”, який 

відразу позитивно відповів на прохання37. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Представлений та аналізований 

фактологічний матеріал засвідчує, що упродовж другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст., зважаючи на загальні 

реформаційні процеси, у системі медичного 

обслуговування відбулися помітні зміни. По-перше, 

йдеться про зміну управлінської вертикалі, коли виборні 

міські думи та управи отримали повноваження у цій 

сфері. Водночас на прикладі Правобережної України ми 
переконалися у тому, що фінансові можливості 

тутешнього самоврядування були досить обмежені. 

Серйозним винятком став лише Київ, де діяла зразкова 

Олександрівська лікарня. Натомість переважна 

більшість інших міських лікарень другорядних 

населених пунктів (повітових центрів) мала дуже 

обмежену кількість ліжко-місць (в середньому по кілька 

десятків), приміщення потребували серйозного ремонту 

або побудови нового. При цьому поступове поширення 

новітніх методів лікування органічно поєднувалося із 

традиційними, про що свідчить наявність баб-повитух в 
офіційних переліках посадовців. 

Подальшими тематичними векторами дослідження 

можуть бути такі напрями як: кадровий склад міських 

медичних закладів Правобережної України, участь 

земських органів самоврядування у розвитку системи 

охорони здоров’я напередодні Першої світової війни, 

санітарний нагляд в період епідеміологічних загострень 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. тощо. 
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ких епархий РПЦ (вторая половина XIX - начало ХХ вв.). Цель исследования. Анализ добродетельной и благотво-

рительной деятельности духовенства, определения роли патриотически настроенных священнослужителей в формиро-
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дования. Использованные методы статистического, проблемно-исторического и сравнительно-исторического анализа. 

Научная новизна. В статье рассмотрены малоизвестные факты благотворительной деятельности православного духо-

венства, в частности по открытию воскресных школ, кружков, библиотек и читален. Выводы. В своей деятельности 

представители духовенства украинских епархий РПЦ часто выходили за рамки благотворительной деятельности, фор-

мировали ячейки свободомыслия, критического отношения к духовной власти и самодержавия и создавали почву для 

развития украинского национально-культурного и духовного возрождения. 

Ключевые слова: православное духовенство, благотворительность, братства, духовное возрождение, 
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Постановка проблеми. Із часу запровадженням 

християнства в Київській Русі однією з головних функцій 

православної церкви та священнослужителів, окрім 

духовних треб, була доброчинна і благодійна діяльність 

серед населення і парафіян. 
Основою для бурхливого розвитку благодійництва в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. була складна 

суспільно-політична, соціально-економічна та духовно-

моральна атмосфера, що склалася в Російській імперії та в 

українських землях фактично в усіх сферах. Особливо 

ускладнилася ситуація у сільській місцевості, де 

проживала більшість населення, яке зазнавало руйнівної 

майнової диференціації після реформи 1861 року. Через це 

різко зростав загальний рівень бідності, а також кількість 

жителів, які потребували благодійної допомоги. За 

першим всеросійським переписом населення 1897 р. 
тільки жебраків, які існували за рахунок милостині, в 

імперії нараховувалося понад 500 тис. осіб. Це призвело 

до посилення боротьби із жебрацтвом та формування 

мереж комітетів, які опікувалися жебраками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 

відміну від радянської історіографії, яка розглядала, 

насамперед, реакційну роль православного духовенства, 

сучасні українські історики присвячують значну увагу 

вивченню питань розвитку благодійництва і ролі 

православної церкви у цій сфері. Зокрема, варто 

відзначити праці А.В. Народька,  

Т.І. Лазанської, Л.В. Баженова, Ю.І Блажевича,  

В.С. Перерви та ін.  
Важливим джерелом для вивчення зазначеної теми 

стали матеріали державного архіву Хмельницької області 

та Подільських єпархіальних відомостей. 

Виклад основного матеріалу. Приєднання 

Правобережної України до складу Російської імперії 

наприкінці ХVIII ст. призвело до того, що офіційна влада 

намагалася послабити подвижницьку, благодійну роль 

церкви за рахунок посилення державних і приватних 

інституцій, фондів, об’єднань і товариств та взяти під свій 

контроль усі форми доброчинності й благодійництва. 

Тому, в досліджуваний період самодержавство намагалося 
фактично видозмінити церковно-громадську благодійність 

на державно-громадську, що призвело до різкого 

зростання чисельності доброчинних і благодійних 

об’єднань. Із середини ХІХ ст. все більше набували 

розвитку форми благодійності які не потребували 

залучення церкви, а поняття “доброчинність”, 

“благодійництво” розширили своє значення і наповнилися 

новим змістом. 

 
History of Ukraine 

Історія України 

1 Naradko A.V. Blahodiinist u sferi osvity Ukrainy (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ stolit) [Donation in Ukrainian science sphere  

(the second part of ХІХ- the beginning of ХХ century)], Poltava, PoltNTU, 2016, P. 30. 
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Однак, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

православна церква продовжувала активно зберігати 

свої позиції в благодійницькому русі. Про це 

красномовно свідчить той факт, що на початку ХХ ст. у 

Російській імперії діяло, за даними А.В. Народька, 4762 
благодійних товариств і 6278 благодійних закладів2, а 

Т.І. Лазанської – всіх разом 148543. Тільки 25% всього 

бюджету благодійності складали державні та земські 

кошти, 75% - кошти церкви і приватної благодійності4. 

Державні та приватні благодійні інституції і заклади 

були у віданні міністерства внутрішніх справ, пов’язані 

з церквою – Синоду та єпархіальних управлінь. 

Важливою ознакою благодійницької діяльності у 

другій половині ХІХ ст. був перехід від звичайної 

роздачі милостині й усталеної системи пожертв 

грошима, продуктами, речами, нічлігом до створення 
спеціальних комітетів, фондів, товариств і закладів, які 

мали метою не тільки звичайну матеріальну підтримку 

нужденним, а й на базі організаційної розбудови 

включення їх до суспільного життя. Це визначило 

якісно новий ступінь благодійницького руху, активізації 

його практичного значення для розвитку культурних 

надбань, поширення освіти і науки і стало суттєвою 

стороною національно-культурного відродження 

українського народу. 

Благодійні товариства поділялися за такими 

ознаками: об’єктом надання допомоги, галуззю та 
територією діяльності, а за формами: товариства 

загального типу, організації, що надавали допомогу за 

конфесійною і релігійною ознакою, об’єднання 

допомоги учням та студентам, товариства 

взаємодопомоги, а також утворення, що опікувалися 

благодійними установами. Зокрема, за об’єктом надання 

допомоги вони групувалися на ті що допомагали всім 

нужденним без винятку, й ті, що допомагали людям 

певного стану, статі, національності, віросповідання. 

Внутрішня структура філантропічних інституцій 

складалася з головного правління, яке займалося 
організаційними та грошовими питаннями, а також 

загальних зборів, на котрих затверджувався кошторис, 

приймалися нові члени, вирішувалися питання щодо 

фінансування доброчинних і благодійних заходів чи 

закладів. Ці товариства допомагали найменш 

захищеним верствам населення: надавали продукти, 

одяг, кошти, притулок, лікування, сприяли 

працевлаштуванню, отриманню освіти та піклування 

над сиротами та дітьми з бідних сімей, розміщенню 

людей похилого віку в лікарні та богодільні, 

влаштуванню притулків, шкіл, боротьбі та профілактиці 
жебрацтва тощо. За територіальним принципом 

благодійні об’єднання поділялися на загальнодержавні, 

що діяли в межах імперії, та регіональні, які 

функціонували в межах губернії, повіту або населеного 

пункту5. Найбільш поширеними в регіональному плані 

були осередки християнського благодійництва, оскільки 

майже в кожному населеному пункті була церква з 

парафіянами. 

Благодійні товариства у ХІХ -  на початку ХХ ст. 

діяли на основі офіційно затверджених статутів, 
кошторисів та системи державного і синодального 

контролю. Прийняття статутів здійснювалося за 

складною схемою: їх проекти обговорювалися, 

піддавалися цензурі на рівні найнижчої місцевої влади і 

по щаблям - до найвищої, після чого затверджувалися 

особисто імператором для державних і приватних та 

Синодом – для церковних. До прикладу, з 1848 і до 

початку 60-х років ХІХ ст. за таємним рескриптом 

Миколи І взагалі було заборонено заснування нових 

благодійних товариств і подані проекти статутів не 

розглядалися, що визначило період послаблення 
благодійницького руху в Російській імперії6. Після 

реформи 1861 року практично всі обмеження для 

розбудови доброчинного і благодійного руху були зняті 

й, більше того, були створені максимальні умови для 

розбудови, насамперед, державних і приватних 

інституцій7.  

Важливу роль у цих процесах відігравала 

православна церква. Затвердження Синодом 2 серпня 

1864 р. “Положення про парафіяльні піклування при 

православних церквах” зміцнило позиції регіонального 

благодійництва, визначило участь в ньому 
священнослужителів і всіх парафіян, а також їх 

обов’язки щодо матеріальної та господарчої підтримці 

духовенства8. 

Відповідно до цього документу, на території 

парафій створювалися органи опіки, метою яких було 

збереження і ремонт церковних будівель, влаштування 

будинків притчу, знайдення засобів для утримання 

шкіл, лікарень, богаділень, інших благодійних закладів, 

надання бідним парафіянам необхідної допомоги. До 

складу парафіяльних піклувань входили: 

священнослужитель, сільський староста, волосний 
старшина чи голова сільської громади та обрані 

загальними зборами парафіян рада або правління. 

Загалом організація благодійності в парафіях була 

необхідною складовою набуття церквою коштів за 

рахунок пожертв віруючих, тобто фінансового 

підґрунтя для її діяльності. Саме за рахунок пожертв 

формувалися основні благодійні накопичення на 

потреби, насамперед, церкви, а звідси - для здійснення 

соціальної допомоги нужденним, у тому числі для 

створення притулків та інших благодійних закладів. 

Тому духовна влада РПЦ була не тільки зацікавлена 
підтримувати усталені традиції доброчинності та 

благодійництва, але й розвивати і зміцнювати під своїм 

контролем її нові форми та інституції й, таким чином, 

забезпечувати для себе важливе джерело доходів. 

Ці причини зумовили різке збільшення на початку 

2 Ibidem, P. 30. 
3 Lazanska T.I. Dobrochynnist. Blahodiinytstvo [Donation. Betterment], Entsyklopediia istorii Ukrainy, Kyiv, 2004, T. 2, P. 134. 
4 Sbornyk svedenyi o blahotvorytelnoi deiatelnosty v Rossyy s kratkymy ocherkamy blahotvorytelnykh uchrezhdenyi v Sankt-Peterburhe i 

Moskve [The intelligence book of betterment in Russian whith a small information of Donation offices in St.Peterburg and Moscow], 

Sankt-Peterburh, 1899, P. 312. [in Russian]. 
5 Naradko A.V. Blahodiinist u sferi osvity Ukrainy (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ stolit) [Donation in Ukrainian science sphere the 

second part of ХІХ- the beginning of ХХ century)], Poltava, PoltNTU, 2016, P. 33. 
6 Ibidem, P. 33‒34. 
7 Lazanska T.I. Dobrochynnist. Blahodiinytstvo [Donation. Betterment], Entsyklopediia istorii Ukrainy, Kyiv, 2004, T. 2, P. 145. 
8 Tsekov Yu.I. Stepan Rudanskyi: narys zhyttia ta tvorchosti [Stepan Rudanskiy: the description of his life and art], Kyiv, Dnipro, 1983,  

P. 176. 
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ХХ ст. кількості парафіяльних органів піклування 

(опіки), яких, станом на 1901 р., нараховувалося 19100. 

Масове впровадження при церквах органів піклування 

відіграло важливу господарсько-благодійну роль у 

житті парафій. У їх діяльності проявлялися риси як 
церковного характеру (забезпечення духовних треб, 

поліпшення добробуту духовенства, збереження і 

ремонт культових будівель, контроль єпархіального 

начальства тощо), так і загальнодемократичного 

(пожвавлення громадської діяльності парафіян, 

відвідування зборів і обрання членів, їх звітність, 

співпраця з іншими благодійними товариствами)9. 

Варто зауважити, що до і після введення органів 

піклування майже у більшості парафій чи храмах 

функціонували церковні православні братства, традиція 

появи яких бере початки в пізньому середньовіччі, де 
вони себе якнайкраще проявили у відстоюванні устоїв 

українського православ’я та просвітництві українського 

народу. Православні братства також активно займалися 

благодійництвом10. У більшості вони отримували назву 

імені святого Івана Богослова. Кількість братчиків 

коливалася від 80-100 або 200-250 осіб залежно від 

кількості православного населення, що проживало у 

відповідному населеному пункті чи парафії. Рішення 

про створення такого об’єднання приймалося на 

загальних зборах сільських громад, або під час великих 

богослужінь чи церковних свят. Відповідно, 
священиком пропонувався попередній проект Статуту 

який після обговорення і прийняття зборами 

затверджувався єпархіальною владою і братство 

отримувало офіційний статус. Згідно зі Статутом, у 

братство Cв. Івана Богослова мали право вступати всі 

парафіяни за власним бажанням. Членський внесок 

складав не менше 20 коп. на рік. Восени, після зібрання 

врожаю зернових, кожен член братства жертвував на 

святі справи товариства один сніп який в народі 

називали «Божим снопом». Зібрані кошти, які 

зберігалися у приміщенні церкви у «братській чаші» під 
іконою Cв. Івана Богослова, витрачалися на передплату 

релігійних видань, на оновлення і облаштування храму, 

а також на допомогу бідним, сиротам та інвалідам11.  

Головним обов’язком церковних братств було 

поширення духовної освіти та протидія зазіханням на 

православну віру. Цікаві розповіді про земне і небесне 

життя Ісуса Христа, Богоматері, святих угодників, 

праведників православ’я, читання морально-етичної 

літератури та інше проводилися головою братства – 

священиком у недільні та святкові дні, найчастіше в 

осінньо-зимову пору, після завершення 
сільськогосподарських робіт. На такі збори приходили 

не тільки братчики, а й усі бажаючі парафіяни12. 

Храмовим святом парафіяни відзначали 26 вересня 

– день Івана Богослова. На його честь братчики, члени 

органів піклувань та всі бажаючі збирались на урочисте 

богослужіння і молебень, проводили хресний хід. У 

святкові та недільні дні члени братства відвідували 

хворих та немічних, надавати їм допомогу в читанні 

Святого письма, а також прищеплювали молоді 
морально-етичні і духовні цінності православної віри13. 

У подальшій роботі у парафіях органи піклування 

зосередилися переважно на будівництві, ремонті храмів 

та благодійництві, а церковні братства – на релігійній 

освіті населення, а також доброчинності, взаємно 

співпрацюючи і доповнюючи один одного.  

Священики та церковнослужителі парафій, які 

налагодили належну діяльність органу піклування та 

церковного братства по дотриманню постулатів, 

традицій, морально-етичних норм і захисту 

православної віри й розбудови благодійництва, 
сумлінно і творчо ставилися до цієї роботи, здобували 

авторитет, шану, визнання у сільських громадах та 

парафіян. Саме з числа такого духовенства зростала 

когорта представників, які завдяки своєму 

подвижництву, активно сприяли розвитку українського 

національно-культурного та духовного відродження. 

Як свідчать численні факти, у другій половині ХІХ 

– на початку ХХ ст. патріотично налаштовані 

представники священнослужителів і зв’язані з ними 

миряни різних регіонів України виходили за межі 

здійснення звичайної доброчинності та благодійності, 
прагнучи перетворити її в залучення нужденних до 

повноцінного громадського життя, сприйняття 

національно-культурних цінностей українського народу 

і, тим самим, свідомо або несвідомо вкладали свої 

зусилля в розвиток національно-культурного і 

духовного відродження. 

Одним із прикладів такої діяльності стало 

відкриття 8 січня 1859 р. школи в с. Каращин 

Канівського повіту Київської губернії. Ініціатором 

цього виступила місцева православна громада, а 

церковний староста Нестор Сунчак заповів кошти на 
будівництво приміщення школи, на платню вчителям, 

придбання підручників, іншої літератури та для 

навчання 10 дітей сиріт або з бідних сімей. На таких 

самих засадах була заснована безкоштовна 

церковнопарафіяльна школа 12 січня 1860 р. у м. 

Білогородці Київської губернії з ініціативи та на 

пожертви місцевого духовенства. На кошти 

Ладинського жіночого монастиря цієї ж губернії і, 

головним чином, її ігумені Дорофеї 1 жовтня 1875 р. 

було відкрито Ладинське жіноче єпархіальне училище у 

якому виховувалося 20 сиріт. Першу школу для 
глухонімих дітей на Київщині було  засновано в 

листопаді 1897 р. у с. Максимовичі. Для цього місцевий 

священик М. Яворський власним коштом збудував 

дерев’яний будинок та віддав власну квартиру під 

 9 Naradko A.V. Blahodiinist u sferi osvity Ukrainy…, op. cit., P. 30. 
10 Prykhodskoe bratstvo [Brotherhood in Church community], Pravoslavnaia Podolyia: ezhenedelnykh Podolskoi eparkhyy. Kamenets-Podolsky, 

Typ. Sviato-Troytskoho bratstva, 1912, № 20, P. 564‒575. 
11 Blazhevych Yu.I. Narysy istorii pravoslavia Podillia-Khmelnychchyny [The description of orthodox in Podillya-Khmelnychchyny], Khmelny-

tskyi, FOP Sikorska S.V., 2017, P. 109; Prykhodskoe bratstvo [Brotherhood in Church community], Pravoslavnaia Podolyia: ezhenedelnyk Po-

dolskoi eparkhii, Kamenets-Podolsk, Typ. Sviato-Troytskoho bratstva, 1912, № 20, P. 564‒575. 
12 Blazhevych Yu.I. Narysy istorii pravoslavia Podillia-Khmelnychchyny…, op. cit., P. 109. 
13 Prykhodskoe bratstvo [Brotherhood in Church community], Pravoslavnaia Podolyia: ezhenedelnyk Podolskoi eparkhii, Kamenets-Podolsk, Typ. 

Sviato-Troytskoho bratstva, 1912, № 20, P. 470‒471. 
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гуртожиток. Навчання у цій школі було повністю 

безкоштовним14. Факти про таку благодійно-освітню 

діяльність представників духовенства ми знаходимо в 

опублікованих спогадах кам’янець-подільського 

протоієрея Юліана Лотоцького15, записках 
парафіяльного священика Івана Добровольського16 та ін. 

Як свідчать звіти Київської, Волинської і 

Подільської духовних консисторій за 1860-1863 рр., а 

згодом щорічні до початку ХХ ст17. та сучасні наукові 

дослідження про патріотичну діяльність українського 

духовенства у сфері освіти у ХІХ – на початку ХХ ст. 

Г.М. Надтоки18, В.С. Перерви19, В.О. Прищепи20,  

Ю.І. Блажевича21 та інших, на засадах благодійництва за 

участю священнослужителів у Правобережній Україні 

за цей період було засновано понад 500 

церковнопарафіяльних шкіл та єпархіальних училищ. 
Зрозуміло, що цей показник незначний у порівняні з 

кількістю таких навчальних закладів, відритих на кошти 

РПЦ, яка забезпечувала матеріальну базу, педагогічні 

кадри, диктувала ідеологію та програми навчання 

молоді в дусі імперської політики. До того ж, 

благодійницькі школи не могли існувати тривалий час 

на безкоштовній основі за рахунок релігійних громад та 

окремих меценатів й переходили на утримання 

державної і єпархіальної влади. Однак, відкриті за 

рахунок благодійництва початкові освітні заклади були 

виявом прагнення духовенства зробити свій внесок у 
цей процес на альтернативній основі, забезпечити 

здобуття освіти дітей найбідніших верств сільського 

населення та сиріт, створити умови належного 

навчання.  

Варто додати, що у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. у більшості парафій священнослужителі 

відкривали на благодійних засадах недільні школи, 

гуртки грамоти, бібліотеки, читальні як для дітей, які не 

мали змоги ходити до звичайної школи, так і їх батьків 

та дорослих неграмотних селян, що викликало 

незадоволення влади і відповідні переслідування, 

оскільки такі форми просвітництва нею фактично не 

контролювалося. Представники патріотично 

налаштованого духовенства часто утримували такі 

заклади власним коштом і викладали в них. Серед них 

варто відзначити відомого діяча українського 
національного відродження, протоієрея  

В.Я. Гречулевича у с. Ганнополі Гайсинського повіту 

(вів навчання українською мовою)22, М.І. Машкевича у 

с. Юрківка Ямпільського23 повіту, М.Я. Орловського в 

селі Глядки Проскурівського повіту Подільської 

губернії24, С.Г Барановського в с. Решнівка 

Кременецького повіту25, А.Д. Сендульського в с. Сивки 

Острозького повіту на Волині26 та чимало інших. 

 Крім благодійництва в церквах, церковних 

братствах та органах парафіяльного піклування, 

патріотично налаштоване духовенство активно 
долучалося до діяльності в інших загальноімперських та 

регіональних місіонерських, державних, громадських і 

приватних благодійних фондів. комітетів, об’єднань, 

товариств і закладів, зокрема, у відділеннях 

імператорських товариств “Червоного Хреста”, 

“Вільнолюбивого товариства”, різних видів 

попечительств, особливо в попечительствах дитячих 

притулків тощо. До прикладу, в другій половині 60-х рр. 

ХІХ ст. з дозволу уряду були засновані Київське, 

Волинське, Подільське та інші губернські 

попечительства дитячих притулків для соціального 
захисту дітей-сиріт, калік, безпритульних, дітей 

жебраків, засуджених, або дітей родин, які знаходилися 

у злиднях. Ці попечительства були підпорядковані 

Відомству установ імператриці Марії та діяли на основі 

“Положення про притулки” від 27 грудня 1839 р., а 

згодом “Положення про притулки” від 18 липня 1891 р. 

Останнє передбачало опіку бідними дітьми незалежно 

від статі, звання, віросповідання, стану і походження, 

надання дітям необхідного релігійно-морального 

виховання, початкової і професійної освіти, підготовка 

до самостійної трудової діяльності27. 

 14  Rymskyi S.V. Rossyiskaia tserkov v epokhu velykykh reform [Russian church in strong reform period], Moskva, Nauka, 1999, S. 256; Naradko 

A.V. Blahodiinist u sferi osvity Ukrainy (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ stolit) [Donation in Ukrainian science sphere  (the second part of 

ХІХ- the beginning of ХХ century)], Poltava, PoltNTU, 2016, P. 63‒65. 
15 Vospominanyia kamenetskoho protoyereia Yulyana Danylovycha Lototskoho [Remembers of archpriest Yulyana Danylovycha Lototskoho 

from Kamyanets], Kamenets-Podolsk, 1910, 127 p. 
16 Dobrovolskyi Y.A. Zapisky prykhodskoho sviashchennosluzhytelia [Notice of coming priest], SPb, 1906, 114 p. [in Russian]. 
17 Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi obl. F. 315. Podilska dukhovna konsystoriia. Op. 1. Spr. 315. Tserkovnoparafiialni navchalni zaklady 

Podilskoi yeparkhii za zvitamy kantseliarii konsystorii, 1861. 158 ark. 
18 Nadtoka H.M. Patriotychna diialnist ukrainskoho dukhovenstva u sferi narodnoi osvity  na pochatku ХХ st. [Patriotic work of ukrainian 

priesthood  in national science sphere in the beginning of ХХ century], Kyiv, Osvita, 1996, 112 sp 
19 Pererva V.S. Istoriia shkilnytstva v mistakh i selakh Kyivshchyny ХІХ – pochatku ХХ st. [The history of school in towns and villages of Kyiv 

region in the  ХІХ – the begining of ХХ century], Bila Tserkva, Vyd. O. Pshonkivskyi, 2008, 672 sp 
20 Pashchenko V.O., Hladkyi S.O. Tserkva i osvita (pro osvitniu diialnist pravoslavnoho dukhovenstva v Ukraini na pochatku XX st.) [The church 

and science (about science work of orthodox priesthood in the beginning of ХХ century)], Trybuna, Kyiv, 1997, № 9-10, P. 28‒30. 
21 Blazhevych Yu. I. Narysy istorii pravoslavia Podillia-Khmelnychchyny [The description of orthodox in Podillya-Khmelnychchyny], 

Khmelnytskyi, FOP Sikorska S.V., 2017, 337 p. 
 22 Koshel O.M. Yevtym Sitsinskyi yak holova Podilskoho tserkovnoho istoryko-arkheolohichnoho tovarystva [Yevtym Sitsinskyi  as a head of the 

Church Historical- archeological community in Podillia], Yukhym Sitsinskyi v istorii ta kulturi Podillia: zb. nauk. prats za pidsumkamy Vseukr. 

naukovo-praktych. Konf, Kamianets-Podilskyi, 2004, P. 66‒72. 
23 Pamiaty sviashchennyka Nykolaia Yvanovycha Mashkevycha [Obituary of priest Mykola Ivanovuch Mashkevych], Pravoslavnaia Podolyia 

(ezhenedelnyk Podolskoi eparkhyy), Kamenets-Podolsk, 1912, № 38, P. 109. 
24 Dobrovolskyi K. Pamiaty protoyereia Mykhayla Orlovskoho [Obituary of archpriest Myhailo Orlovskyi], PEV, 1887, № 12, P. 276‒278. 
25 Bazhenov L.V. Istorychne kraieznavstvo Pravoberezhnoi Ukrainy ХІХ – na pochatku ХХ st.: Stanovlennia. Istoriohrafiia. Biobibliohrafiia 

[Historical local lore of the right bank Ukraine in ХІХ- begging of ХХ century: Formation, Historiography, Biobibliography], Khmelnytskyi, 

Dolia, 1995, 255 p. 
26 Bazhenov L.V. Apollonii Sendulskyi – diiach ukrainskoho natsionalnoho vidrodzhennia, vydatnyi kraieznavets Volyni [Apolloniy Sendulskyi - 

the leader of National Ukrainian revivification, the famous local historian in Volyn], Dukhovne vidrodzhennia kultury Ukrainy. Materialy naukovo

-praktychnoi konferentsii, Rivne, 1994, P. 76‒78. 
27 Rozhko V.Ie.  Narys istorii Ukrainskoi Pravoslavnoi tserkvy na Volyni [The description history of Ukrainian orthodox church in Volyn], Lutsk, 

2001, 520 p. 
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Процес налагодження, розбудови і діяльності 

губернських попечительств притулків для дітей 

проходив складно і, за браком коштів, неефективно. До 

прикладу, Подільське губернське попечительство було 

створено у 1869 р. і займалося проблеми притулків, 
яких було засновано не більше 10. Тільки через 30 років 

у 1901 р. було прийнято рішення про фундацію у всіх 12 

повітах центрах губернії повітових попечительств 

притулків для дітей. Проте, практично функціонували з 

них лише Гайсинське (засноване 12 грудня 1901 р.), 

Вінницьке (6 грудня 1902 р.), Брацлавське (1 вересні 

1903 р.), Літинське (15 жовтня 1903 р.) та Ушицьке (10 

січня 1910 р.). Інші попечительства існували 

номінально, а Балтське і Ямпільське взагалі не 

проявляли жодної активності. Кількість вихованців у 

створених притулках була незначною і не постійною. 
До прикладу, в Брацлавському притулку у 1905 р. 

перебувало лише 9 дітей, у 1912 р. – 12, у 1903 р. – 22. У 

Вінницькому притулку – відповідно 39, 32 і 21 дітей28. 

Окрім цього, Подільське губернське і повітові 

попечительства спромоглися створити лише 6 сільських 

попечительств-притулків: Довжоцьке Кам’янецьке, 

Войтовецьке Летичівське, Пашковецьке і Фельштинське 

Проскурівського та Капустянське, Ушицького і 

Багринівське Літинського повітів. Із них, за кількістю 

вихованців, найбільшим був Пашковецький притулок, в 

якому у 1910 р. перебувало 56, а в 1913 р. 48 дітей29. 
Схожою була картина в діяльності попечительств 

притулків і в Київській та Волинській губерніях. 

Отже, урядова програма забезпечення соціальної 

допомоги щодо якомога більшого охоплення дітей так і 

не була реалізована. Тому цими питаннями активно 

займалася православна церква, її благодійні об’єднання 

і товариства. При окремих храмах, парафіях, 

монастирях на кошти сільських релігійних громад, 

братств і органів піклування створювалися власні 

притулки, ясла, школи, училища для дітей-сиріт та дітей 

з бідних сімей. Водночас, патріотично налаштовані 
церковнослужителі займалися меценатством, надавали 

матеріальну допомогу як притулкам губернських, 

повітових і сільських попечительств, так і пов’язаних з 

церквою. Про роль сільських громад у житті 

православної церкви в плані благодійництва свідчить 

такий факт на прикладі Подільської єпархії. На кінець 

90-х рр. ХІХ ст. у її віддані було 1585 храмів різних 

типів (самостійних, приписних, кладовищних, 

домових). До Першої світової війни їх чисельність 

збільшилася на 50 новозбудованих церков. При чому із 

загальної кількості 1118 храмів, або 71 %, було 
споруджено виключно на особисті кошти сільського 

населення Подільської губернії30.  
Висновки. Таким чином низка представників 

духовенства українських парафій РПЦ, насамперед 

патріотично налаштованих, своєю доброчинною та 

благодійною діяльністю, зокрема по відкриттю 

недільних шкіл, гуртків, бібліотек та читалень сприяли 

формуванню повноцінних осередків громадського 

життя та відродженню духовних та національно-

культурних цінностей.  

Своїм подвижництвом на благо духовного життя 

пастви, пожертвами та розбудовою благодійництва вони 
формували середовище вільнодумства, критики 

духовної влади і самодержавства і ставали основою для 

подальшого розвитку українського національно-

культурного та духовного відродження. 

 
Koshel Oleksii. Charity and volunteer activity of the 

Orthodox clergy of the Ukrainian dioceses of the ROC (the 

second half of the XIX century – the beginning of the XX 

century). The purpose of the study. The purpose of the study is 

to analyze the charity and volunteer activity of the Orthodox clergy 

of the Ukrainian parishes of the ROC and to estimate the role of 

patriotic clergy in establishing full-fledged community centers, the 

revival of national and cultural values of the Ukrainian people. In 

particular, the purpose is to consider the charity activity of 

representatives of the Ukrainian clergy – figures of national and 

spiritual rkevival V. Hrechulevych, M. Orlovsky, S. Baranovsky, 

A. Sendulsky and others. Research methods. Methods of 

statistical, problem-historical and comparative-historical analysis 

are used. Scientific novelty. The article examines the little-known 

facts of charity and volunteer activity of the Orthodox clergy, 

including establishing Sunday schools, literacy classes, libraries 

and reading rooms for children, their parents and adult illiterate 

peasants at their own expense. The authorities were dissatisfied 

with such activity and the Orthodox clergy was persecuted, as the 

authorities did not actually have control over such forms of 

education. Conclusions. The representatives of the Ukrainian 

parishes of the ROC often went beyond charity and volunteer 

activity in their actions, they established centers of free thought, 

critical attitude toward spiritual authorities and autocratic 

government, and they created the basis for development of 

Ukrainian national, cultural and spiritual revival. 

Key words: Orthodox clergy, charity, frateries, spiritual 

revival, V. Hrechulevych, M. Orlovsky, S. Baranovsky,  

A. Sendulsky. 
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Кравчук Елена. Сотрудничество Арсена Ричинского с журналами Восточной Галичины (1928–1933 гг.). Цель 

исследования. Изучено и проанализировано особенности сотрудничества А. Ричинского с журналами Восточной Галичины 

(1928–1933 гг.). Методы исследования. Использованы общенаучные (анализ, синтез, систематизация, обобщение), специ-

ально-исторические (синхронный, сравнительно-исторический) методы. Научная новизна. Представленная к публикации 

статья является первым научным исследованием, в котором целостно, системно и комплексно исследованы сотрудничество 

А. Ричинского с журналами Восточной Галичины в течение назначенное время. Выводы. Доказано, что А. Ричинский, из-

вестный общественно-политический, культурно-просветительной, церковный деятель, врач, композитор, краевед первой 

половины ХХ в. сотрудничал с журналами Восточной Галичины, мотивирующим фактором выступала сложная ситуация, в 

которой оказались украинцы Западной Волыни в межвоенной Польше, которая ограничивала украиноязычную издательскую 

деятельность. Отмечено, что А. Ричинский, будучи сознательным украинским патриотом, пытался через сотрудничество с 

журналами Восточной Галичины, раскрыть те или иные насущные проблемы, расширить мировоззрение украинства, публи-

куя в ряде популярных и известных широкой общественности журналах свои работы. Отмечено важную роль А. Ричинского 

в популяризации украинского печатного слова, которое влияло на формирование национального сознания украинцев как 

Западной Волыни, так и Восточной Галичины. Оценена роль и место А. Ричинского в популяризации украиноязычной печат-

ной продукции, его влияния на самобытность и сохранение самоидентичности украинцев в условиях межвоенной Польши. 

Ключевые слова: Арсен Ричинский, Западная Волынь, Восточная Галичина, межвоенная Польша, журналы, украино-

язычная печатная продукция, национальное самосознание, самобытность. 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення 

відбулися якісні зміни, що призвели до суттєвих 

суспільних трансформацій, а саме до утвердження 

незалежності України і становлення громадянського 

суспільства, що зумовило зростання інтересу до вивчення 
історичних постатей минулого. У цьому контексті 

важливого значення набуває особовий аспект. Саме до 

таких відомих, непересічних й всебічно обдарованих 

особистостей належить Арсен Річинський – громадсько-

політичний, культурно-просвітній, церковний діяч, лікар, 

композитор, краєзнавець першої половини ХХ ст. 

Особливої актуальності набуває вивчення його співпраці з 

часописами Східної Галичини. В умовах міжвоєнної 

Польщі, коли у Західній Волині україномовна видавнича 

продукція зводилася до переліку декількох видань, він 

прагнув інтелектуально розкрити ті чи інші нагальні 
проблеми, розширити світогляд українства, тому й 

основну увагу зосередив на співпраці з часописами 

Східної Галичини. Упродовж 1928–1933 рр. публікує 

статті у низці популярних та відомих широкому загалу 

часописах “Життя і знання”, “Літопис Червоної Калини”, 

“Літературно-науковий Вістник”, “Вістник. Місячник 

літератури, мистецтва, науки й громадського життя” та 

інших. 

Мета наукової розвідки полягає в аналізі 

особливостей співпраці А. Річинського з часописами 
Східної Галичини (1928–1933 рр.). 

Історіографія дослідження. Задекларована 

проблема не знайшла цілісного й системного висвітлення 

в історіографії, в основному представлена працями, які 

опосередковано висвітлюють ті чи інші аспекти. Зокрема, 

Т. Гуцаленко аналізує “Кілька нових штрихів до біографії 

Арсена Річинського (за матеріалами відділу рукописів 

Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН 

України)”1, які стосуються деяких аспектів задекларованої 

проблеми, йдеться про рукописні матеріали. Варто 

виокремити загальну інформацію енциклопедичного 
характеру про часопис “Життя і знання”, вміщену в 

“Енциклопедії історії України”, Я. Ісаєвича2. В. Савенка 

про підготовку видання НТШ “Української загальної 

енциклопедії”, у якій проаналізовано власне процес її 

видання3. 
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1 Hutsalenko T. Kilʹka novykh shtrykhiv do biohrafiyi Arsena Richynsʹkoho (za materialamy viddilu rukopysiv Lʹvivsʹkoyi naukovoyi biblioteky 

im. V. Stefanyka NAN Ukrayiny) [A few new touches to the biography of Arsen Richynsky (based on the materials of the Manuscripts Departm-

Department of the V. Stefanyk Lviv Scientific Library of the National Academy of Sciences of Ukraine)], Mynule i suchasne Volyni ta Polissya: 

Kovelʹ i kovelʹchany v istoriyi Ukrayiny ta Volyni: Materialy XII Vseukr. nauk, ist.-krayez. konf.: zb. nauk, pratsʹ, Lutsʹk, 2003, Part. 2, P. 28–30 

[in Ukrainian]. 
2 Isayevych Ya. “Zhyttya i Znannya”, Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny, ed. by Redkol., V. A. Smoliy (holova) ta in. T. 3, E–Y , NAN Ukrayiny. 

Instytut istoriyi Ukrayiny, Kyjiv: V-vo “Naukova dumka”, 2005, 672 p. [in Ukrainian]. 
3 Savenko V. “Pidhotovka i vydannya NTSH «Ukrayinsʹkoyi zahalʹnoyi entsyklopediyi»” [Preparation and publication of NTSh “Ukrainian Gen-

eral Encyclopedia”], Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatyuka. Ser. Istoriya 

[Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University. Vladimir Hnatiuk. Ser. History], za zah. red. I. S. Zulyaka; redkol.: M. Aleksiyevet-

evetsʹ, L. Aleksiyevetsʹ, M. Barmak [ta in.], Ternopilʹ: TNPU, 2010, Vyp. 2, P. 148–153 [in Ukrainian]. 
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Kravchuk O. Cooperation of Arseniy Rechynskyi with magazines of Eastern Galicia (1928-1933)... 

Проаналізувавши історіографічний доробок 

науковців, які тим чи іншим чином вивчали певні аспекти, 

дотичні до досліджуваної нами проблеми, варто 

наголосити на тому, що на сьогодні відсутня цілісна й 

системна праця, присвячена співпраці А. Річинського з 
часописами Східної Галичини упродовж окресленого часу. 

Джерельна база дослідження представлена 

матеріалами фонду 252 “Українська загальна 

енциклопедія”. Архів редакції у Львові, відділ рукописів 

Львівської національної наукової бібліотеки 

ім. В. Стефаника (далі – ВР ЛННБ ім. В. Стефаника)4, 

публікаціями в часописах Східної Галичини “Життя і 

знання”5, “Літопису Червоної калини”6, “Літературно-

наукового вісника”7, “Вістника. Місячника літератури, 

мистецтва, науки й громадського життя”8, “Діла”9. Окрім 

того, джерельна база представлена різними 
покажчиками10. Таким чином, аналіз джерельної бази 

свідчить про те, що вона є достатньою для повноцінного 

аналізу досліджуваної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. А. Річинський вдало 

поєднував активну діяльність у культурно-просвітницьких 

товариствах та організаціях з публіцистичною працею. З 

грудня 1928 р. він розпочав співпрацю із журналом 

“Життя і знання”, щомісячником “Просвіти” у Львові. 

Упродовж тривалого терміну місячник був одним із 

найбільш цікавим ілюстрованим науково-популярним 

виданням, призначеним для широкого загалу, виходив у 
формі книжкових публікацій серії “Бібліотека” “Життя і 

знання”11. Володимир Дорошенко зазначив, що “Життя і 

знання” розпочали видавати за ініціативи Михайла 

Галущинського, а його редакторами були Іван Брик та 

Василь Сімович, дійсні члени Наукового товариства 

ім. Т. Шевченка (далі – НТШ)12. У місячнику друкувалися 

статті з природничих наук, інформація про діяльність 

“Просвіти” та інших громадських організацій, рецензії на 

книги, некрологи про українських діячів. Особливу увагу 

журнал приділяв історії України та українській культурі13. 
У часописі “Життя і знання” А. Річинський упродовж 

1928–1930 рр. публікував низку статей, а саме “Кілька уваг 

про біологічне значення співу”, “Єдність природи”, 

“Посмертні духи людей”14. У них автор, як лікар, 

розглядав близькі до його фаху проблеми. Так, у праці 

“Про біологічне значення співу” він досліджував 

безпосередній вплив співу на перебіг життєвих процесів в 

організмі людини, прослідковував якими фізіологічними 

явищами та якими душевними переживаннями 

супроводжувався спів незалежно від змісту самої пісні. 

Окрім того, він опублікував матеріали, присвячені 
діяльності “Пласту”: “До щастя, слави і свободи”, “Серед 

лицарів грізних”, “Як зашумить Сокіл-Гора” із 

ілюстраціями та власноруч зробленими світлинами. 

Згодом зазначені матеріали систематизував, 

укомплектував і видав окремою брошурою15. Арсен 

Васильович був всебічно розвиненою особистістю, мав 

різноманітні зацікавлення й насправді енциклопедичні 

знання. Його співпраця із зазначеним часописом була 

доволі важливою, позаяк журнал видавався у Львові і мав 

широку читацьку аудиторію в регіонів, які входили до 

складу Польської Республіки. Отже, із публікаціями 
А. Річинського знайомилося широке коло читачів. 

Окрім співпраці із “Життям і знанням” у 1930 р. 

А. Річинський також публікує свої матеріали та 

дослідження в історико-літературному ілюстрованому 

щомісячнику “Літопис Червоної Калини”. Місячник 

4  Lʹvivsʹka natsionalʹna naukova biblioteka im. V. Stefanyka. Viddil rukopysiv (LNNB) [Lviv National Scientific Library named after  

V. Stefanika, Manuscripts Department], F. 252, Op. 1, File 1103, P. 17, Richyn Arsen, religious and educational figure, publicist and publisher, 

author of “UZE”, Notes by I. Bedryl, Ark. 2 [in Ukrainian]; LNNB, F. 252 (“Ukrainian General Encyclopedia". Archive of the editorial office in 

Lviv”), Op. 1, File. 704, P. 12, Richinsky Arsen, church and public figure. Letters to the UZE editorial office, Ark. 5 [in Ukrainian]; LNNB, F. 202 

(I. Shendryk's archive, NTSh collection, UZE edition), Op. 1, File 19, Richinsky Arsen, church and public figure. Letters to I. Shendryk, responsi-

ble for the materials of the Ukrainian press, Ark. 5 [in Ukrainian]. 
5 Richynsʹkyi A. “Kilʹka uvah pro biolohichne znachennya spivu” [A few remarks on the biological significance of singing], Zhyttya i znannya 

[Life and knowledge], 1928, Hrudenʹ, Vol. 3, P. 77–79 [in Ukrainian]; Richynsʹkyi A. “Yednistʹ pryrody” [The unity of nature], Zhyttya i znannya 

[Life and knowledge], 1930, Kvitenʹ, Vol. 7, P. 220–225; Richynsʹkyi A. “Sered lytsariv hriznykh” [“Among the formidable knights”], Zhyttya i 

znannya [Life and knowledge], 1930, Chervenʹ, Vol. 9, P. 261–265 [in Ukrainian]; Richynsʹkyy A. “Do shchastya, slavy i svobody”, Zhyttya i 

znannya [Life and knowledge], 1930, Travenʹ, Vol. 8, P. 237–241[in Ukrainian]. 
6 Richynsʹkyy A. “Boyi za Volodymyr-Volynsʹkyi” [Fights for Volodymyr-Volynsky], Litopys Chervonoyi Kalyny [Chronicle of the Red Vibur-

num], Lʹviv, 1930, Vol. VII–VIII, Lypenʹ-serpenʹ, P. 14–16 [in Ukrainian]. 
7 Richynsʹkyi A. “Svyata Sofiya Kyyivsʹka” [St. Sophia of Kyiv], Literaturno-naukovyi vistnyk [Literary-scientific bulletin], 1930, T 101, Kn. 4, P. 

365–378 [in Ukrainian]; Richynsʹkyi A. “Svyata Sofiya Kyyivsʹka…”, op. cit., T. 102, Kn. 5–6, P. 464–475; 532–539 [in Ukrainian]. Richynsʹkyi 

A. “Svyata Sofiya Kyyivsʹka …”, op. cit., T. 104, Kn. 10–11, P. 1020–1026, 1067–1079 [in Ukrainian]; Richynsʹkyi A. “Svyata Sofiya 

Kyyivsʹka…”, op. cit., 1931, T. 105, Kn. 1–3, P. 41–54; 136–148; 255–270 [in Ukrainian]. 
8 Richynsʹkyi A. “Borotʹba dush u Dostoyevsʹkoho” [The struggle of souls in Dostoevskyi], Vistnyk. Misyachnyk literatury, mystetstva, nauky y 

hromadsʹkoho zhyttya [Bulletin. Month of literature, art, science and public life], 1933, T. II, Kn. 5, P. 361–370 [in Ukrainian]. 
9 Richynsʹkyi A. “Dysproportsiya sliv i dil. Zamistsʹ vidkrytoho lysta ukrayintsya z Volyni do p. Stanyslava Losya” [Disproportion of words and 

deeds. Instead of an open letter from a Ukrainian from Volyn to Mr. Stanislav Los], Dilo [The case], 28 lystopada 1933, P. 2 [in Ukrainian]. 
10 Tovarystvo “Prosvita” u Lʹvovi: pokazhchyk vydanʹ 1868–1939 [Enlightenment Society in Lviv: index of publications 1868–1939], ed. by 

O. H. Berbeka, L. V. Holovata, Lʹviv: Natsionalʹna Akademiya nauk Ukrayiny, Lʹvivsʹka naukova biblioteka im. V. Stefanyka, 1996, 580 p. [in 

Ukrainian]; Doroshenko V. Literaturno-naukovyi vistnyk, ed. by Yasinsʹkyi B. Literaturno-naukovyi vistnyk [Literary-scientific bulletin], 

Pokazhchyk zmistu, Tom 1–109 (1898–1932), Kyjiv: Smoloskyp, 2000, P. 527–542 [in Ukrainian]. 
11 Tovarystvo “Prosvita” u Lʹvovi: pokazhchyk vydanʹ 1868–1939…, op. cit., P. 580. 
12 Doroshenko V. “Prosvita” jiyi zasnuvannya i pratsya. Korotkyi istorychnyy narys z dodatkom pro “Prosvity” v inshykh krayinakh, Filadelʹfiya: 

Pa., ZDA, vydannya: “Moloda Prosvita” im. Mytr. A. Sheptytsʹkoho, 1959, 102 p. [in Ukrainian]. 
13 Isayevych Ya. “Zhyttya i Znannya” [“Life and Knowledge”], Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny [Encyclopedia of the History of Ukraine], T. 3  

(E-Y), ed. by V. A. Smoliy (holova) ta in, NAN Ukrayiny, Instytut istoriyi Ukrayiny, Kyjiv, V-vo “Naukova dumka”, 2005, 672 p. [in Ukrainian]. 
14 Richynsʹkyi A. “Kilʹka uvah pro biolohichne znachennya spivu”…, op. cit., P. 77–79; Richynsʹkyi A. “Yednistʹ pryrody”…, op. cit., P. 220–225; 

Richynsʹkyi A. “Posmertni rukhy lyudey” [Posthumous actions of the humans body], Zhyttya i znannya [Life and knowledge], 1930, P. 365–367 

[in Ukrainian]. 
15 Richynsʹkyi A. “Do shchastya, slavy i svobody”, op. cit., P. 237–241; Richynsʹkyi A. “Sered lytsariv hriznykh” , op. cit., P. 261–265; 

Richynsʹkyi A. “Yak zashumytʹ Sokil-Hora”, Zhyttya i znannya [Life and knowledge], 1930, Lypenʹ-serpenʹ, Part. 10–11, P. 293–297  

[in Ukrainian]. 
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публікував матеріали про визвольні змагання  

1917–1921 рр. На сторінках видання публікувалися 

спогади, документи, бібліографії, огляди книг тощо. 

Зокрема, у статті “Бої за Володимир-Волинськ”, у якій 

подає спогади учасників тих подій, значний фактичний 
матеріал про “Володимир-Волинський загін” під 

командуванням курінного Гущі, розповідає про сотника 

Юхима Бунду та Тоцького, описує як велися бої за місто, 

поіменно згадує полеглих у них. У статті автор зазначає, 

що в останньому бою із поляками за місто полягло 

дванадцять стрільців, 7 січня 1919 р. їх поховано в 

братській могилі на православному кладовищі у 

Володимирі, яку в 1928 р. під його керівництвом 

упорядкували пластуни. Стаття ілюстрована світлинами, 

серед яких фотофіксація членів штабу “Володимир-

Волинського загону”16. 
Автор з болем констатував, що “Під час Світової 

війни, за австрійської окупації, Українські Січові Стрільці 

перевели на володимирщину значну культурну працю, бо 

навіть заложили у 1916 до 1917 р. около 48 народніх 

українських шкіл для місцевого населення. І певно 

назавжди зістане в народній пам’яті, що навіть за часів 

будь-що-будь ворожої до слов’янства окупації, у тяжких і 

грізних умовах найстрашнішої війни – наші діти дістали 

рідну школу, а людність українська взагалі не стрічала 

особливих перепон до свого культурно-національного 

розвитку. Нині на Володимирщині української школи вже 
немає ні одної”17. 

У 1930 р. А. Річинський розпочав публікувати статті у 

“Літературно-науковому Вістнику” (далі – “ЛНВ”), 

загальноукраїнському, літературному і науковому 

часописі, який видавало НТШ у Львові. Упродовж 1930–

1931 рр. опубліковані ним у “ЛНВ” статті висвітлювали 

історію Української Автокефальної Православної Церкви. 

Так, у декількох томах часопису, а зокрема у 101, 102 та 

104 за 1930 р. та у 105 за 1931р. вміщено матеріали під 

назвою “Свята Софія Київська”, у яких розкривався зміст 

Української церковно-національної революції в Києві 1920
–1921 рр., описувалося утворення та поширення 

Української Автокефальної Православної Церкви, 

висвячення Василя Липківського. У подальшому зазначені 

матеріали А. Річинський доповнив і комплектував у перші 

чотири розділи своєї книги “Проблєми української 

реліґійної свідомости”18. 

У липні 1932 р. через політичні й фінансові труднощі, 

“ЛНВ” припинив існування. Журнал вимагав значного 

фінансування, а Українська Видавнича Спілка не мала 

необхідних фондів19. Однак на зміну “ЛНВ” з’явився 

“Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й 

громадського життя”, за редакцію Дмитра Донцова, який 

ідейно був продовженням “ЛНВ”. А. Річинський 

продовжив співпрацю з цим виданням. Так, у травні 1933 

р. опублікував статтю під назвою “Боротьба душ у 
Достоєвського”, у якій детально зупинився на 

характеристиці поглядів та творчості Федора 

Достоєвського, висвітлив його психічне роздвоєння. 

А. Річинський писав про те, що росіяни адміністративними 

репресіями намагалися призупинити розвиток 

національної культури в Україні, нав’язати українцям 

російську культуру і довести до духовного зближення два 

народи. Він робить висновок про те, що в усіх 

“надламаних” натур помітне психічне роздвоєння, 

своєрідна боротьба душ – української та російської. На 

його думку, це виразно відображено у творчості Миколи 
Гоголя та Федора Достоєвського20.  

Упродовж 1930–1933 рр. А. Річинський співпрацював 

із редакційною колегією Української Загальної 

Енциклопедії (далі – УЗЕ). Саме у цей час у Львові видано 

першу загальну тритомну енциклопедію українською 

мовою. Метою видання було подати якомога більшу 

кількість назв (гасел), найновіші відомості про видатних 

діячів минулого і сучасності, важливі дати, події, 

тлумачення досягнень в усіх сферах людського знання.  

У 1930–1935 років під керівництвом Івана 

Раковського та завдяки праці членів редакційної комісії 
Володимира Дорошенка, Михайла Рудницького, Василя 

Сімовича вийшла друком “Українська Загальна 

Енциклопедія – Книга знань”. Вона містила 34 тис. статей, 

над наповненням її матеріалом працювало 136 авторів, 

укладачів певних розділів21. 

Із нотаток редакційної колегії відомо,  що 

А. Річинський був одним із авторів УЗЕ22. Зокрема, у 

березні 1932 р. він надіслав листа до редколегії видання, у 

якому зазначав, що переглянув 17 випуск УЗЕ і виявив у 

ньому відсутній перелік українських часописів, таких як 

“Нова дорога”, “На варті”, “Наше братство”. Стверджував, 
що інформацію про зазначені часописи подавав 

рекомендованим листом до редакції і тому вважав таку 

ситуацію доволі дивною23. Він наполягав на включенні 

інформації про них до наступних випусків УЗЕ, про що 

повідомляв відповідальну особу за матеріали української 

преси24. У червні 1932 р. Арсен Васильович знову 

відправив листа до редакції у якому зазначав, що “В цілі 

належної інформації прошу редакцію у черговому випуску 

УЗЕ– або зовсім не подавати мого прізвища, або якщо це 

подання планується, то використати для цього гасла такі 

16 Richynsʹkyi A. Boyi za Volodymyr-Volynsʹkyi…, op. cit., P. 14–16. 
17 Ibidem. 
18 Richynsʹkyy A. Svyata Sofiya Kyyivsʹka …, op . cit., Т 101. Kn. 4, P. 365–378; Т 102, Kn. 5–6, P. 464–475, 532–539; Т 104. 

Kn. 10–11, P. 1020–1026, 1067–1079; Т 105, Kn. 1–3, P. 41–54, 136–148, 255–270. 
19 Doroshenko V. Literaturno-naukovyi vistnyk, op. cit., P. 527–542. 
20 Richynsʹkyi A. Borotʹba dush u Dostoyevsʹkoho…, op . cit., P. 361–370. 
21 Savenko V. “Pidhotovka i vydannya NTSH “Urayinsʹkoyi zahalʹnoyi entsyklopediyi»”, Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho 

natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatyuka. Ser. Istoriya  [Scientific notes of Ternopil National Peda-

gogical University. Vladimir Hnatiuk. Ser. History],  za zah. red. I. S. Zulyaka; redkol.: M. Aleksiyevetsʹ, L. Aleksiyevetsʹ, 

M. Barmak [ta in.], Ternopilʹ: TNPU, 2010, Vyp. 2, P. 148–153 [in Ukrainian]. 
22 VR LNNB im. V. Stefanyka, F. 252 (“Ukrayinsʹka zahalʹna entsyklopediya”. Arkhiv redaktsiyi u Lʹvovi) [Ukrainian General 

Encyclopedia. Archive of the editorial office in Lviv], Op. 1. Spr. 1103, P. 17 [in Ukrainian]; Richynsʹkyi Arsen, relihiyno -

prosvitnytsʹkyy diyach, publitsyst i vydavetsʹ, avtor “UZE”, Notatky I. Byedryla, sekretarya redkolehiyi “UZE”, Ark. 2  

[in Ukrainian]. 
23 VR LNNB im. V. Stefanyka, F. 252 (“Ukrayinsʹka zahalʹna entsyklopediya». Arkhiv redaktsiyi u Lʹvovi”), Op. 1, Spr. 704,  

P. 12, Ark. 5 [in Ukrainian]. 
24 Arkhiv I. Shendryka, kolektsiyi NTSH, redaktsiyi “UZE”, VR LNNB im. V. Stefanyka,  F.202, Op. 1, Spr. 19, Ark. 5  

[in Ukrainian]. 
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Kravchuk O. Cooperation of Arseniy Rechynskyi with magazines of Eastern Galicia (1928-1933)... 

дані: головна праця – “Проблєми української реліґійної 

свідомости” Автор музичних збірок: “Скорбна Мати”, 

“Українська відправа вечірня і рання”, “Колядки”, 

“Всенародні співи в українській церкві”. Видавав 

часописи: “Нова дорога”, “На варті”, “Рідна Церква”, 
“Наше Братство”25. А. Річинський не наполягав на поданні 

в УЗЕ особистих автобіографічних даних, а вимагав 

розмістити інформацію про редаговані ним видання, які 

через відсутність коштів і штучні перешкоди польської 

влади виходили нерегулярно, подекуди окремими 

номерами. 

До редакції УЗЕА. Річинський надіслав надруковані 

17–200 сторінки ще не виданої книги “Проблєми 

української реліґійної свідомости”. Він наголошував на 

тому, що робота над книгою завершується і вона вийде 

друком у серпні 1932 р. Надіслав музичні збірки і часописи 
й ще декілька неназваних видань. Надруковані сторінки 

незавершеної книги попросив повернути до Володимира-

Волинського26. На отриманий лист редакція УЗЕ 15 червня 

того ж року висловила подяку за подаровані книги і 

повідомила автора про те що усі надіслані матеріали 

передадуть до бібліотеки НТШ. Редакція попросила 

надати інформацію біографічного характеру – коротенькі 

дані про себе, головне – про громадську діяльність. 

А. Річинський 24 червня 1932 р. надіслав розгорнуту 

автобіографію, у листі зазначив, що не знає що точно 

потрібно надати і тому “подаю матеріал різнорідний”, 
перерахував видані ним праці27. 

Із поданої інформації редакційна колегія вибрала 

основне і дані про А. Річинського надрукувала в УЗЕ. На 

жаль, невеликі розміри енциклопедії не давали можливості 

вмістити розгорнутої інформації про його діяльність, 

опубліковано лише найґрунтовніші відомості. Через 

обмеження місця гасел, інформація про важливі події й 

осіб скорочувалася до декількох рядків, тому відомості про 

А. Річинського подано у стислому вигляді. У подальшому 

Арсен Васильович співпрацював із редакційною колегією 

УЗЕ. Він “на заклик у справі бажаних доповнень”, 
долучився до наповнення матеріалом наступного видання. 

У листі до редакції від 29 серпня 1933 р. писав про те, що 

енциклопедія “поминула мовчанкою такі гасла”, подавши 

перелік прізвищ видатних діячів про яких не згадали в 

енциклопедії. Зокрема, І. Бочковського “Національна 

справа” (Відень, 1918 р.), Є. Бачинський 

“Еклезія” (Женева), Ю. Грох-Грохольський “Музика до 

українського тексту літургії”, підручник теорії співу (Рівне 

1930 р.). Подав відомості про “Релігійно-науковий вісник”, 

редактором якого був отець П. Білонь, який видавався 

“Братством Святої Покрови” у 1921–1923 рр., відправив до 
редакції 15 номерів цього журналу. Тритомник УЗЕ 

відіграв важливу роль у розвитку української термінології. 

До речі, А. Річинський подав до редакції відсутні гасла та 

їх визначення, такі, як “окселентувати”, “корогун”, 

“дідух”, “кострубом”, “гагілка”28. 

Незважаючи на те, що А. Річинський був за фахом 

лікарем, однак подані ним терміни до редакції УЗЕ 

свідчили про те, що він доволі добре знався на звичаях і 

обрядах української культури. Варто наголосити на тому, 
що праця редакційної колегії скеровувалася на пропаганду 

української мови, науки, культури, через написання і 

публікацію УЗЕ, яка спільно із “ЛНВ” відігравали 

провідну роль у формуванні української національної 

свідомості. 

Окрім того, А. Річинський доклався до поповнення 

фондів бібліотеки НТШ. Він, як жертводавець музею 

НТШ, згадується у газеті “Діло” (1931 р.)29. Так, у фонди 

бібліотеки він надсилав редаговані ним часописи “Нова 

дорога”, “На варті”, “Наше братство”, “Рідна церква”. 

Подарував авторські музичні збірки “Скорбна мати”, 
“Колядки”, “Українська відправа вечірня і рання”, 

“Всенародні співи в українській церкві”30. Передав на 

зберігання до бібліотеки працю викладача духовної 

семінарії у Кременці М. Кобрина “Про анафему на лікаря 

А. Річинського. Розгляд постанови священного Синода 

Православної церкви в Польщі з 15.IV.1929 р.”, “Акти 

церковного плебісциту на Волині 1927 р.”, п’ять листів 

“До історії національно-церковного Руху в Польщі”, які не 

видавалися без дозволу жертводавця31, надіслав 15 номерів 

“Релігійно-наукового вісника”32. Варто наголосити на 

тому, що завдяки клопіткій праці А. Річинського, 
пов’язаній із передаванням друкованих видань бібліотеці 

НТШ до нашого часу збереглися редаговані ним часописи 

та інші вказані матеріали. 

У 1933 р. А. Річинський продовжує співпрацю з 

газетою “Діло”. Публікує статтю “Диспропорція слів і 

діл”, у якій коментує працю Станіслава Лося “Міжнародне 

положення Польщі та галицькі українці”, наголошує на 

відмінностях росіян та українців, яка як ніколи актуальна й 

на сьогодні. Зокрема, він зазначає, що “…українці 

відрізняються від москалів і своєю вдачею і загальним 

світоглядом і особливостями своєї духової культури. Адже 
москалів цінує матеріалістична ментальність, що була 

причиною взагалі матеріалістичного духа і шовіністичних 

домішок в офіціальнім московськім православ’ю... Знаною 

є ворожість москалів до Європи та європейської 

цивілізації; далі максималізм у способі думання і звідси 

хитання між крайніми рішеннями, опльовування сьогодні 

того, що було святим ще вчора, моральна хиткість; 

нарешті – колективістичні тенденції в родиннім і 

господарськім житті, нахил до нігілізму і песимізму. Але в 

той-же час монгольська впертість і самозакоханий 

націоналізм москалів пхає їх на підбиття цілого світу то 
під гаслом “всеслужения человечеству 

православием” (Достоєвський), то в ім’я світової революції 

(Ленін). Звідси пафос “Третього Риму”, або “Третього 

Інтернаціоналу”: одно і друге, це дві сторони тієї ж самої 

25 “Ukrayinsʹka zahalʹna entsyklopediya”, VR LNNBim V. Stefanyka, F. 252, Op. 1, Spr. 704, P.12, Ark. 5 [in Ukrainian]. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 VR LNNB im. V. Stefanyka. F. 252, op. cit., Ark. 5. 
29 Muzey Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u Lʹvovi [Museum of the Scientific Society], Dilo, 6 hrudnya 1931, P. 5 [in Ukrainian]. 
30 VR LNNB im. V. Stefanyka. F. 252, op. cit., Ark. 5. 
31 Hutsalenko T. “Kilʹka novykh shtrykhiv do biohrafiyi Arsena Richynsʹkoho (za materialamy viddilu rukopysiv Lʹvivsʹkoyi naukovoyi 

biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrayiny)” [A few new touches to the biography of Arsen Richynsky (based on the materials of the 

Manuscripts Department of the V. Stefanyk Lviv Scientific Library of the National Academy of Sciences of Ukraine)], Mynule i suchasne 

Volyni ta Polissya: Kovelʹ i kovelʹchany v istoriyi Ukrayiny ta Volyni, Materialy XII Vseukr. nauk, ist.-krayez. konf.: zb. nauk, pratsʹ 

[Materials XII All-Ukrainian. Sciences], Lutsʹk, 2003, Part. 2, P. 28–30 [in Ukrainian]. 
32 VR LNNB im. V. Stefanyka. F. 252, op. cit. 
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націоналістичної ідеології, й тому більшовизм є природнім 

завершенням російської історії”33. 

А. Річинський, підсумовуючи, погоджується з 

міркування С. Лося про те, що споріднені Польща та 

Україна межують між двох світів – Європи й 
більшовицької Євразії, та що вони укладом свого життя, 

психічної структури і національних культур тяжіють до 

європейського християнського Заходу, тому є природними 

союзниками в боротьбі проти комуністичної небезпеки зі 

Сходу34. 

Таким чином, співпраця А. Річинського з часописами 

Східної Галичини упродовж 1928–1933 рр. носила не 

епізодичний, а системний характер. Власне вона 

зумовлювалася складністю ситуації, позаяк на теренах 

Західної Волині, в умовах міжвоєнної Польщі, 

україномовна видавнича продукція зводилася до переліку 
декількох видань. А. Річинський, будучи свідомим 

українським патріотом, намагався через співпрацю із 

часописами Східної Галичини, розкрити ті чи інші 

нагальні проблеми, розширити світогляд українства, 

публікуючи у низці популярних та відомих широкому 

загалу часописах свої праці. 

 
Kravchuk Olena. Cooperation of Arseniy Rechynskyi with 

magazines of Eastern Galicia (1928 ‒ 1933). Aim of investigation. 

The features of A. Richinskyi's cooperation with the journals of 

Eastern Galicia (1928–1933) are studied and analyzed. The research 

methodology. Used general scientific (analysis, synthesis, 

systematization, generalization), special historical (synchronous, 

comparative historical) methods. Scientific novelty. The article 

submitted for publication is the first scientific study, in which the 

collaboration of A. Richinskyi with the journals of Eastern Galicia 

during the appointed time was studied in a holistic, systematic and 

complex way. Conclusions. It is proved that A. Richinskyi, a well-

known socio-political, cultural and educational, church figure, 

doctor, composer, ethnographer of the first half of the twentieth 

century. collaborated with the magazines of Eastern Galicia, the 

motivating factor was the difficult situation in which the 

Ukrainians of Western Volyn` found themselves in interwar 

Poland, which limited the Ukrainian-language publishing activity. 

It is noted that A. Richinskyi, being a conscientious Ukrainian 

patriot, tried, through cooperation with magazines of Eastern 

Galicia, to reveal certain pressing problems, to expand the 

worldview of Ukrainians, publishing his works in a number of 

popular and well-known magazines. The important role of A. 

Richinskyiin the popularization of the Ukrainian printed word, is 

noted, which influenced the formation of the national 

consciousness of Ukrainians in both Western Volyn and Eastern 

Galicia. The role and place of A. Richinskyiin the popularization of 

Ukrainian-language printed materials, his influence on the 

originality and preservation of self-identity of Ukrainians in the 

conditions of interwar Poland are assessed. 
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движения, от Галичины и Поднепровья, стали: отсутствие прочных связей с другими украинскими землями; проведе-

ние ассимиляционной политики румынской верхушкой; негативное отношение австрийских властей к проявлениям 

национальной жизни; отсутствие религиозной обособленности большей части украинского населения от румынского; 

низкое национальное сознание украинцев Буковины. Выявлены предпосылки зарождения украинского общественного 

движения Буковины: предоставление правовой основы для функционирования общественных организаций через либе-
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нение национальной идеи и литературы из Поднепровья; появление выдающихся деятелей культуры на Буковине; реа-

кция украинцев края на национальное пробуждение румын и их борьбу за отделение Буковины от Галичины в 1860‒

1861 гг.; религиозно-церковная борьба между румынами и украинцами; увеличение в крае различных обществ; готов-
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цы, национальное возрождение, “Русская беседа”, румыны. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбу-

дови нашої держави, в умовах нестабільної політичної 

та соціально-економічної ситуації, коли в складних реа-

ліях виявляється розмитість ідеалів, відбувається загос-

трення нігілізму та апатії українського суспільства, осо-
бливого значення набуває проблема формування грома-

дянської позиції, усвідомлення власної відповідальності 

перед суспільством та відстоювання своїх громадянсь-

ких прав. Чи не найбільшими виразниками громадянсь-

кої позиції виступають громадські організації, які, бу-

дучи невід’ємною складовою демократичного суспільс-

тва, виражають його інтереси, впливають на зміцнення 

суспільної та правової свідомості, його національної 

ідеї, а також підтримують його зв’язок з державою. 

Проте ставлення населення до громадських організацій, 

зокрема через низький рівень довіри, необізнаність про 
їх діяльність, залишається неоднозначним. В таких умо-

вах особливої актуальності набуває потреба досліджен-

ня історичного досвіду українського громадського руху 

в минулому, де особливе місце належало українським 

громадським об’єднанням Буковини, що діяли з кінця 

60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. В даному контексті 
окремої уваги заслуговує висвітлення природи їх вини-

кнення. 

Мета наукової розвідки полягає у досліджені 

передумов та історико-регіональних особливостей ви-

никнення українського громадського руху Буковини в 

60-х рр. ХІХ ст. 

Історіографія дослідження. З точки зору вивчен-

ня проблеми цінними для дослідження особливостей 

зародження українського громадського руху на Букови-

ні є праці таких сучасних українських істориків як 

О. Добржанський, С. Добржанський, В. Філіпчук. Зок-
рема, О. Добржанський1 у своїх дослідженнях, приділя-
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1 Dobrzhanskyi O.V. Natsionalnyi rukh ukraintsiv Bukovyny druhoi polovyny ХIХ – pochatku ХХ st. [National movement of Bukovinian 

Ukrainians in the second half of the XIXth – the beginning of the XXth centuries], Chernivtsi, Zoloti lytavry, 1999, 574 p. [in Ukrainian]; 

“Chernivtsi – vyznachnyi tsentr ukrainskoho natsionalnoho rukhu druhoi polovyny ХIХ – pochatku ХХ st.” [Chernivtsi – a prominent 

center of the Ukrainian national movement of the second half of the 19th – early 20th century], Chernivtsi: istoriia i suchasnist (Iuvileine 

vydannia do 600-richchia pershoi pysemnoi zghadky pro misto) [Chernivtsi: history and modernity (Jubilee edition to the 600th annivers-

ary of the first written memory about the city)], [Kol. monohrafiia] Botushanskyi V.M., Bilenkova S.V., Dobrzhanskyi O.V. ta in. Za zah. 

red. Botushanskoho V.M., Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2009, P. 155‒162 [in Ukrainian]; “Natsionalni tovarystva – konsoliduiucha syla 

ukrainskoho rukhu na Bukovyni druhoi polovyny ХIХ – pochatku ХХ st.” [National societies as a consolidating force of the Ukrainian 

movement in Bukovyna (late 19th – early 20th c.], Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh state-

i. Istoriia. Politychni nauky. Mizhnarodni vidnosyny [Scientific journal of Chernivtsi National University: Collection of scholarly articles. 

History. Political science. International relations], Chernivtsi: Chernivetskyi universytet, 2010, N 514‒515, P. 36‒40 [in Ukrainian]. 
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ючи особливу увагу формуванню та діяльності україн-

ських товариств, на основі оригінальних документів 

розкрив історію національного руху українців Буковини 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст., його регіональні 

особливості та місце в загальноукраїнському національ-
ному русі. У наукових розвідках С. Добржанського2 та  

В. Філіпчука3 висвітлено перші кроки національного 

відродження українців, а також особливості утворення 

українських громадських організацій краю в 60‒70 рр. 

ХІХ ст. Значний науковий інтерес становлять розвідки 

С. Смаль‒Стоцького, Є. Дмитріва, Г. Піддубного, а та-

кож колективна праця Д. Квітковського, Т. Бриндзана та 

А. Жуковського4. Деякі важливі для дослідження відо-

мості загального характеру знаходимо в працях 

Р. Кайндля, Г. Купчанка, К. Козака та Е. Фішера, а та-

кож Е. Тучинського5. Втім, попри наявні наукові розвід-
ки, тематика яких охоплює зазначену проблематику, на 

сьогоднішній день ще немає окремого комплексного 

дослідження, присвяченого зародженню українського 

громадського руху на Буковині. 

Джерельна база дослідження представлена не-

опублікованими документами Державного архіву Черні-

вецької області та матеріалами, розміщеними в газетах 

“Буковина” (Чернівці), “Нова Буковина” (Чернівці), 

“Рада” (Київ), “Сzernowitzer Zeitung” (“Чернівецька га-

зета”, Чернівці), зібранні листувань та документів про 

життя Ю. Федьковича, підготовлених О. Маковеєм6, а 
також посланні митрополита Є. Гакмана до вірян, в яко-

му він розглянув церковні домагання румунів на Буко-

вині впродовж 1848‒1865 рр.7.  

Виклад основного матеріалу. На шляху творення 

українського національного руху одним з найважливі-

ших кроків було створення організаційних осередків, 

що ставши його рушійними силами, сприяли кристаліза-

ції національної ідеї та розширенню його соціального 

тла. На Буковині цей процес, як і в цілому початок наці-

онального відродження, порівняно з іншими українсь-

кими землями, дещо затягнувся в часі.  

Причинами цьому стали відсутність міцних сталих 
зв’язків з іншими українськими землями, де відроджен-

ня розпочалось раніше, проведення асиміляційної полі-

тики румунськими урядовими та клерикальними колами 

та негативне ставлення австрійської влади до проявів 

національного життя. На відміну від Галичини, на Буко-

вині не було такого важливого елементу, як релігійної 

окремішності, відмінності у віросповіданні пануючої 

польської та української націй. Належність до греко-

католицької церкви тривалий час була чи не головною 

рисою української відмінності в Галичині. В свою чер-

гу, на Буковині православна віра, спільна для румунів та 
більшої частини українців (за винятком вихідців з Гали-

чини, що були греко-католиками), мало не до кінця ХІХ 

ст. була знаряддям румунізаційної політики8. Щодо 

Наддніпрянщини, у порівнянні з буковинським краєм, 

вона мала сильну історичну пам’ять про недавню авто-

номію і козацькі часи, а також залишки колишньої геть-

манської еліти, яка попри те, що русифікувалася, все ж 

ще надовго зберігала свій місцевий патріотизм9. Також, 

як зазначає дослідник О. Добржанський, впродовж три-

валого часу українці Буковини мали низьку національну 

свідомість і слабо орієнтувалися в тому, ким вони є, а 
самі себе вони називали русинами10.  

Головною особливістю, що вирізняла українців 

Буковини з поміж інших націй, була мовно-фольклорна 

єдність, захисниками якої виступали селянство та неве-

лика частина інтелігенції, в основному представлена 

духовенством та нечисельним вчительством. В свою 

чергу, більшість інтелігенції, дворянство та буржуазія 

2 Dobrzhanskyi S.O. “Vasyl Prodan i zarodzhennia ukrainskoho natsionalnoho rukhu na Bukovyni v druhii polovyni ХIХ st.” [Vasil 

an and Ukrainian national resurgence process in the Bukovina in the second part of 19th century], Pytannia istorii Ukrainy. Zbirnyk 

ovykh prats kafedry istorii Ukrainy Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha [Issues of the history of Ukraine. 

Collection of scholarly articles, Department of history of Ukraine of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University], Chernivtsi: 

nodruk, 2013, Vol. 16., P. 110‒115 [in Ukrainian]. 
3 Filipchuk V. O. “Pochatky ukrainskoho natsionalnoho vidrodzhennia na Bukovyni” [The beginnings of the Ukrainian national revival in 

Bukovina], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Journal], 1999, № 2, P. 80‒89 [in Ukrainian]; “Pochatky ukrainskoho 

natsionalnoho vidrodzhennia na Bukovyni” [The beginnings of the Ukrainian national revival in Bukovina], Ukrainskyi istorychnyi 

nal [Ukrainian Historical Journal], 1999, N 4, P. 64‒74 [in Ukrainian]. 
4 Smal-Stotskyi S. I. Bukovynska Rus: Kulturno-istorychnyi obrazok [Bukovinian Rus: Cultural and historical essay], Chernivtsi, 1897, 

289 p. [in Ukrainian]; Dmytriv Ye. Iliustrovana istoriia “Ruskoi Besidy” v Chernivtsiakh (1869-1909) [Illustrated history of the “Ruska 

Besida” in Chernivtsi (1869‒1909)], Chernivtsi: Ruska Rada, 1909, 125 p. [in Ukrainian]; Piddubnyi H.F. Bukovyna, yii mynule i suchas-

ne (susp.-polit. narys) [Bukovina, its past and present (socio-political essay)], Kharkiv : Derzh. vyd-vo Ukrainy, 1928, 255 p. [in Ukrain-

ian]; Kvitkovskyi D.V. Bukovyna. Yii mynule i suchasne [Bukovina, its past and present], pid red. Kvitkovskoho D.  V., Bryndzana T., 

Zhukovskoho A. I., Paryzh – Filiadelfiia – Ditroit, Zelena Bukovyna, 1956, 965 p. [in Ukrainian]. 
5 Kaindl R. F. Istoriia Chernivtsiv vid naidavnishykh chasiv do sohodennia [History of Chernivtsi from ancient times to the present] / Pereklad z 

nim. V. Ivaniuka, Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2005, 300 p. [in Ukrainian]; Kaindl R. F., Manastyrskyi O. D. Rusyny na Bukovyni [Ruthenians 

in Bukovina] / Pereklad z nim. V. Ivaniuka, Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2007, 192 p. [in Ukrainian]; Deiaki istoryko-heohrafichni vidomosti pro 

Bukovynu [Some historical and geographical news about Bukovina] / ukl. Kupchanko H.I., repr. vidtvorennia vyd. 1875 r., Chernivtsi: Zoloti 

lytavry, 2008, 172 p. [in Ukrainian]; Kozak K., Fisher E. Kraieznavstvo Bukovyny [Local lore of Bukovina], Chernivtsi, Zoloti lytavry, 2006, 

208 p. [in Ukrainian]; Turczynski E. Geschichte der Bukowina in der Neuzeit: zur Sozial- und Kulturgeschichte einer mitteleuropäischen 

geprägten Landschaft [History of Bukovina in the modern era: the social and cultural history of Central Europe dominated land], Wiesba-

den, 1993, 260 p. [in German]. 
6 Fedkovych O. Yu. Pysannia Osypa Yuriya Fedkovycha [Writings of Osip Yuriy Fedkovych]: [in 4 vol.], Vol. 4 : Materialy do zhytti-

epysy Osypa Yuriya Hordynskoho-Fedkovycha [Materials to the biography of Osip Yuriy Hordynsky-Fedkovych] / z pershodrukiv i 

hrafiv zibrav, uporiad. i poiasnyv O. Makovei, Lviv, 1910, XII, 653 p. [in Ukrainian]. 
7 Nationale und kirchliche Bestrebungen der Rumӓnen in der Bukowina 1848‒1865 von Bischof Hakmann in einem Sendschreiben darge-

stellt [National and ecclesiastical claims of Romanians in Bukovina in 1848‒1865, set out by Bishop Hackman in a message], Czernowitz, 

1899, 216 p. [in German]. 
8 Filipchuk V. O. “Pochatky ukrainskoho…, Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1999, N 2, op. cit., P. 83. 
9 Mahochii P. “Ukrainske natsionalne vidrodzhennia: nova analitychna struktura” [The Ukrainian national revival: a new analytical 

framework], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Journal], 1991, N 3, P. 97 [in Ukrainian]. 
10 Dobrzhanskyi O.V. “Chernivtsi – vyznachnyi tsentr ukrainskoho…”, op. cit., P. 156. 
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асимілювались і ставали частиною панівних у краї ру-

мунської та німецької націй11. 

Перші прояви національної єдності українці Буко-

вини показали під час “Весни народів” 1848‒1849 рр. 

Відтак, під час виборів до австрійського райхстагу було 
обрано 5 українських селян, які, репрезентуючи націо-

нальні прагнення українського населення Буковини, 

виступали за полегшення умов скасування панщини, а 

також відстоювали необхідність залишити Буковину в 

складі Галичини12. Останнє питання для українського 

населення Буковини, окрім національного інтересу, а 

саме мовної та етнічної єдності та боротьби проти праг-

нень румунських кіл відокремити Буковину від Галичи-

ни і створити окремий румунський коронний край, мало 

й соціальний аспект: на Галичині на декілька місяців 

раніше було проголошено скасування панщини. На со-
ціальній основі розгорнулось також селянське повстан-

ня під проводом Л. Кобилиці у 1848‒1849 рр., яке було 

придушене австрійською владою13. 

Втім, у 1850-х рр. в умовах реставрації абсолютист-

ського ладу в Австрійській імперії прогресу в процесі 

національного самоусвідомлення та переходу націона-

льного руху українців Буковини на новий, організова-

ний етап, так і не відбулося, а деякі здобутки селянсько-

го повстання під проводом Л. Кобилиці мали тільки 

тимчасове значення. Одними з причин короткотривало-

сті національного пробудження на Буковині підчас ре-
волюційних подій 1848‒1849 рр. стали відсутність попе-

реднього підготування, ідеологічного підґрунтя та полі-

тичних програм: на даному етапі цей процес по суті був 

реакцією на складні соціальні та економічні умови, в 

яких перебували українці на Буковині. Як писала газета 

“Буковина” за 1885 р. про події тих років: “У насъ на 

Буковинѣ не було въ тогдашни часы людей, котри бы 

руску просвѣту межи нашимъ народомъ ширили, а осо-

бливо не було людей, котри бы були хотѣли нашь на-

родъ до того привести, щобы ôнъ самъ знавъ свое 

народне достоинство цѣнити”14. 
Все ж, слід констатувати деякі позитивні зрушення 

в сфері освіти та культури в той період. Відтак, у 1851 р. 

в Чернівецькій гімназії було введено викладання україн-

ської мови, першим вчителем якої став Я. Воробкевич15. 

В цілому, в ті часи було відкрито значну кількість шкіл 

з українською мовою викладання, що сприяло поширен-

ню грамотності серед населення, а також поповнювало 

ряди інтелігенції талановитою молоддю, що згодом сто-

яла в авангарді прокладання шляхів українського націо-

нального відродження. Також у 1849 р. в Чернівцях під 

впливом літературного розвитку Наддніпрянщини гали-

цьким священником І. Озаркевичем було надруковано 

латинськими літерами дві комедії-опери: “Diwka na wi-

ddaniu” і “Wisilie”. Перша комедія була переробкою 
“Наталки Полтавки” І. Котляревського, а друга – 

“Купала на Івана” С. Писаревського16. Це засвідчує, що 

вже в ті роки на Буковині відчувався культурний відго-

мін Наддніпрянщини та інших українських земель. В 

той період перші проби пера на рідній мові здійснили 

В. Ферлеєвич, Г. та В. Продани. Незважаючи на те, що 

їх твори були написані в застарілому стилі та ламаною 

мовою, переповненою церковними впливами, їхня твор-

чість засвідчувала появу інтересу до рідного слова і пос-

тупове пробудження національної свідомості17. 

Сприятливі умови для згуртування передової украї-
нської інтелігенції та зародження українського громад-

ського руху на Буковині склалися в 60-х роках ХІХ ст. 

Цьому передусім сприяли відновлення конституційного 

парламентського правління в Австрійській (з 1867 р. – 

Австро-Угорській імперії) та лібералізація австрійсько-

го законодавства, зміни до якого значно спрощували 

процес створення та діяльність громадських об’єднань. 

Правова основа для функціонування організацій була 

надана Конституційним законом “Про загальні права 

громадян для королівств і областей, представлених у 

Райхсраті” від 12 грудня 1867 р., а також законом “Про 
товариське право” від 15 листопада 1867 р., на підставі 

яких функціонували всі громадські товариства держави, 

зокрема Буковини, аж до Першої світової війни. Відпо-

відно до першого закону було визнано рівноправність 

усіх народів імперії, право кожного народу підтримува-

ти та культивувати свої національність та мову, а також 

право кожного австрійського громадянина на проведен-

ня зібрань та створення асоціацій18. 

Згідно з законом “Про товариське право” регламен-

тувалися створення, основні напрями функціонування, 

регулювалися взаємовідносини з владою та визначалися 
умови припинення діяльності організацій. За ним термін 

“товариство” означав “добровільне об’єднання декіль-

кох осіб, які керуються встановленим внутрішнім по-

рядком для сприяння визначеній меті”. За законом було 

визначено два типи товариств – загальні та політичні. 

До загальних належали всі товариства, окрім прибутко-

вих, кас взаємодопомоги, ремісничих товариств, проф-

спілок та релігійних об’єднань19. За реєстрацію об’єд-

нань відповідало крайове правління, до якого подавався 

11 Filipchuk V. O. “Pochatky ukrainskoho…, Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1999, N 2, op. cit., P. 81‒82. 
12 Dobrzhanskyi O.V. “Ukrainski deputaty vid Bukovyny u vyshchykh predstavnytskykh orhanakh vlady Avstrii (Avstro-Uhorshchyny) v 

1848–1918 rokakh” [Ukrainian deputies of the Bukovyna in the supreme representative bodies of the government of Austria (the Austro-

Hungarian Empire) in 1848–1918], Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist [Ukraine: cultural heritage, natio-

nal consciousness, statehood], 2012, N 21, P. 300‒307 [in Ukrainian]. 
13 Filipchuk V. O. “Pochatky ukrainskoho…, op. cit., P. 83. 
14 “Iz sela (Pro vybory, vybortsov, ta poslov)” [Out of the village (About elections, electors, and ambassadors)], Bukovina (Chernovtsy) 

[Bukovina (Chernivtsi)], 1885, Ch. 1, 1 sichnya, P. 2 [in Ukrainian]. 
15 Kohut L. “Istoriia Bukovyny” [History of Bukovina], Ridnyi Krai (Chernivtsi) [Native land (Chernivtsi)], 1930, Ch.7‒8 (№ 169‒170), 

16 liutoho, P. 1 [in Ukrainian]. 
16 Kvitkovskyi D. V. Bukovyna. Yii mynule i suchasne…, op. cit., P. 241.  
17 Dobrzhanskyi O.V. Natsionalnyi rukh ukraintsiv Bukovyny…, op. cit., P. 148. 
18 Konstitutsyonnyy zakon ob obshchikh pravakh grazhdan, dlya korolevstv i oblastey, predstavlennykh v reyskhsrate (12 dekabrya 1867 

goda) [Constitutional Law on the general rights of citizens, for the kingdoms and provinces represented in Reichsrat (12 December 1867)], 

Sobranie konstitutsiy [Collection of constitutions] : [In 5 issues], M.: V. Sablin, 1905‒1906, Politicheskaya biblioteka; № 3, Issue 2: Kons-

titutsii: Avstrii. Avstro-Vengrii. Vengrii. Anglii. Soedinennykh Shtatov [Constitutions: Austria. Austria-Hungary. Hungary. England. Unit-

ed States], 1905, P. 19 [in Russian]. 
19 Osachuk S.D. Nimtsi Bukovyny: istoriia tovaryskoho rukhu (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Germans of Bukovina: history of 

public movement (second half of 19th – early 20th century)], Chernivetskyi natsionalnyi un-t im. Yu. Fedkovycha, Naukovo-doslidnyi 

Tsentr bukovynoznavstva, Chernivtsi, Zoloti lytavry, 2002, P. 68 [in Ukrainian]. 
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статут товариства в 5-ти екземплярах. У ньому необхід-

но було вказати мету товариства та засоби її досягнен-

ня, джерела фінансування, структуру та органи управ-

ління, місцезнаходження, спосіб вирішення суперечнос-

тей та умови розпуску. В разі заборони крайовою вла-
дою відкриття товариства, засновники мали право пода-

ти апеляцію впродовж 60 днів до Міністерства внутріш-

ніх справ20. За державою зберігалось право здійснювати 

контроль за діяльністю об’єднань. Вони мали завчасно 

повідомляти владу про проведення зборів, на яких обо-

в’язково були присутні комісари поліції з широкими 

повноваженнями. Останні мали право розпустити зіб-

рання, якщо на ньому порушувались питання, які не 

належали до визначених статутом повноважень товари-

ства. До того ж, відповідні органи влади могли перегля-

дати усю документацію21. Політичним товариствам бу-
ло заборонено встановлювати між собою тісні контакти. 

Кожного року вони були зобов’язані реєструвати список 

своїх членів у крайовому управлінні22. Рішення про лік-

відацію організацій приймали: їхнє керівництво, крайові 

владні установи та Міністерство внутрішніх справ23. 

Отож, наприкінці 60-х років українці, що прожива-

ли на теренах Австро-Угорщини, зокрема Буковини, 

отримали набагато ширшу свободу слова та можливість 

створення різноманітних об’єднань, ніж мали українці у 

Російській імперії, де в той час був період обмежень та 

репресій проти будь-яких проявів неросійського націо-
нального життя. 

Зростанню організаційної діяльності українства на 

Буковині сприяв і ряд інших чинників. Значний вплив 

на цей процес справило пожвавлення національного 

життя на галицьких землях, популяризація ідеї українсь-

кої самобутності та літератури з Наддніпрянської Украї-

ни та поява видатних діячів культури на Буковині. Зок-

рема, відомі літератори Ю. Федькович, брати 

С. та  Г. Воробкевичі одними з перших відчули необхід-

ність проводити просвітню роботу серед українського 

населення Буковини24. Окрім громадської діяльності, їх 
заслуга полягала в тому, що вони своїми літературними 

творами привертали увагу провідних українських діячів 

Наддніпрянщини та Галичини до буковинського краю, 

які в свою чергу допомогли буковинцям розпочати наці-

онально-суспільну діяльність.  

В той період передові українські діячі Буковини 

ознайомились з творчістю Т. Шевченка, П. Куліша,  

І. Котляревського та ін., а також ідеями громадівського 

руху, який виник на рубежі 50-60-х рр. ХІХ ст. і визна-

чив своїм головним завданням пробудження національ-

ної свідомості народу шляхом розвитку української ку-

льтури25. Також буковинці спостерігали за розвитком 

галичан, зокрема, від початку 60-х рр. в їхні руки дедалі 

частіше потрапляли такі українські газети як “Слово” та 

ін.26. Варто відзначити, що у львівському “Слові” часто 

з’являлися дописи з Буковини, в яких місцеві діячі обо-
роняли українську народність. Свої твори сюди подава-

ли Ю. Федькович та А. Кобилянський: “Съ правдивою 

радостію помъщаемъ ту поетичнъи утворы… руского 

пѢвца І. Федьковича… Съ тою же цѢлію подае намъ 

братню руку и Г.А. Кобыляньскій, даровитый тружен-

никъ на нивѢ руской письменности, владѢющій превос-

ходно словомъ популярнымъ народнымъ. Мы надѢемся, 

що при ихъ помочи стане тымъ крѢчайше успѢвати 

оная часть литературы, котора безпосередно призначена 

для народа и котора высше всего нынѢ для насъ потреб-

на”27. 
Яскравим свідченням пожвавлення національного 

життя краю стало вшанування третіх роковин смерті Т. 

Шевченка, влаштованих 1864 р. в Чернівцях українськи-

ми богословами православної духовної семінарії та гім-

назистами. Вони організували панахиду за поетом в 

церкві св. Параскеви. З цього приводу львівський часо-

пис “Слово” писав: “Цей акт… збудив чуття в нашій 

українській молоді і показав, що і на Буковині і ми вста-

ли з великого сну і зачали думати і про свою словес-

ність”28. В ті роки також поставало питання про засну-

вання в Чернівцях українського часопису, редактором 
якого мав би стати Ю. Федькович. Зокрема, Федькович 

писав: “Оногда у Чирнівцехъ, бувъ я у редакторя 

“Буковини”.  – Ни одно ся тамъ говорило, а на решті 

прийшло до того, ци би не могла на нашій Буковині 

одна руска часопись, отъ на приміръ якъ вечерниці. ви-

ходити. Прохвесоръ Найбаверъ казавъ, що вінъ би мігъ 

заразъ концесію дістати, сли би я ся редахторомъ тої 

часописи обібравъ”29. Втім, даний проект не вдалось 

втілити в життя. 

Ще одним аспектом, який вплинув на зародження 

українського громадського руху на Буковині була реак-
ція українців краю на національне відродження румунів, 

важливим чинником еволюції яких була наявність наці-

ональної політичної, економічної, релігійної еліти, що 

займала панівне становище в краї, зокрема – в правосла-

вній церкві. Це засвідчили їх постійні намагання відо-

кремити Буковину від Галичини і створити румунську 

автономію у складі Австрії. Зокрема, підчас їхніх остан-

ніх змагань у 1860‑1861 рр. вони займалися поширен-

ням серед населення агітаційної листівки румунського 

депутата Буковинського ландтагу Є. Гурмузакі про відо-

кремлення Буковини від Галичини30. Втім, слід відзна-

20 Dobrzhanskyi O.V. “Natsionalni tovarystva – konsoliduiucha syla…, op. cit., P. 37. 
21 Rikkardi H. B. “Akademichna polityka tsentralnykh i kraievykh orhaniv vlady u Skhidnii Halychyni (1867–1914)” [Academic policy of 

the central and regional authorities in eastern Galicia (1867‒1914)], Ukraina – Polshcha : istorychna spadshchyna i suspilna svidomist 

[Ukraine – Poland: historical heritage and public consciousness], NAN Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, Lviv, 

2015, № 8, P. 21 [in Ukrainian]. 
22 Dobrzhanskyi O.V. “Natsionalni tovarystva – konsoliduiucha syla..., op. cit., P. 37. 
23 Rikkardi H. B. “Akademichna polityka tsentralnykh i kraievykh orhaniv vlady…, op. cit., P. 21. 
24 Dmytriv Ye. Iliustrovana istoriia “Ruskoi Besidy”…, op. cit., P. 9. 
25 Dobrzhanskyi O.V. Natsionalnyi rukh ukraintsiv Bukovyny…, op. cit., P. 128. 
26 Smal-Stotskyi S.I. Bukovynska Rus…, op. cit., P. 233. 
27 Vypysky iz “Slova” [Extracts from “Slovo”], 1861, ch. 48, z 15‒27 lypnia, Fedkovych O. Yu. Pysannia Osypa Yuriya Fedkovycha…, 

op. cit., P. 18‒19. 
28 Kohut L. “Istoriia Bukovyny” [History of Bukovina], Ridnyi Krai (Chernivtsi) [Native land (Chernivtsi)], 1930, Ch. 11 (№ 173), 15 

bereznia, P. 1‒2 [in Ukrainian]. 
29 Lyst Fedkovycha do D. Taniachkevycha [Fedkovichs letter to D. Tanyachkevich], Fedkovych O. Yu. Pysannia Osypa Yuriya…, op. cit., 

P. 83. 
30 Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti (DAChO) [State archive of Chernivtsi region], F. 3, Op. 1, Spr. 1644, 36 ark. [in German].  
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чити, що останні змагання за відділення від Галичини у 

1860-1861 рр. здобули підтримку української громадсь-

кості Буковини. Автономія Буковини в 50-х роках дове-

ла, що побоювання про значний економічний занепад не 

підтвердились. Також українці зрозуміли, що прагнення 
зберегти єдність з Галичиною, в умовах, коли австрійсь-

ка влада відмовилась поділити її на українську на поль-

ські частини, а також значної активізації там польського 

елементу, загрожувало посиленням полонізації та могло 

погіршити умови для розгортання українського націона-

льного руху, адже поляки в Галичині були потужніши-

ми, ніж румунські сили на Буковині31. Як наслідок, 26 

березня 1861 р. була “на постійно встановлена самостій-

ність Буковини”32, втім, слід зазначити, що вона повніс-

тю відповідала інтересам центральної влади, а не ру-

мунським прагненням33. Надії ж румунів щодо автоно-
мії Буковини, яка за їх планами згодом мала приєдна-

тись до інших румунських земель (Семигороду і Банату) 

і стати частиною Великого Воєводства Румунів, румун-

ської політичної одиниці у складі австрійської монархії, 

зазнали поразки34.  

Вагомий вплив на консолідацію українського соці-

уму Буковини та організаційне оформлення українсько-

го національного руху справила боротьба між румунами 

та українцями за релігійно-церковну ділянку.  Румунсь-

кі кола з особливою наполегливістю відстоювали свої 

права на цю “твердиню”, що тривалий час була оплотом 
румунізаційної політики та фальсифікації статистичних 

даних, так би мовити, хто належить до “волоської” – 

православної віри – той і румун. Водночас буковинські 

українці рішуче обороняли віру своїх предків, як одне з 

найміцніших підтверджень своєї автохтонності на Буко-

вині: факт, що переважна більшість українців Буковини 

сповідували православ’я, заперечував твердження руму-

нів про те, що всі українці прийшли в цей край після 

його прилучення до Австрії у 1775 р., адже якби це було 

правдою, тоді вони мали б бути греко-католиками35. 

Після того, як плани румунів щодо створення в 
рамках австрійської монархії “великого румунського 

князівства” зазнали краху, вони розпочали завзяті зма-

гання за створення автономної румунської Православної 

церкви в Австро-Угорщині з митрополією в Германшта-

ті (Брашові), яка мала б духовно єднати все румунське 

населення із Семигороду, Банату й Буковини та стати 

осередком для подальших змагань за свої права. Проти 

прилучення буковинського єпископства до семигород-

ської митрополії рішуче виступив владика Є. Гакман, 

зазначаючи, що це “стало би ся на кошт Русинів, яких в 

буковинській дієцезиї є 50%”36. Відтак, Гакман вирішив 
взяти курс на створення окремої Буковинської митропо-

лії37. На генеральному православному Cиноді Австрії, 

що відбувся в Карлівцях у 1864 р., владика відстоював 

ідею розділення православної церкви на три митрополії: 

сербську, румунську та буковинську. В свою чергу, чер-

нівецькі впливові румуни вимагали розділити її лише на 

сербську та румунську. Врешті, цей Синод завершився 

створенням румунської митрополії, але її обмежено 
тільки до Семигороду і Банату, а вирішення справи що-

до Буковини відклали на майбутнє38.  

Невдоволені рішенням Синоду румуни почали чи-

нити тиск на Гакмана і домагалися скликати буковинсь-

кий синод, на якому мали б голос і миряни. Коли ж вла-

дика не пішов їм на поступки, вони почали кампанію 

проти нього в румунській пресі, проводили демонстра-

ції і т.д.39. Цими змаганнями, які, до речі, переходили 

межі суто церковних і набирали форми національної 

боротьби між румунами і українцями, зокрема на сторі-

нках преси, почали дедалі більше цікавитись всі свідомі 
українці Буковини. Боротьба проти єпископа з боку ру-

мунів значно вплинула на українське духовенство Буко-

вини, яке разом з представниками інтелігенції, підтри-

мало його. А сам Гакман, бажаючи заручитись підтрим-

кою українського соціуму Буковини, почав приділяти 

йому більше уваги, зокрема він сприяв збільшенню кі-

лькості українців в управлінні єпископством та парафія-

ми, а також піднесенню рівня освіти православного ду-

ховенства за допомогою кваліфікованих професорів: 

І. Томюка, К. Поповича та ін. Діяльність Гакмана та 

церковні змагання поставили перед священниками пи-
тання: до якої національності вони належать та інтереси 

якої нації мають відстоювати; а також, в цілому, сприя-

ли активізації громадського життя українців на Букови-

ні40.  

Ще одним поштовхом, який прискорив зароджен-

ню українського громадського руху на Буковині став 

відносно швидкий розвиток в краї різноманітних това-

риств, що значно впливали на суспільне життя. За дани-

ми О. Добржанського, в 1856 р. на Буковині існували 4 

товариства, у 1863 р. – 12, а на початку 1869 р. їх було 

аж 2541. З поміж різноманітних об’єднань, які з’являли-
ся в краї в той період виокремлюють три основні групи: 

благодійницькі товариства, “загальнокорисні” товарист-

ва, до яких належали передусім літературно-наукові і 

професійні товариства, а також “Казино-товариства”, 

метою діяльності яких було світське спілкування та від-

починок42. Спочатку товариства на Буковині здебільшо-

го були інтернаціональними, втім, із зростанням націо-

нальних ідей та посиленням національних рухів на тере-

нах Австро-Угорщини, значно збільшилась кількість 

національних об’єднань43.  

Розширеними можливостями для створення свого 
товариства, яке б діяло на національних засадах, не мог-

ла не скористатися румунська інтелігенція. У 1862 р.  

А. Пумнул разом з братами А. та Г. Гурмузакі заснували 

31 Dobrzhanskyi O.V. Natsionalnyi rukh ukraintsiv Bukovyny…, op. cit., P. 122‒123. 
32 Kaindl R. F. Istoriia Chernivtsiv vid naidavnishykh chasiv do sohodennia…, op. cit., P. 108. 
33 Piddubnyi H. F. Bukovyna, yii mynule i suchasne…, op. cit., P. 40. 
34 Kvitkovskyi D.V. Bukovyna. Yii mynule i suchasne…, op. cit., P. 236. 
35 Ibidem, P. 243. 
36 Kharakter pravosl. tserkvy na Bukovyni [The character of the Orthodox. church in Bukovina], Nova Bukovyna (Chernivtsi) [New Buk-

ovina (Chernivtsi)], 1913, Ch. 31, 7 travnia, P. 1 [in Ukrainian]. 
37 Nationale und kirchliche Bestrebungen der Rumӓnen…, P. 155‒156. 
38 Ibidem, P. 119‒147. 
39 Smal-Stotskyi S. I. Bukovynska Rus…, op. cit., P. 224. 
40 Dobrzhanskyi O.V. Natsionalnyi rukh ukraintsiv Bukovyny…, op. cit., P. 126‒127. 
41 Ibidem, P. 144. 
42 Osachuk S.D. Nimtsi Bukovyny: istoriia tovaryskoho rukhu…, op. cit., P. 69‒75. 
43 Dobrzhanskyi O.V. “Natsionalni tovarystva – konsoliduiucha syla…, op. cit., P. 37.  
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румунську читальню (“Reuniunea de lectura”), з якої у 

1865 р. постало “Румунське товариство літератури та 

культури на Буковині” (“Societatea pentru cultura și litera-

tura română în Bucovina”). До цього об’єднання долучи-

лась значна частина української інтелігенції, адже на 
початках своєї діяльності воно займало обережну пози-

цію в національному питанні. Втім, з наростанням праг-

нень румунських кіл асимілювати українське населення 

краю, перед українцями постала потреба створення вла-

сного товариства44.  

Не менш важливо й те, що на тому етапі українська 

інтелігенція на Буковині стала більш згуртованою і під-

готовленою для створення власного осередку. В той 

період все більше українців почали отримувати головні 

посади у світській та церковній ієрархії. Проповідником 

кафедральної церкви став священник В. Продан, на ви-
кладацьку роботу у Чернівці приїхали О. Прокопович,  

І. Браник. Активною діяльністю в краї займалися також 

судові урядовці М. Михаляк, О. Левицький, адвокат 

Л. Сахнович та ін.45.  

Отже, на 1868 р. в Чернівцях склалися всі необхідні 

умови для створення українського об’єднання, що мог-

ло б згуртувати передових українців краю. Як стверджу-

вав С. Смаль-Стоцький, безпосереднім поштовхом до 

цього стало доручення Є. Гакмана Т. Дроневі: “ “man 

muss einen Gegenverein schaffen” (треба створити проти-

вне товариство)… ”46. Втім, на думку історика О. Добр-
жанського, не слід вважати заснування першої українсь-

кої організації на Буковині лише заслугою Гакмана, 

його розпорядження лише прискорило цей процес, але і 

без нього справа йшла до створення українського націо-

нального об’єднання. Дане питання не раз обговорюва-

лось в колах української інтелігенції. Відтак, у 1866 р. 

В. Продан, Т. Дронь, М. Галіп, та ін. обмінювались дум-

ками про створення товариства, втім, на той час ніхто не 

наважився керувати цим процесом47.  

Підготовка до заснування української організації на 

Буковині закінчилася наприкінці 1868 р. Зокрема, Про-
дан, Дронь та Сахнович подали до уряду прохання про 

надання дозволу на проведення зібрання української 

інтелігенції 26 січня 1869 р., на що 11 січня 1869 р. 

отримали схвалення48. І вже 26 січня 1869 р. в Чернів-

цях в приміщенні готелю “Під золотим ягням” відбули-

ся установчі збори, на яких було створено товариство 

“Руська бесіда”49. Свою назву “Руська бесіда” запозичи-

ла у відповідного чеського товариства50. Головою обра-

ли В. Продана, заступником став Л. Сахнович, а секре-

тарем – Т. Дронь. Перші збори товариства викликали 

сильний резонанс не тільки серед буковинських україн-
ців, а й серед інших народностей краю та поза його ме-

жами, про що свідчить велика кількість дописів, зокре-

ма в газетах “Слово”, “Gazeta Narodowa”51 та 

“Сzernowitzer Zeitung”52. На збори прибули близько 200 

чоловік з усієї Буковини, серед яких було понад 60 свя-

щенників53.  
Вже 6 лютого “Руська бесіда” подала до крайового 

правління інформацію про склад виділу та свій статут, 

згідно з яким метою діяльності об’єднання було визна-

чено піднесення “просвѣщенія и товаришеской жизни”, 

а засобами її досягнення мали стати: створення бібліоте-

ки, видання корисних творів та часописів, а також това-

риське життя54. 

“Руська бесіда”, проіснувавши з короткими перер-

вами аж до 1940 р., стала найпотужнішим та найбіль-

шим українським об’єднанням на Буковині. До прикла-

ду, у квітні 1909 р. кількість членів товариства сягала 
більше 600 чол.55. Заснування товариства стало одним з 

найбільш визначальних кроків на шляху національного 

відродження українців Буковини і переходу українсько-

го національного руху Буковини на якісно новий, орга-

нізований, етап розвитку. Як згодом зазначив парламе-

нтський посол М. Спинула у своїй промові на зборах 

філії “Руської бесіди” у Сторожинці у 1908 р.: “Це това-

риство в життя українського народу на Буковині влило 

живу ідею… дякуючи йому, тепер вся українська люд-

ність на Буковині з’організована в одну сильну і свідо-

му громаду, з якою числитися мусять і уряд і всі сусіди, 
що перше і знати українців не хотіли”56. Слідом за 

“Руською бесідою” було засновано “Руську раду”, 

“Согласіє”, “Братній союз”, “Союз”, “Міську читаль-

ню”, “Народний дім” та ряд інших товариств, які розго-

рнули активну діяльність, спрямовану на формування 

національної та суспільної свідомості українців, їх залу-

чення до національного життя57. 

Отже, на основі поданого матеріалу, можемо зро-

бити такі висновки: 

1. Початок українського громадського руху на Бу-

ковині було покладено в кінці 60-х рр. ХІХ ст. із засну-
ванням першого українського товариства “Руська бесі-

да”. 

2. Відставання буковинських українців в плані 

створення організаційних осередків національного руху 

від своїх галицьких та наддніпрянських побратимів бу-

ло спричинено:  

відсутністю міцних зв’язків з іншими українськими 

землями, де відродження розпочалось раніше; 

проведенням асиміляційної політики румунськими 

урядовими та клерикальними колами; 

негативним ставленням австрійської влади до про-
явів національного життя; 

44 Dobrzhanskyi O.V. Natsionalnyi rukh ukraintsiv Bukovyny…, op. cit., P. 144‒145. 
45 Filipchuk V. O. “Pochatky ukrainskoho…, , op. cit., P. 66. 
46 Smal-Stotskyi S. I. Bukovynska Rus …, op. cit., P. 236. 
47 Dobrzhanskyi S.O. “Vasyl Prodan i zarodzhennia ukrainskoho natsionalnoho rukhu…, op. cit., P. 112. 
48 DAChO, F. 3, Op. 4, Spr. 1957, Ark. 1‒2 [in German]. 
49 Dmytriv Ye. Iliustrovana istoriia “Ruskoi Besidy”…, op. cit., P. 11. 
50 “Iuvylei tovarystva “Ruska Besida” [Anniversary of the society “Ruska beside”], Rada (Kyiv) [Soviet (Kiev)], 1909, № 15, 20 sichnia, 

P. 4 [in Ukrainian].  
51 Kvitkovskyi D.V. Bukovyna. Yii mynule i suchasne…, op. cit., P. 269. 
52 Czernowitzer Zeitung (Czernowitz) [Chernivtsi Newspaper (Chernivtsi)], 1869, № 9, 15 Jӓnner, P. 2 [in German]. 
53 Dobrzhanskyi O.V. Natsionalnyi rukh ukraintsiv Bukovyny…, op. cit., P. 148. 
54 DAChO, F. 3, Op. 4, Spr. 1949, 25 ark [in German/Ukrainian]. 
55 Krakaliia K., “Lyst z Bukovyny” [Letter from Bukovina], Rada (Kyiv) [Soviet (Kiev)], 1909, N 98, 1travnia, P. 1 [in Ukrainian]. 
56 “Do kulturno-prosvitnoho rukhu v storozhynetskomu poviti” [To the cultural and educational movement in Storozhynets district], Rada 

(Kyiv) [Soviet (Kiev)], 1909, № 32, 10 liutoho, P. 2 [in Ukrainian]. 
57 Dobrzhanskyi O.V. “Chernivtsi – vyznachnyi tsentr ukrainskoho…, op. cit., P. 157. 
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відсутністю релігійної окремішності більшої части-

ни українського населення від румунського з вищим 

рівнем національною свідомості; 

низькою національною свідомістю самих українців, 

значна частина яких асимілювалась і стала частиною 
румунської та німецької націй.  

3. Також, узагальнюючи вищесказане, можемо чіт-

ко виокремити передумови, які сприяли виникненню в 

кінці 60-х рр. ХІХ ст. українського громадського руху 

на Буковині, а саме:  

надання правової основи для функціонування гро-

мадських організацій через відновлення конституційно-

го парламентського правління та лібералізацію законо-

давства в Австро-Угорській імперії; 

активізація національного життя в Галичині;  

поширення національної ідеї та літератури з Над-
дніпрянщини; 

поява видатних діячів культури на Буковині; 

реакція українців краю на національне пробуджен-

ня румунів та їх змагання за відокремлення Буковини 

від Галичини у 1860-1861 рр.; 

боротьба між румунами та українцями за релігійно-

церковну ділянку; 

швидке піднесення в краї різноманітних товариств 

та організацій; 

згуртованість та готовність наприкінці 60-х рр. ХІХ 

ст. української місцевої інтелігенції до створення влас-
ного товариства. 
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Рачук Святослав. Понятие “исторического времени” через призму постнеклассической науки. Цель науч-
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призму постнеклассической науки, определить его соразмерность с дефинициями в классическую и неклассическую 

эпоху научной рациональности, теоретически обосновать с позиции сложной саморегулирующейся системы и аксиоло-

гического наполнения. Актуальность исследования обусловлена парадигмальным сдвигом от неклассической к пост-

неклассической науке, что привело к переосмыслению основных теоретических концептов, в частности, неотъемлемой 

части исторической науки – исторического времени. Для достижения этой цели были использованы методы анализа, 

синтеза и другие. Выводы: в процессе исследования было установлено, что об историческом времени в контексте пос-

тнеклассической науки возможно говорить, с одной стороны, как о сложной саморегулирующейся системе, а с другой, 

– как об аксиологически наполненном концепте.  

Ключевые слова: астрономическое время, историческое время, постнеклассическая наука, саморегулирующаяся 
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Постановка проблеми: Інноваційне суспільство 

характеризується парадигмальними змінами, що 

найактуальніше прослідковується в науковому житті. 

Друга половина ХХ ст. була позначена переходом від 

некласичної до постнекласичної раціональності. 
Некласичний тип раціональності, на думку 

В. С. Стьопіна, забезпечує освоєння складних 

саморегульованих систем, постнекласичний — 

складних систем, здатних до саморозвитку1. 

Постнекласична наука досліджує складні системи, 

здатні до саморегуляції та самовідтворення. Це 

потребує нової методологічної настанови для пізнання 

об’єкта крізь призму саморегуляції. Нове теоретичне 

бачення характерне не лише для природознавчих, 

кібернетичних чи медичних наук, а й для соціально-

гуманітарної сфери досліджень. 
Нового теоретичного обґрунтування потребує 

основна категорія історичної науки — «історичний 

час». Це один із фундаментальних концептів не тільки 

історичної науки, а й гуманітарних дисциплін загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 

Дослідженнями історичного часу займалися такі 

дослідники як М. Блок, Ф. Бадаєва, В. Гайденко, 

Р. Козеллек, О. Лосєв, Г. Герасимов та ін. В контексті 

філософії та методології науки цієї теми торкались 

І. Добронравова, Л. Зашкільняк, С. Кримський, 

Ю. Павленко, В. Потульницький, О. Пріцак, В. Смолій, 
В. Стьопін, Т. Ящук. 

Новизна статті полягає у філософській рефлексії 

терміну історичного часу в контексті постнекласичної 

науки, що передбачає її теоретичне обґрунтування з 

позиції складних саморегульованих систем і ціннісного 

дискурсу.  

Актуальність дослідження зумовлена зміною 
наукової парадигми та глобальними методологічними 

нововведеннями, які стосувалися природничих і 

гуманітарних наук, у тому числі й історичного 

пізнання. 

Мета наукової розвідки полягає у відображенні 

теоретичного підгрунтя концепту історичного часу та 

його сумірності з дефініціями у класичну та некласичну 

епоху наукової раціональності, виявленні його 

методологічних потенцій, що реалізують 

постнекласичну настанову – дослідження об’єкта крізь 

призму складних саморегульованих систем і його 
ціннісного наповнення. 

Методи дослідження: Аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, компаративістський і діалектичний підходи. 

Виклад основного матеріалу дослідження: 
Історична наука, як і будь-яка інша, має власні основні 

концепти, на яких вона базує теоретичну частину 

дослідження. Теоретичним фундаментом історичної 

науки є концепт історичного часу як основного об’єкта 

дослідження історика. Проте поняття історичного часу 

не завжди є очевидним. Так, за визначенням 

Г. Герасимова, історичний час є субстанцією, в якій 
відбуваються події минулого2. З. Чеканцева зауважує: 

―Календарний час — це час астрономічний, 
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однорідний, формальний, неперервний, кількісний, час 

календарів та годинників. Історичний час – це 

темпоральне втілення соціального. Час, що формує 

досвід (змістовно, якісно, перервний, відносний). Він 

неоднорідний, гетерогенний, багатовимірний. Кожна 
історична реальність (процес, відношення, зв'язок, 

явище) функціонує в межах тільки їхнього історичного 

часу. У кожного історичного феномену свій ритм, свій 

тип частоти та своя періодичність‖3. Отже, історичний 

час якісно відрізняється від календарного, оскільки 

містить у собі не астрономічну, а соціальну онтологію. 

Його наповненість складає сукупність соціальних подій, 

явищ, зв’язків. Іншими словами, історичний час – це 

різновид астрономічного часу, для якого характерна 

людиномірна спрямованість. Основним критерієм 

розвитку історичного часу є людська діяльність: чим 
більше подій, які є безпосереднім наслідком діяльності 

людини, на відрізку астрономічного часу — тим більше 

цей відрізок вважається історично важливим для 

суспільства в цілому. Усвідомлення ідеї історичного 

процесу як єдиного в часі розвитку культур було 

закладено в німецькій історіографії 80-х років ХVІІІ ст. 

Йоганном Готфридом Гердером, який поставив 

завдання вивчення того, що стосується нас перш за все, 

та всієї історію людства загалом4. Ця настанова стала 

прототипом концепту історичного часу, в якому 

відбувалися всі події історії. При цьому стало 
очевидним, що одну подію чи факт історії можна 

трактувати з різних позицій, а саме — учасників, 

свідків, істориків тощо. 

Слід зауважити, що поняття історичного часу 

концептуально визначено лише в ХІХ ст. як елемент 

соціальної реальності. Причиною його появи, на думку 

М. Румянцевої, є ―недостатність / обмеженість 

національно-державної ідентичності, але при цьому 

історичне знання зберігає формат національно-

державного метанаративу, тоді як функції розширення 

соціокультурного простору бере на себе нова наука – 
етнографія‖5. У ХІХ ст. розширюються рамки 

історичного часу, тобто охоплення терміну виходить за 

межі ―астрономічного‖ минулого та починає 

трактуватись у контексті сучасної людської 

суб’єктивності, психології та мотивації. Одним із 

дослідників, які робили акцент на матеріалістичній 

природі історичного процесу, був К. Маркс. Для нього, 

як і для Ґ. Геґеля, історичний час є процесом боротьби 

протилежностей. Різниця полягає в тому, що у Геґеля 

історичний процес реалізувався через розвиток духу, 

тобто через відірвану від матерії субстанцію, яка 
проходить етапи розвитку на шляху до абсолютного 

духу. У творчості К. Маркса основою історичного 

розвитку постає людський фактор. Дослідник творчості 

К. Маркса В. Мєжуєв зазначає: ―Водночас історичне 

знання, як це було зрозуміло вже Марксу, не можна 

прирівняти до природничого знання, оскільки історія 

людей в одному пункті серйозно відрізняється від 

історії природи – в ній є суб’єкт, який діє в силу не 

природної доконечності, а усвідомлено вибраної і 

поставленої перед собою мети‖6. Спостерігається 
перехід від розуміння історії як духовного процесу до 

тлумачення історії як матеріальної людської діяльності.  

Розуміння історії як похідної від процесу людської 

діяльності яскраво представлене у творчості В. Дільтея. 

Він вважав, що майбутнє існує тільки для людини, яка 

ставить певні цілі, тобто майбутнє це не що інше, як 

мета, а минуле — це той проміжок часу, в межах якого 

була поставлена ця мета. Як зазначає А. Кірієнко, ―Для 

Дільтея час – це специфічний людський час, 

характеристики якого випливають зі специфічного 

людського способу життя, і цей спосіб життя, як 
слушно зауважує П. Гайденко, В. Дільтей називає 

історією, або культурою‖7. Отже, у В. Дільтея ми 

спостерігаємо психологічне тлумачення 

людиномірності історичного часу.  

Ця характерна ознака була притаманна терміну 

―історичний час‖ в епоху класичної науки. Саме 

К. Маркс переосмислив історичний час на лад 

некласичної науки, увівши настанову людиномірності 

історії.  

Нове осмислення історичного часу було характерне 

і для О. Шпенглера, який розумів його не так в 
індивідуально-особистісному контексті, як у контексті 

культурно-історичному, в  якому і формується індивід 

як агент історії. Отже, основною характеристикою 

наукового життя ХІХ ст. стало приділення уваги 

предметному полю історії, яка як наука в строгому 

значенні цього слова лише зароджувалася. 

Двадцяте століття принесло не тільки низку 

наукових відкриттів, а й кризи, причиною яких стала 

нездатність теоретичної науки обґрунтувати власні 

засади. Перед наукою поставали нові проблеми, 

розв’язанням яких активно займалися позитивісти ще 
від часів ХІХ ст. Основним їхнім завданням було 

отримання об’єктивного знання, яке в подальшому 

стало методологічною настановою не тільки для 

природничих наук, але й для гуманітаристики. Зокрема, 

історія почала трактуватись як одна із соціальних наук, 

що дає матеріал для розуміння сьогодення. З одного 

боку, історія інкорпорується в комплекс соціальних 

наук, а з іншого, відбувається міждисциплінарна 

взаємодія та проникнення в історичну науку 

соціологічних методів дослідження. ―В позитивістській 

філософії історії, – зазначає А. Тюліна, – центральне 
місце посідає принцип багатофакторного детермінізму, 

який дозволяє висвітлювати політичні, економічні, 

соціальні, правові, психологічні, інтелектуальні, ідейні, 

релігійні й етичні компоненти розвитку суспільства‖8. 

Настанова пошуку істинного знання відобразилась у 

3 Chekanceva Z. A Obraz vremeny y Ystorycheskye predstavlenyja: Rossyja – Vostok – Zapad [The Image of Time and Historical Repre-

sentations: Russia – East - West], 2010, Moskow, P. 73 [in Russian]. 
4 Rumjanceva M. F. Lenejnaja nelenejnaja temporaljnostj v ystoryy – Istorycheskye predstavlenyja: Rossyja – Vostok – Zapad [Non-linear 

linear temporality in history - Historical representations: Russia – East – West], 2010, Moskow, P. 29 [in Russian]. 
5 Ibidem. 
6 Mezhuev V. “Ydeja vsemyrnoj ystoryy v uchenyy Karla Marksa” [The idea of world history in the teachings of Karl Marx], Logos, N 2 

(81), P. 5 [in Russian]. 
7 Kirijenko A. O. “Istorychnyj chas jak teoretychna problema”, [Historical time as a theoretical problem], Humanitarnyy chasopys 

[Humanities magazine], N 2, 2013, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2013_2_11  [in Ukrainian]. 
8 Tjulyna A. V. Metodologicheskiye printsipy postroyeniya kontseptsii istorii v russkom pozitivizme [Methodological principles foe desin-

ing the concept of history in russian positiveism], Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and educa-

tion], 2015, N 1 (Part 1), URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24924 [in Russian]. 
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рефлексії історичного процесу. Фундаментальним 

елементом у ―новій історії‖ була французька 

історіографічна школа Анналів, представниками якої 

були Люсьєн Февр, М. Блок, Шарль Блондель, Габріель 

ле Бра, Жорж Лефевр та ін. Основним їхнім 
досягненням став аналіз історії в широкому контексті, 

не тільки в суспільно-політичному, а й економічному, 

етнографічному тощо. Вперше було застосовано термін 

―ментальність‖ для опису невід’ємної частини життя 

суспільства загалом та історії зокрема. Процес 

минувшини для представників цієї школи є 

тотальністю. Як зазначає С. Яцик, вони ―намагалися 

зняти суперечність між матеріальним і духовним та 

вивчити взаємний вплив різних сторін людського 

життя‖9. У цьому контексті історичний час 

осмислювався передусім крізь призму суб’єктивного 
бачення як учасника подій, так і історика. Він постає як 

суб’єктивний складник того чи того суспільства. При 

цьому історичний час може бути різним для різних 

суспільств, хоч астрономічно вони перебувають в одній 

часовій площині. Так, до прикладу, 

середньостатистичний мешканець Європи ХХІ ст. буде 

перебувати у культурному вимірі історичного часу ХХІ 

століття, а тубілець віддалених регіонів Африки – у  

культурному прошарку ранньо-залізного віку, при 

цьому обидва – в одній часовій площині астрономічного 

часу. Тобто ідея про однорідність історичного часу як 
монолітної структури для всіх народів є історичним 

пережитком. Лінійне розуміння історичного часу – 

надбання доби класичної науки, тоді як для некласичної 

науки характерне циклічне розуміння історичного часу, 

яке подекуди тлумачиться як процес. Некласична наука 

в природознавчих дослідженнях починає вивчати 

реальність крізь призму нелінійних систем. Історія не 

стає винятком і починає трактуватись як нелінійна 

система, а роль історика як дослідника починає 

включатись у контекст дослідження історії. 

Друга половина ХХ ст. характеризувалася новим 
типом наукової раціональності – постнекласичним. 

Основними передумовами його створення був активний 

розвиток технологічних нововведень, поява 

комп’ютерів і комп’ютерних мереж. Особливо активно 

це відбувалося наприкінці ХХ ст. Технологічний прорив 

був позначений новими методологічними прийомами. 

До них належать глибинна міждисциплінарна 

орієнтація, зміна науково-методологічних прийомів і 

трактування предмета дослідження крізь призму 

складних людиномірних систем, здатних до 

самоорганізації та саморозвитку. Відбулося 
переосмислення суб’єкта пізнання, який, на думку 

В. Стьопіна, постає ―не як заданий наперед, а як такий, 

що конструюється та відтворюється в певних 

соціальних інститутах‖10.  

Сучасна постнекласична наука реалізовує в своїх 

настановах не тільки свій епістемологічний потенціал, а 

й аксіологічну спрямованість. У новій методологічній 

настанові постає необхідність розглянути історичний 

час у новому контексті. Історичний процес в 

онтологічному розумінні постає результатом діяльності 

суспільства, що трактується як складна, відкрита 
самоорганізовувана структура. Він не може розумітися з 

позиції лінійного часу, чи навіть циклічного, як це було 

раніше. Нині історичний час як теоретичний концепт 

сприймається крізь призму релятивності та відносності. 

Він більше не прив’язаний конкретно до 

астрономічного часу, події трактуються істориком, який 
досліджує певну епоху. Історичний час – мережа, в якій 

відбуваються історичні події. Такі елементи історії, як 

актуальність і причиново-наслідковий зв'язок між 

подіями, прерогатива швидше самого дослідника, ніж 

об’єкта дослідження, того, в якому суспільно-

політичному дискурсі живе дослідник. Якщо говорити 

про об’єктивні сторони історичного часу, то він є 

сіткою, на якій розміщено всі інші історичні концепти і 

терміни, до яких належать ―історична пам'ять‖, 

―історична свідомість‖, ―історична діяльність‖ тощо. 

Сьогодні часто застосовується префікс ―пост-‖ для 
позначення минулого, і знаходження наслідків цього 

минулого в сьогоденні. Постісторія не стала 

виключенням, оскільки для неї характерні завершені 

ідеї про розвиток історії як логічного послідовного 

становлення. ―Постісторія, – зазначає  С. Кримський, – 

засвоює вже не окремі сили природи, а інтегрує 

планетарні (земні), космічні та субатомні світи 

діяльності людини як громадянина ноосфери, володаря 

інформаційного універсаму‖. Сьогодення, на думку 

В. Шкуратова, постає ―часом швидких інформаційних 

потоків, експериментальних і катастрофічних подій, 
представлених на екранах телевізорів і комп’ютерів. 

Надшвидкий час зводить темпоральності, які здаються 

несумісними, в загальний клас і дозволяє формулювати 

запитання про відношення індивідуальної та історичної 

діяльності‖11. Тож на часі переосмислення концепту 

історичного часу в контексті постнекласичної науки.  

Виходячи з методології сучасної наукової 

раціональності, можна зауважити, що концептуальними 

засадами утворення історичного часу є перехід 

астрономічного часу в історичну, а відповідно і в 

соціальну площину. Для цього потрібні такі умови: 
– Наявність події, що мала місце в минулому не 

просто як певної хронологічної системи, а витлумаченої 

в контексті астрономічного часу. 

– Наповненість події ціннісним змістом. 

– Наявність у дослідника ціннісних уявлень. 

– Сумірність ціннісного наповнення події з 

цінностями дослідника. 

– Цілеспрямована діяльність дослідника з 

актуалізації минулого та його трансформації в 

історичну канву. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. 
Отже, можемо констатувати розвиток терміну 

історичного часу як складного багатовекторного явища, 

для якого властивий еволюційний розвиток при 

взаємодії історика та минулого. Немає історичного часу 

без історика, як і самого історика без історичного часу. 

Інакше кажучи, історичний час є теоретичним 

конструктом, що формується внаслідок цілеспрямованої 

діяльності дослідника, на основі глобальної джерельної 

бази, яка може бути представлена як матеріальними 

носіями (археологічні знахідки, антропологічні рештки), 

так і писемно-символічними (писемні джерела, 
наскельні малюнки). У класичну добу історичний час 

9 Jacyk S. Chto takoye shkola “Annalov” [What is the School of the Annals”], URL: https://arzamas.academy/materials/979 [in Russian]. 
10 Stepyn V. S Postneklassyka: fylosofyja, nauka, kultura…, op. cit., P. 251. 
11 Obrazy vremeni i istoricheskiye predstavleniya: Rossiya - Vostok - Zapad. Moskva [Images of Time and Historical Representations: 

Russia - East – West. Moskow], ed. by P. Repina, Moskva, 2010, 960 p. [in Russia]. 
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 вважався монолітним процесом, що характерно для 

всіх цивілізацій та суспільств. У некласичну добу він 

отримав концептуальне розгалуження, що виявилось у 

його локалізації та сумірності з певною культурною 

лакуною. Залучення історика як невід’ємного чинника 
формування історичного часу дозволяє переосмислити 

дуалізм історичного часу в контексті постнекласичної 

науки. Оскільки концепт історичного часу залежно від 

дисциплінарної спрямованості свого застосування може 

мати інші конотації, то перспективи подальшого 

дослідження полягають у детальнішому теоретичному 

обгрунтуванні феномену історичного часу залежно від 

конкретного предметного поля. 

 
Rachuk Svyatoslav. The concept of "historical time" in 

the frame of post-non-classical science. The purpose of the 

research is the philosophical and theoretical reflection of the 

concept of “historical time” through the prism of post-non-classical 

science. The determination of its proportionality with the 

definitions in the classical and non-classical era of scientific 

rationality. Theoretical substantiation from the position of a 

complex self-regulatory system and its axiological content. The 

relevance of the study: is due to the paradigmatic shift in the 

transition from non-classical to post-non-classical science, which 

led to a rethinking of the main theoretical concepts, in particular, 

historical science. For achieving this goal, there were used 

analytical, synthetical, comparative  methods. Conclusions. It was 

noted that historical time in the context of post-non-classical 

science allows us to speak of it, on the one hand, as a complex self-

regulatory system, and on the other, as an axiologically filled 

concept. 
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Аду-Ґъямфи Самуэль. Женщины в здравоохранении и биомедицине общества Ганы. Несмотря на значитель-

ный вклад женщин в медицине и охрони здоровья, он был часто в истории медицины и в другой научной литературе в 

основном опущен. Поэтому наше исследование содержит очевидную новизну: актуальную потребность рассмотреть 

разностороннюю роль женщин в истории здравоохранения Ганы. Недавнее эмпирическое исследование о вкладе жен-

щин в биомедицинскую помощь в Обуаси в регионе Асанти Ганы - стало полезным источником для написания этой 

статьи. Цель исследования пролить свет на эмпирические данные, собранные от женщин-практикующих медицин-

ских спивробитникиава в общине Обуаси. Методология статьи опирается на описательный, статистический и сравни-

тельный методические подходы. Выводы. Предлагаемое исследование, которое было написано на материале широкого 

круга исследований, среди прочего, утверждает, что многочисленные проблемы женщин в области медицины не смог-

ли помешать им подняться выше статуса-кво.  

Ключевые слова: женщины, вклад, биомедицина, здравоохранение, Обуаси Гана. 

Introduction. Historically, women have discharged duties 

in every aspect of the society aside what has been defined as 

their traditional roles as mothers, nurses, cooks, processors and 

house-keepers1. It is reported that, during the colonial period, 

women supported and played active roles in fighting European 
and British imperial control2. Again, the active roles women 

have played towards the building of medical practice and the 

care of women in particular have seen the passing of several 

civilizations including the contemporary times3. Historically, 

among the Akans of Ghana, women played significant roles 

within the traditional authority structure and provision of 

support in the area of healthcare4. These efforts 

notwithstanding, the literature posits that colonization waned 

the position of women by neglecting their roles5. Osseo-Asare 

has reported that those who took over the political system at 

independence were biased towards women6. 
Comparatively, in the United Kingdom, for centuries, 

medicine and health among others were male dominated 

professions7. Specifically, it was not until the late nineteenth 

century that women were admitted into UK medical schools8. 

In America too, medicine was a male-dominated profession 

until 18479. In Ghana, the first five Science Laboratories were 

opened in 1964 to only males10. In contrast, their female 

counterparts studied courses such as sewing, cooking and 

family hygiene. This underlines the fact that women were not 
given the opportunity to engage in learning, hence female 

human resource in the medical field was unequivocally limited. 

Since inception, biomedicine in Ghana also operated, and still 

operates, along patriarchal and other related hierarchies11. 

The above notwithstanding, women have shown that they 

have the capacity to take-up careers in healthcare and sometime 

outshine their male counterparts12. Studies on women and 

health posit among other things that there have been an 

increasing number of women within the healthcare systems 

across nations13. Research on Ghana and Africa in general 

including the United States among other nations have shown 
women outnumbering men within the healthcare sector14. Adu-

Gyamfi et al. have reported from Berlin G. et al. that concerning 

the US, women nurses are 80% more than their male 

counterparts15.  

 
History of medicine 

Історія медицини 
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Their contribution notwithstanding, studies have 

shown that, women have been neglected and marginalised 

by societies including scholars who write on health and 

medicine16. This problem is further exacerbated when 

scholars refuse to emphasize the contribution of women to 
healthcare profession. Significantly, there has been scant 

literature concerning historical writings of women‟s 

contribution to the medical fields. As a matter of fact, there 

are several works which focus on women; see for example, 

Manuh (1991), Osseo-Asare (2013), Aidoo (1985), Arhin 

(1983) and Adu-Gyamfi and Brenya (2016) among many 

others17. Few studies have paid keen attention to the efforts 

of women and the roles of women in the field of healthcare. 

Concerning Ghana, there is still a hiatus; emphasis on 

research on women have been varied but it continues to 

leave the real discussions of the contribution of women at 
the periphery. Within the schemes of things, I discuss 

indigenous women biomedical practitioners at Obuasi- the 

Asante Region of Ghana. Here, I draw from receptive 

female practitioners, who sincerely shared their thoughts 

and daily experiences as health practitioners. I draw broadly 

from a research we conducted in the Obuasi area of Ghana, 

aspects of which have been published. From here, I pursue 

an intellectual interpretation of my dialogues with the 

women who have risen above historical and cultural 

bottlenecks as well as the drivers that keep them in the 

medical profession –women nurses, women midwives. I 
devote aspects of my writing to a discussion on challenges 

of women as healthcare practitioners–increasing workload, 

lack of logistics, patients‟ non-compliance and longer 

working hours, Finally, I present some useful conclusive 

remarks to my interpretation of the dialogues I had with 

these enterprising female biomedical health practitioners. 

Rising above Historical and Cultural Bottlenecks. 

Several cultural and historical factors have hindered women 

from leading and playing active roles even in medical 

professions that are closely linked to the direct care of 

women. In the traditional or indigenous medical fields, 
women in Ghana and Obuasi in particular have played roles 

that are contiguous to modern midwifery18. In Africa, during 

the colonial period, biomedical care –physician role among 

others were the reserve of Europeans; native Africans were 

subordinated to the roles of orderlies to perform menial 

tasks19 20.  

Again, cultural beliefs continues to hinder women with 

rough interceptions21. From my dialogues with the women 

medical practitioners in Obuasi-Ghana, I infer that 

historically, women were believed to be cut-out for 

domestic chores. The discourses on women report that these 

cultural norms about the specificity of women‟s role in the 

community continue to ensure the progress of women 
beyond their compounds22. Studies by Manuh (1996) and 

Abane (2004) show that historically, men were entrusted 

with the responsibility of leading the household. Even 

though among the Akan communities, the discourses have 

centred on complementarity roles between men and women, 

the institution of biomedicine followed the Victorian values 

which were imbibed by the local people and practitioners 

during the colonial era23.  

These have not entirely stalled the progress of women 

in the contemporary setting of Ghana. The factors that drove 

this growth or progress include prestige and passion, 
education and job security. Concerning prestige and 

passion, existing literature claims that most women enter 

into the health profession as a result of passion to care for 

humanity24. In my local dialogues with women biomedical 

practitioners in Ghana, they argued among other things that 

choosing their professions as nurses and midwives was 

borne out of their compassion for humanity and the will to 

serve others. It was further reported in my dialogues with 

the women that their passion to become midwives in 

particular, sometimes drove them to go through hectic times 

to acquire the relevant training and certification to 
practice25. The toil the average Ghanaian young woman 

goes through to rise to become a midwife cannot be 

gainsaid. Due to their innate passion to become nurses and 

midwives, these young women are neither stopped by 

poverty nor detractors. They sometimes labour in other 

vocations until they get enough funds to pursue their 

biomedical healthcare aspirations26. In fact, a significant 

section of my informants, thirteen in number, in the Obuasi 

area of Ghana, hinted that the nursing profession is a call to 

serve humanity. It requires a people who are selfless, 

compassionate, patient, empathetic and sensitive. It requires 
the ability to bring hope and love to the helpless and the 

needy in the society27. It has been argued that most nurses 

and midwives were naturally born with the attitudes and 

characters exhibited by Florence Nightingale; the care for 

humanity28. It is argued that about 60% of nurses quit work 

within their first year due to the lack of passion for the 

profession and absence of compassion towards people in 

particular29. 

16 Anyidoho N. et al. “Shakespeare Lives in Ghana: Roles, Representations and Perceptions of Women”, ISSER, 2016 [In English]. 
17 Arhin K. “The Political and Military Roles of Akan Women,” in C. Oppong (ed), Female and Male in West Africa. Allen and Unwin, 1983, P. 

91‒98.; See also: Aidoo A.A. “Women in the History and Culture of Ghana”, Research Review, N 1.1, 1985, P. 14‒51 [In English]. 
18 Twumasi P.A. “Medical Systems in Ghana: A Study of Medical Sociology”, Ghana Publishing Corporation, 1975 [In English]. 
19 Ibidem. 
20 Opare M., Mill J. E. “The Evolution of Nursing Education in a Post-independence Context-Ghana from 1957 to 1970”, Western Journal of Nurs-

ing Research, N 22.8, 2000, P. 936‒944 [In English]. 
21 Alesina A., Giuliano P., Nunn N. “On the Origins of Gender Roles: women and the Plough.”, The Quarterly Journal of Economics, N 128.2, 

2013, P. 469‒530 [In English]. 
22 Abane H. “The girls do not Learn Hard Enough so they cannot do certain types of Work.‟ Experiences from an NGO-Sponsored Gender Sensiti-

zation Workshop in a Southern Ghanaian Community”, Community Development Journal, N 39.1, 2004 [In English]. 
23 Manuh T. “Women and their organizations during the convention people's party”, Institute of African Studies, 1991 [In English]. 
24 Adu-Gyamfi S. and Brenya E. “Nursing in Ghana: A Search for Florence Nightingale in an African City.” International Scholarly Research 

Notices, 2016, P. 1‒14 [In English]. 
25 Mary, Interview, Obuasi, (April 16, 2019). 
26 Lucy, Interview, Obuasi-Kokoteasua, (17th April 2019). 
27 Rahamat, Interview, Obuasi-Abompe, (17th April, 2019). 
28 Adu-Gyamfi S. and Brenya E. “Nursing in Ghana: A Search for Florence Nightingale in an African City.” International Scholarly Research 

Notices, 2016, P. 1‒14 [In English]. 
29 Tye J. “10 Leadership Lessons from Florence Nightingale”, 2015, URL: https://www.connectionculture.com/post/10-leadership-lessons-from-

florence-nightingale [In English]. 
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My dialogue with local informants suggests that the 

element of prestige attached to the medical profession act as a 

gravitas for women to pursue same. They opined among other 

things that health workers deal with human lives and are seen 

as God-sent. Beach et al. (2007) argued that respect is 
frequently regarded as an important dimension in the 

profession of medicine30. Writing in the latter part of the 20th 

century, Gostin put forward the argument that commanding 

respect will aid the development of natural or instinctive 

preference from patients and people in general31. Significantly, 

it has been contended that this form of respect imposes a 

distinctive moral feature upon the responsibilities of physicians 

and health workers32. 

Concerning education, the literature on Africa argues that, 

few women during the colonial era and at the dawn of 

independence had attained formal education with the ability to 
read and write; they were specifically trained to be nurses and 

midwives33. According to Lori et al. (2012), Ghana‟s Ministry 

of Health (MoH) in the quest to address the challenge of 

limited healthcare providers, have aimed at improving nursing 

and midwifery practice by expanding and opening new nursing 

and midwifery schools34. This opportunity has motivated a 

larger portion of the women population in Ghana as a whole to 

enrol in these schools to take up spaces in the health 

profession35. From a different perspective, based on the 

findings of Heath and Jayachandran (2017), I argue that the 

increase in female enrolment in formal education has increased 
their numbers in the health sector in Ghana36. Comparatively, a 

study in China has revealed that aside the large number of 

women in the country, women have achieved parity, with the 

potential of achieving superiority, in terms of their numbers 

among their fellow men in professional and technical 

occupations37. The debates above suggest that, the provision of 

equal opportunities to women and men in the area of education 

has caused a rise in the number of women being trained to 

become midwives and nurses. 

In addition, job security has been a basis upon which a 

majority of my informants in the Obuasi area of Ghana pursue 
or remain in the biomedical sphere or health profession. The 

question of rampant unemployment in Ghana remains a critical 

issue38. Unemployment stands as one of the major challenges 

threatening the globe and Africa in particular39. Significantly, 

aside economic problems, the issue of unemployment have had 

numerous impacts at the individual level40. The literature 
argues that unemployment has the proclivity to result in 

psychosocial stress and emotional distress which can 

consequently result in serious mental health complications41. 

Dialoguing with the nurses and midwives within the Obuasi 

community, they admitted that the aim to secure a job coupled 

with the interest of improving their living conditions and to 

evade unemployment informed their decision to be health 

practitioners. 

An informant hinted that the monthly allowances 

provided to nursing students by the Government of Ghana and 

the readily available occupation after school motivated her to 
join the profession. Again, in another dialogue, an informant 

hinted that as a result of the inadequate healthcare personnel in 

the country, women who enrol in the nursing training mostly 

qualify to secure a place in the profession in Ghana42. 

Similarly, an earlier study within the discourse of nursing 

claims that, nursing profession in Ghana is seen as a safe haven 

for those who want to secure jobs since they are readily posted 

upon completion of their studies43. In Australia, it has been 

reported that the availability of jobs within the nursing 

profession serve as both intrinsic and extrinsic rewards for 

specialising in the profession44. Significantly, this tendency has 
increased the number of nurses across the globe45. 

The Question of Nature and Nurturing. The question 

of nature and nurturing is also in sync with the earlier dialogues 

in the first section. In a broader study, Adu-Gyamfi et al. 

referred to Frimpong (2016), who has reported that nursing is 

perceived to be a caring, nurturing, feminine, motherly and soft 

profession considered ideal for women46. Since its inception, 

biomedical practices, were reported to be readily accessible to 

women due to the fact that the nature of the job was in line with 

the traditional role of women47. Significantly, the activities and 

practices associated with midwifery, through history, have been 
a reserve for women48.  

30 Beach M.C. et al. “What Does „Respect‟ Mean: Exploring the Moral Obligation of Health Professionals to Respect Patients”, Journal of General 

Internal Medicine, N 22(5), 2007, P. 692‒695 [In English]. 
31 Gostin L. O. “Informed Consent, Cultural Sensitivity and Respect for Persons”, JAMA, N 272.10, 1995, P. 844‒845 [In English]. 
32 Beach M.C. et al. “What Does „Respect‟ Mean…, op. cit., P. 692‒695. 
33 Akiwumi A. “Higher Education for Nurses.” Ghana Universities Press, 1970 [In English]. 
34 Lori J. R., Rominski, S., Richardson J., Agyei-Baffour P., Kweku N. E., and Gyakobo M. “Factors influencing Ghanaian Midwifery Students‟ 

Willingness to Work in Rural Areas: A Computerized survey”, International Journal of Nursing Studies, N 49.7, 2012, P. 834‒841. doi:10.1016/

j.ijnurstu.2012.02.006 [In English]. 
35 Diana, Interview, Obuasi, (April 26, 2019). 
36 Heath R. and Jayachandran S. “The Causes and Consequences of Increased Female Education and Labor Force Participation in Developing 

Countries”, Oxford Handbooks Online, 2017, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190628963.013.10 [In English]. 
37 To S. “China‟s Leftover Women: Late Marriage among Professional Women and its Consequences”, Routledge, 2015 [In English]. 
38  Regina, Interview, Obuasi, (April 26, 2019). 
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dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680502i  [In English]. 
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44 Hickey N. “Why nursing? Applying a socio-ecological framework to study career choices of double degree nursing students and graduates.” 

JAN, 2012, URL: https://doi.org/10.1111/jan.12029 [In English]. 
45 Ibidem. 
46 Frimpong D. K . “Men in female-dominated profession: the lived experiences of Ghanaian male nurses in the United States”, Lesley University, 
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In my dialogues with the local people, the informants 

hinted among other things that the availability of women have 

the potency to speed the recovery of patients. Specifically, a 

patient argued that, “women possess empathy and other features 

that support the recovery of patients”49. Karimi (2015) has 
reported that showing clients empathy is key to the nursing 

profession50. Similarly, one physician hinted that, “women are 

patient and have the motherly tendency to care and as such, take 

care of other people like their own wards”51. As reported by 

Pompilio; “the stereotypical toxic masculinity roles claim that 

men are not empathetic; they cannot nurture; they are not 

compassionate. Those roles are reserved for females”52. This has 

the tendency of discriminating against males who are enrolled in 

the nursing profession. A further dialogue with patients in the 

Obuasi community of Ghana showed that women nurses in 

Ghana are doing very well except for the few bad ones53. 
Women and Biomedical Practice. This section pays 

attention to the role of women as nurses and midwives. The 

literature posits that women as biomedical practitioners in 

Ghana commenced with the activities of the first nursing sisters 

in the country. Women received tutelage in biomedical training, 

especially in the area of medical nursing to enable them to 

function well54. The role of women in the biomedical sphere, 

from this time onward remained a core part of healthcare55. 

According to Adu-Gyamfi and Brenya (2016), prior to the 

introduction of biomedical care into Africa, nursing care was a 

role assigned to females56. This is anchored in the understanding 
that women are by nature able to take care of the people 

including the sick. This argument notwithstanding, the literature 

reports that the first nursing school in the world was peopled by 

only males57. 

Significantly, the World Health Organization reports that 

the nursing profession encompasses collective and autonomous 

care of individuals of all ages, families, groups and communities 

– sick or well in all settings58. Again, the literature reports that 

nurses stimulate health, prevent illness, restore health, and play 

diverse roles to reduce the suffering of patients59. Information 

from the literature is anchored by the dialogue I had with 

practitioners in Obuasi. One informant hinted that she attends to 

emergency cases, manages trauma and generally takes care of 

patients60. Similarly, a retired nurse reported that nurses give 

medications, injections, observe or monitor the health of patients 
make beds and clean wounds among other responsibilities61.  

The World Health Organization (WHO) has reported that 

midwifery involves care of women during pregnancy, labour 

and the postpartum period as well as care of the new-born62. 

Since its inception in 1917 in Africa, modern midwifery has 

been paramount in the provision of healthcare63. From its 

inception, midwifery has been viewed to be part of the natural 

roles of women; they are required to naturally attend to women 

during childbirth64.  

The existing literature posits that women are encouraged 

by midwives to follow some basic tenets to ensure that they 
maintain and improve their physical and psychological well-

being including that of their unborn babies. For example, the 

pregnant woman is charged to stay away from alcohol and to eat 

a balanced diet65. It has been reported that TBAs regularly 

visited and gave guidance and necessary advice to their clients 

immediately after conception66. The counsel the midwives give 

continues postpartum. Some of the counsel they give include 

sex education to encourage spacing of birth, counsel on 

breastfeeding and diet for both mother and baby among others, 

postpartum67.  

Challenges of Women as Healthcare Practitioners. This 
section focuses on the discussion of the challenges women face 

as they perform their roles as healthcare practitioners in the 

Obuasi community with wider ramifications on the people of 

Ghana and Africa in general. The issues that are discussed here 

include the challenge of increasing workload, lack of logistics, 

patients‟ non-compliance, and the question of longer working 

hours.  

I turn my attention to the question of adequate and 

effective staffing. It is a continuous challenge to have a growing 

human population with limited medical infrastructure and 

49 Opanyin Kwasi Poku, Interview, Obuasi, (April 27, 2019). 
50 Karimi H., Masoudi-Alavi N. “Florence Nightingale: The Mother of Nursing. Nursing and Midwifery studies”, N 4 (2), 2015. e29475, URL: 

https://doi.org/10.17795/nmsjournal29475 [In English]. 
51 Dr. Agnes, Interview, Obuasi, (15th April, 2019). 
52 Pompilio E. “Gender Roles in Nursing. Elite Healthcare”, 2020, URL: https://www.elitecme.com/resource-center/nursing/gender-roles-in-

nursing [In English]. 
53 Osei, Interview, Obuasi, (15th April, 2019). 
54 Opare M., Mill J. E. “The Evolution of Nursing Education in a Post-independence Context-Ghana from 1957 to 1970”, Western Journal of Nurs-

ing Research, N 22.8, 2000, P. 936‒944 [In English]. 
55 Ibidem. 
56 Adu-Gyamfi S. and Brenya E. “Nursing in Ghana: A Search for Florence Nightingale in an African City.” International Scholarly Research 

Notices, 2016, P. 1‒14. [In English] 
57 Pompilio E. “Gender Roles in Nursing. Elite Healthcare”, 2020, URL: https://www.elitecme.com/resource-center/nursing/gender-roles-in-

nursing/ [in English]. 
58 “World Health Organization (19th June to 22nd July 1946), Constitution of the World Health Organization”, International Health conference, 

New York, April 25, 2018 [in English]. 
59 Adu-Gyamfi S. and Brenya E. “Nursing in Ghana: A Search for Florence Nightingale in an African City”, International Scholarly Research 

Notices, 2016, P. 1‒14 [in English]. 
60 Mercy, Interview, Obuasi (April 21st, 2019). 
61 Mansa, Interview, Obuasi (April 21st, 2019). 
62 World Health Organization, World Health Organization, 2018. Retrieved April 21, 2019, from www.who.int/topics/midwifery/en/ [in English]. 
63 UNICAF. “How did Midwifery Start in Ghana.” Askmeghana, 2015, URL:  www.askmeghana.com [in English]. 
64 Akiwumi A. “Higher Education for Nurses.” Ghana Universities Press, 1970 [in English]. 
65 Adu-Gyamfi S., Gyasi R. M., Poku B. A. “Women Assisting Women in a Village in Ghana: The Role of Traditional Birth Attendants in 

Wurubegu-Anansu” International Journal of Body, Mind and Culture, N 5.1, 2018, P. 46‒60. doi:10.22122/ijbmc.v5il.118 [In English]. 
66 Twumasi P.A. “Medical Systems in Ghana: A Study of Medical Sociology”, Ghana Publishing Corporation, 1975 [In English]. 
67 Adu-Gyamfi S., Gyasi R.M. and Poku B. A. “Women Assisting Women in a Village in Ghana: The Role of Traditional Birth Attendants in 

Wurubegu-Anansu”,  International Journal of Body, Mind and Culture, N 5(1), 2018, P. 46–60, doi:10.22122/ijbmc.v5il.118 [in English]; Adu-

Gyamfi S et al. “Women and Medicine: A Historical and Contemporary Study on Ghana”, Ethnologia Actualis, N 19.2, 2019, P. 34–56. Doi: 

10.2478/eas-2020-0003 [in English]. 
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adequate health personnel to meet the growing health needs of 

the people68 69. The case of Obuasi is a quintessential Ghanaian 

case. In the Obuasi community, limited health professionals 

have increased the burden on female practitioners in particular. 

This challenge which has exacerbated the lack of interest and 
political will of respective governments in Africa and Ghana in 

particular has reduced the pace or the possibilities of expanding 

the health-force and the female health-force in particular. The 

increasing challenge of workload is further compounded by the 

limited motivation (salaries) allowances for the Obuasi female 

biomedical practitioner in particular. Adu-Gyamfi and Brenya 

imply that the exodus of Ghanaian female nurses and midwives 

to the North America and Europe is partly due to the lack of 

encouragement and insufficient salary70. This inadvertently 

increases the workload on female practitioners in particular. 

Again, my informants argued that, as African and 
Ghanaian women, they are also managers of the homes. To that 

end, excessive pressure at the work place adversely affects the 

delivery at home as managers. This is in consonance with the 

work of Rajan (2018) which argues that increasing workload 

results in tiredness at the workplace, causes weight loss, stress, 

irritation and general body pains71. This invariably affects the 

healthcare profession in the Obuasi community of the Asante 

Region.     

The above is further stretched with the question of 

inadequate logistics. Manso et al (2013) among others have 

reported on the lack of drugs to treat patients in some 
instances72. Apanga and Awoonor-Williams (2018) have also 

reported that in Ghana there are limited logistics and facilities. 

These among others affect proper healthcare delivery73.  

Also, the relationship between health workers and patients 

have sometimes remained problematic. Several patients have 

been non-compliant to the female health workers in the course 

of receiving treatment74. This makes it difficult for health 

workers in the feminine gender in particular to encounter 

challenges in the discharge of their duties.  Nurses, midwives 

and physicians included in the research have reported about 

patient non-compliance and limited support from their families. 
Several studies have reported on medical non-compliance in 

North America and Africa. Some of the works include Trivedi 

and Asch (2019)75 and Lauffenburger (2019)76. These studies 

have reported on medical non-compliance and impatience.  For 

example, Sharif et al. (2003) have reported that due to non-

adherence to medical advice, patients who were hitherto cured 

of their diseases return to the hospitals with severe 
complications77. Similarly, my finding has revealed that, 

although discharged in a recovered state, there has been several 

instances where most discharged patients return to the hospital 

with serious complications of same treated diseases.  

Women nurses in Obuasi have played diverse roles 

including supporting, directing and guiding patients to be in 

good shape. A further conversation with these women 

practitioners within the Obuasi community revealed among 

other things that spending longer hours at work has been 

detrimental to their health and well-being. This is supported by 

earlier research by Tucker and Folkard (2012) which argues 
among other things that longer working hours can cause fatigue 

and stress which can further lead to reduction in physical well-

being and disruption of family life78.  

Indeed, when women like their male counterparts spend 

excessive time at the workplace, it reduces the length of time 

they spend with their families. It can derail a lot of things within 

the nuclear family unit. Manuh (1991) has reported that women 

are specifically tasked with holding their household units and 

families together79. Once women in the biomedical sector spend 

more time at work, their role of “holding the household units 

together” is challenged. To emphasize, family conflicts increase 
as a result of absentee wives due to longer working hours at the 

medical facilities80.  It is prudent to argue that long duration at 

the work place also has the proclivity to affect efficiency at the 

hospital. Roger et al. (2004) have reported that healthcare 

workers who work more than twelve hours per day increase 

their risk of medical or healthcare error81. 

Conclusion. The current discourse has paid attention to the 

role of women in biomedical healthcare in Ghana with emphasis 

on my dialogues or conversations with biomedical women 

practitioners in Obuasi –located in the Asante Region of Ghana. 

It is clear that women practitioners in Ghana and Obuasi in 
particular have consistently contributed to the health sector just 

like their male counterparts. The increasing challenges 

68 Rajan D. “Negative Impacts of Heavy Workload: A Comparative Study among Sanitary Workers”, Sociology International Journal, 

N 2 (6), 2018. DOI: 10.15406/sij.2018.02.00086 [in English]. 
69 Lori, J. R., Rominski, S., Richardson, J., Agyei-Baffour, P., Kweku, N. E., and Gyakobo, M. “Factors influencing Ghanaian Midwife-

ry Students‟ Willingness to Work in Rural Areas: A Computerized survey”, International Journal of Nursing Studies, N 49(7), 2012, P. 

834–841, doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.02.006 [in English]. 
70 Adu-Gyamfi S. and Brenya E. “Nursing in Ghana: A Search for Florence Nightingale in an African City”, International Scholarly 

Research Notices, 2016, P. 1–14 [in English]. 
71 Rajan D. “Negative Impacts of Heavy Workload: A Comparative Study among Sanitary Workers”, Sociology International Journal, 

N 2.6, 2018. DOI: 10.15406/sij.2018.02.00086 [in English]. 
72 Manso J. F. et al. “Assessment of Logistics Management in Ghana Health Service”, 2013, DOI:10.18533/ijbsr.v3i8.267 [In English]. 
73 Apanga P. A. and Awoonor-William J. K. “Maternal Death in Rural Ghana: A Case Study in the Upper East Region of Ghana”, Front 

Public Health, N 6(101), 2018 [In English]. 
74 Russell S. et al. “Nurses and 'difficult' patients: Negotiating non-compliance”, Journal of Advanced Nursing, N 43(3), 2003, P. 281–

287, DOI: 10.1046/j.1365-2648.2003.02711.x [in English]. 
75 Trivedi R. and Asch S.M. “Can We Improve Patient Adherence by Harnessing Social Forces?” J GEN INTERN MED, N 34, 2019, P. 

785–786. https://doi.org/10.1007/s11606-019-04856-4 [in English]. 
76 Lauffenburger J.C et al. “Quantifying social reinforcement among family members on adherence to medications for chronic condi-

tions: A US-based retrospective cohort study”, J Gen Intern Med, 2019, DOI: https://doi.org/10.1007/s11606-018-4654-9 [in English]. 
77 Sharif S. A. et al. “Reasons for non-compliance to treatment among patients with psychiatric illness: A qualitative study”, South Afri-

can Family Practice, N 45.4, 2003 [in English]. 
78 Tucker P. T. and Folkard S. “Working Time, Health and Safety: A Research Synthesis Paper”, International Labour Office, N 31, 

2012 [In English]. 
79 Manuh T. “Women and their organizations during the convention people's party”, Institute of African Studies, 1991 [In English]. 
80 Mary, Interview, Obuasi, (April 16, 2019). 
 81 Rogers A. E. et al. “The Working Hours of Hospital Staff Nurses and Patient Safety”, Health Affairs, N 23.4, 2004. https://

doi.org/10.1377/hlthaff.23.4.202 [In English]. 
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notwithstanding, women biomedical practitioners in Ghana and 

the Obuasi Township in particular continue to remind the world 

that when women are given the required support and recognition 

in the area of medical care, they can improve upon the 

healthcare of Ghana and the continent of Africa in general. 
There is no doubt that the support women give in the area of 

nursing and midwifery has decreased maternal and infant 

mortality. Some years ago, a Ghanaian educator, intellectual, 

Pan-Africanist and Priest, James Kwegyir Aggrey hinted that if 

you educate a man you educate an individual, but if you educate 

a woman, you educate a nation. Indeed, there is more gains in 

ensuring increasing participation of women in all spheres of life 

including healthcare.  

 
Аду-Ґ’ямфі Самуель. Жінки в охороні здоров'я та 

біомедицині громади Ґани. Внесок жінок у розвиток 

суспільств і медицини у всьому світі не може бути 

переоціненим. Їхній внесок у галузі медицини великий; це 

вбачається, зокрема, в їхній ролі серед інших лікарів, 

акушерів, медсестер, фітотерапії та асистентських посадах 

лікарів. Незважаючи на значний внесок жінок у медицину та 

охрону здоров'я, він був часто в історії медицини та в іншій 

науковій літературі здебільшого опущений. Тож наше 

дослідження містить очевидну новизну:  актуальну потребу 

розглянути різнобічну роль жіноцтва в історії охорони 

здоров'я  Ґани. Нещодавнє емпіричне дослідження про внесок 

жінок у біомедичну допомогу в Обуасі ‒ в регіоні Асанті Гани 

- стало корисним джерелом для написання цієї статті. Мета 

дослідження ‒ пролити світло на емпіричні дані, зібрані від 

жінок-практикуючих медичних співробітникіава в громаді 

Обуасі. Методологія статті спирається на описовий, 

статистичний і порівняльний методичні підходи. Висновки. 

Пропоноване дослідження, яке було написано на матеріалі 

широкого кола студій, серед іншого, стверджує, що численні 

проблеми жінок у галузі медицини не змогли завадити їм 

піднятися вище статусу-кво. Коли жінкам надається необхідна 

підтримка з боку колег-чоловіків та сім'ї, а також належний 

законодавчий і соціальний захист і підтримка з боку уряду, 

вони здійснюють вагомі зміни в систему охорони здоров'я і 

біомедичну галузь Гани. 

Ключові слова: жінки, внесок, біомедицина, охорона 

здоров’я, Обуасі, Гана. 
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Михаил Бадюк, Ирина Пасько, Михаил Бойчак, Николай Матвийчук. Интеллектуальное наследие украин-

ского периода жизни врача-мыслителя Николая Ивановича Пирогова. Цель исследования. В статье приведены 

материалы исследования интеллектуального наследия врача-мыслителя М.И. Пирогова, сложившегося в течение пос-

ледних двадцати пяти лет его жизни в Украине. Методы исследования: Системно-исторический методом проводи-

лось изучение в хронологической последовательности интеллектуального наследия врача-мыслителя М.И.  Пирогова, 

сложившегося в течение последних двадцати пяти лет его жизни в Украине. Биографическим методом проводилось 

исследование жизненных событий на основе сообщений и свидетельств очевидцев. Научная новизна. Впервые акцен-

тировано, что в течение украинского периода жизни врачом и ученым М.И. Пироговым были написаны наиболее мощ-

ные и фундаментальные труды, что большинство исследователей его интеллектуального наследия называют настоя-

щим научным подвигом. Выводы. Анализ и обнародования основных положений малоизвестных и малоисследован-

ных профессиональных публикаций М.И. Пирогова, написанных им в течение 1860-1870 годов свидетельствуют о 

чрезвычайно активной образовательной, организаторской, клинической и научной деятельности М.И. Пирогова в Ук-

раине. В течение четверти века выдающимся врачом-мыслителем были написаны и опубликованы наиболее мощные 

его научные произведения, которые убедительно свидетельствуют о значительном вкладе и содействии М.И. Пирого-

вым развитию медицины и образования в Украине. 

Ключевые слова: история военной медицины, Николай Иванович Пирогов, история высшего военно-

медицинского образования и науки 

Постановка проблеми: Всупереч поширеній в 

історико-медичній літературі думці про «затухання» 

фахової діяльності М.І. Пирогова впродовж останніх 

років його життя в Україні, в статті наведено 

маловідомі і одностороннє досліджені праці вченого, 
що свідчать про його активну клінічну і науково-

просвітницьку діяльність цього періоду. Зокрема, в 

своїх статтях, написаних на прохання Полтавського 

земства, М.І. Пироговим було проведено критичний 

аналіз організації надання медичної допомоги та 

ефективності боротьби з інфекційними 

захворюваннями у цьому краї. 

Глибокий фаховий аналіз організації медичного 

забезпечення М.І. Пирогов узагальнив у своїх працях 

“Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в 

Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 г.” і “Военно-
врачебное дело и частная помощь на театре войны в 

Болгарии и в тылу действующей армии в  

1877–1878 гг.”, написаних ним на українському 

Поділлі. Цей період його життя відзначений досить 

активною клінічною діяльністю, коли були 

проаналізовані і узагальнені результати власної фахової 

діяльності не тільки останніх двох десятиліть (з кінця 

1850-х до кінця 1870-х рр.), але й всебічно осмислені 

ідеї і концептуальні положення, що були висловлені 
ним значно раніше. 

Метою та основними завданнями дослідження 

є: аналіз та оприлюднення головних положень 

маловідомих і малодосліджених фахових публікацій 

М.І. Пирогова, написаних ним впродовж 1860‒1870 

років в Україні. Переосмислити існуюче в історико-

медичній літературі твердження про те, що активна 

клінічна і наукова діяльність М.І. Пирогова 

завершилася із завершенням його діяльності у Медико-

хірургічній академії м. Санкт-Петербург, а в Україні 

видатний учений-лікар займався передовсім 
просвітницькою і публіцистичною діяльністю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

численних біографічних нарисах, присвячених  

М.І. Пирогову, авторитетні автори з прикрістю і жалем 
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констатували, що при житті його переслідували «отовсюду 

немилости, увольнения, отставки, злорадные усмешки, 

пресечения работы из-за подозрений в неблагонадежности, 

а в конце концов – почти заброшенное одиночество в 

затерянном селе Вишня»1. 
Цькування Пирогова у Медико-хірургічній академії з 

боку недоброзичливої професури стало головною 

причиною його звільнення з цього закладу – провідної на 

той час у медичній освіті і науці Російської імперії2. 

Причиною недоброзичливого відношення до Пирогова в 

академії передовсім стала його доповідна записка про 

низький рівень керівництва медичною службою та 

наданням медичної допомоги пораненим в роки Кримської 

війни3. Свою різку оцінку діяльності 

головнокомандуючого генерал-ад’ютанта, адмірала і 

морського міністра О.С. Меншикова Микола Іванович 
висловив у своєму листі із Севастополя до дружини: 

“Вместо человека, сознающего свою громадную 

ответственность перед народом, который он вовлек в 

тяжелую, неподготовленную войну, вместо начальника 

армии, понимающего, что ему надо делать, я увидел 

площадного шута, не умеющего даже соблюдать внешнее 

достоинство занимаемого им места”. І далі: “Возможно-ли, 

чтобы главнокомандующий ни разу не пришел в госпиталь 

к солдатам, ни разу не сказал радушного слова тем, 

которые лезли на смерть”4. Адекватна оцінка, надана 

головнокомандувачу видатним хірургом, була пізніше 
підтверджена авторитетним енциклопедичним виданням: 

“Олександр Сергійович Меншиков фактично керував всім 

морським відомством і виявив різко негативний вплив на 

розвиток військово-морського флоту, гальмуючи його 

прогрес і бойову підготовку. Проявив себе бездарним 

полководцем, програв битву при Альмі і Інкермані”5.   

У цей час Пирогов запропонував проект реформи 

військової медицини в Росії на воєнний час, де він уперше 

(а не в “Началах воєнно-польової хірургії”) прийшов до 

важливого висновку про те, що в ході військових дій весь 

успіх залежить від фахового лікувально-адміністративного 
керівництва, аніж, власне від мистецтва лікарів. 

Оприлюднення “севастопольського звіту” Пирогова з 

наступною реалізацією запропонованого ним проекту 

реформи військової медицини загрожувала критикою 

багатьох керівників медичної служби, а частині 

академічної професури ‒ можливою втратою посад. 

Зважаючи на ці загрози, недоброзичлива академічна 

професура, за підтримкою урядових кіл, створила для 

талановитого вченого, який, до речі, одним з перших 

запровадив у науці принципи нищівної самокритики і 

критики6, критично несприятливі робочі умови. У зв’язку з 

цим М.І. Пирогов писав7: “Пока наши учебно-научные 

учреждения останутся под гнетом несчастного ярма, пока 

военная иерархия и солдатчина будут господствовать в 
наших храмах науки, пока форма и видимость будут иметь 

права первенства в святых местах искания истины, до тех 

пор нам нельзя ожидать ничего доброго. Это раз и 

навсегда мое убеждение”. 

У вересні 1856 року був підписаний імператорський 

указ про призначення М.І. Пирогова попечителем 

Одеської навчальної округи. При тому із правлячих кіл 

поширювалися чутки про найближчий перехід видатного 

професора на пост міністра народної освіти. Однак наміри 

Пирогова реалізувати свої прогресивні задуми щодо 

демократизації і реформування університетської освіти в 
Одесі зустріли спротив місцевої адміністрації. Наслідком 

стали численні доноси про неблагонадійність Пирогова, в 

результаті чого 18 липня 1858 року відбувся указ про 

перевід його попечителем до Київської навчальної округи. 

Ще більш яскравим підтвердженням побоювання 

реалізації прогресивних ідей, зокрема реформування 

народної освіти, була відставка Пирогова з посади 

попечителя Київської навчальної округи. Відсторонений 

13 березня 1861 року з цієї посади, після майже п’яти років 

активної освітньої та адміністративної науково-

педагогічної діяльності спочатку в Одесі, а потім в Києві, 
Пирогов був глибоко розчарований і переконаний на 

власному досвіді у неможливості самотужки 

розбудовувати народну освіту на демократичних і науково

-організаційних засадах. І знову, як і під час своєї 

самовідданої хірургічної і організаційно-адміністративної 

роботи в Севастополі в 1855 році він у відчаї зізнається: 

“Куда-небудь уехать в глушь, не слыхать и не видеть 

ничего, кроме окружающего, теперь самое лучшее. Если 

прислушаться, то голова идет кругом от всех глупостей и 

безрассудностей, которые узнаєш”8. 

З огляду на це М.І. Пирогов купив з торгів маєток 
біля м. Вінниці, притому змушений був заборгувати 

чималі гроші у місцевому банку, які потім виплачував 

понад п’ять років. У листі до свого колеги лікаря 

Ф. Я. Карреля від 23 вересня 1868 р. він писав: «… все мое, 

30-летним трудом нажитое, состояние положил в имение, 

купленное мною в 1860 г. в Подольской губернии: для 

покупки этой я должен был сделать еще значительные 

долги»9. Фактично, це була земельна ділянка біля села 

Шереметка на Поділлі, яку Пирогов перетворив на маєток, 

1 Prazdnovanye stoletyia so dnia rozhdenyia N. Y. Pyrohova v Kyevskoi 1-y hymnazyy [Celebrating the centenary of the birth of N. I. 

Pirogov in the Kiev 1st gymnasium], Kiev, 1911, Р. 19–20 [in Russiаn]. 
2 Pavlovskyi E. N. Akademyk K.M. Bеr y medyko-khyrurhycheskaia akademyia [Academician K. M. Baer and Medical-Surgical 

Academy], Moscow-Leningrad, 1948, Р. 159 [in Russiаn]. 
3 Valker F. Y. “Robota Pyrohova v akademii”, Vestnyk khyrurhyy y pohranychnykh oblastei [Herald of surgery and surgery-related fields], 

1932, T. 26, kn. 76–77, Р. 6–73 [in Russian]. 
4 Pyrohov N. Y. Sobranye sochynenyi. V 8-my tomakh. Tom VI: Sevastopolskye pysma N.Y. Pyrohova (1854-1855) [Collected Works. In 

8 volumes. Volume VI: Sevastopol Letters of N.I. Pirogov (1854–1855)], Moscow, 1961, Р. 325 [in Russiаn]. 
5 Bolshaia sovetskaia еntsyklopedyia [v 30 t.] hl. red. A.M. Prokhorov. 3-e izd. 1969–1978 [The Big Soviet Encyclopedia], T. 16, Moskva, 

1974, P. 81 [in Russiаn]. 
6 Burdenko N. N. “K istorycheskoy kharakteristyke akademycheskoi deiatelnosty N. Y. Pyrohova (1836–1854)”, Khyrurhyia [Surgery], 

1937, N 2, Р. 3–16 [in Russiаn]. 
7 Lyst M. I. Pyrohova do baronesy E. F. Raden vid 7.12.1860, Pyrohov N. Y. Sochynenyia, 2-e yubyl. yzd. znach. dop., Kiyev, Pyrohov, T

-vo, 1914–1916, Tom 1 [Stat’i pedagohycheskie. Publytsystyka, rechy, pysma], Kiyev, 1914, 1012 column of text [in Russiаn]. 
8 Lyst M. I. Pyrohova do O. A. Pyrohovoi vid 14 travnia 1855 r. Pyrohov N.Y. Sobranye sochynenyi. V 8-my tomakh. Tom VI: 

Sevastopolskye pysma N.Y. Pyrohova (1854-1855) [Collected Works. In 8 volumes. Volume VI: N. Pirogov’s Letters (Sevastopol period 

(1854-1855)], Moskva, 1961, Р. 366 [in Russiаn].  
9 Herasymenko V. Y. “Usadba N.Y. Pyrohova «Vyshnia»” [The estate of N. I. Pirogov “The Cherry”], Vynnytsa, 1950, Р. 13–14  

[in Russiаn]. 
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побудувавши невеликий одноповерховий з мезоніном 

будинок і облаштував фруктовий сад навколо нього. 

Відсторонення Пирогова від посади попечителя 

Київської навчальної округи в квітні 1861 р. викликало 

обурення в колі прогресивної медичної спільноти, 
особливо в середовищі студентства. Щоб висловити свою 

повагу до особистості видатного вченого-мислителя і 

виказати моральну підтримку науково-освітньої і 

громадської діяльності Пирогова, у Києві було 

організовано урочисті заходи з приводу його від’їзду із 

міста. З цього приводу в актовій залі у будівлі 1-ої 

Київської гімназії (нині – бульвар Тараса Шевченка, 14), де 

було розташоване службове помешкання для попечителя 

навчальної округи і де  

М.І. Пирогов проживав впродовж майже трьох років, 

відбулося прощальне засідання, на яке зібралися не лише 
його київські послідовники і шанувальники, але й прибули 

його колеги з Харкова і Одеси, в якій саме за його 

ініціативою постав університет10. 

На урочистих зборах у 1-й Київській гімназії в 1910 

році, присвячених 100-річчю від дня народження Пирогова 

в актовій промові було відзначено, зокрема, що “питання 

громадської допомоги хворим його дуже хвилювали і він 

брав активну участь в організації земської медицини” не 

лише у ввіреній йому навчальній окрузі, а й поза її 

межами. Таким чином, було визнано, що його 

організаційно-лікувальної діяльність поширювався далеко 
за межі його адміністративного впливу. 

Так, у 1869 році на прохання Полтавського 

губернського земства Пирогов пише відзив на діяльність 

місцевої медичної комісії, де детально аналізує не лише її 

роботу, але висловлює свої міркування щодо організації 

надання медичної допомоги і збору статистичних даних, 

що дозволять здійснювати необхідні профілактичні 

заходи11. Турбують Миколу Івановича і проблеми 

поширення інфекційних хвороб. В 1872 році він публікує 

наукову статтю, присвячену організації боротьби з 

дифтерією на Полтавщині12. Ним, зокрема, оприлюднені 
реальні цифри чисельності населення і забезпечення 

медичним персоналом цього щільно заселеного 

історичного регіону України. Крім цього, як і під час своєї 

самовідданої діяльності в Севастополі, він безстрашно 

критикує місцеві урядові структури за ілюзорність уявлень 

щодо ефективності боротьби з інфекційними 

захворюваннями: “На 2160000 народонаселения, 

рассеяного на 43671 кв. км. всего санитарного персоналу 

приходится по одному лицу на 2117 человек 

народонаселения, врачей и фельдшеров по 1 на 5000, а 

собственно врачей по 1 на 25000 (курсив – авт.). Поэтому 

я не могу не заявить прямо и откровенно, что при такой 

обстановке борьба с заразой в моих глазах не может быть 

ни чем, как иллюзией и самообольщением”13. 

Доречно згадує Пирогов в цій статті досвід німецької 

військової медицини у боротьбі з епідеміями, з яким він 
ознайомився під час його роботи як консультанта під час 

Франко-прусської війни 1870–1871 рр.: “Организацией 

резервов врачей германская армия в 70–71-х годах много 

предупредила бедствий, которыми мы были постигнуты в 

последнюю войну 1877–1878 годов, при отсутствии этой 

меры, крайне необходимой как в войнах, так и в 

повальных болезнях”14.  

Порівняння набутого досвіду з вітчизняною 

практикою дозволило Пирогову дійти до висновку, 

актуального і сьогодні: “Но почти все повальные суть в то 

же время и поветрия, и заразы; так и дифтерит, и если 
против зараз мы можем рационально, хотя и с большим 

трудом, действовать дезинфекцией, изолированием и 

карантином, то против распространившихся поветрий 

наши средства еще ограничены”15. Свої спостереження і 

фаховий аналіз організації медичного забезпечення під час 

Франко-прусської війни М.І. Пирогов узагальнив у своїй 

книзі “Отчет о посещении военно-санитарных учреждений 

в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 г.” після 

повернення у свій дім на Вінниччині. 

Стаття ж М.І. Пирогова про зусилля земської 

медицини у боротьбі з епідеміями на Полтавщині 
зацікавить наприкінці 1880-х рр. визначного українського 

гігієніста і епідеміолога О.В. Корчак-Чепурківського під 

час його роботи земським лікарем в цих краях і пізніше в 

ході його роботи над докторською дисертацією 

“Материалы для изучения эпидемии дифтерии в России”16. 

Висловлюючи свої погляди, Пирогов вказував 

керівникам місцевих земств на необхідність зосередити і 

кошти, і зусилля на конкретних і найбільш пріоритетних 

завданнях: “Самые громадные средства, при наших 

социальных условиях, при самых лучших намерениях 

земства, окажутся каплею воды в море, если земство 
захочет сразу организовать медицинскую часть во всех ее 

направлениях. Возможность быть действительно 

полезным для народонаселения, при существующих 

условиях я нахожу только в сосредоточении наличных сил 

и средств на некоторые самые вопиющие недостатки. 

Умение ограничиться тем, чему есть возможность 

помочь в настоящее время, тут главное; а помочь можно 

ведь массу можно вывести из равнодушия только 

тогда, когда убедишь ее в чем-нибудь 

наглядно” (курсив – авт.)17. 

З метою заспокоєння широких кіл громадськості, 

10 Prazdnovanye stoletyia so dnia rozhdenyia N. Y. Pyrohova v Kyevskoi 1-y hymnazyy [Celebrating the centenary of the birth of N.I. Pirogov in 

the Kiev 1st gymnasium], Kiev, 1911, Р. 20 [in Russiаn]. 
11 Pyrohov N. Y. Sobranye sochynenyi. V 8-my tomakh, Tom VIII: Trudy N. Y. Pyrohova po profylaktycheskoi medytsyne. Otzyv o trudakh 

Medytsynskoi komyssyy Poltavskoho hubernskoho zemstva 1869 h. [Collected Works. In 8 volumes. Volume VIII: Works of N. I. Pirogov on 

preventive medicine. Review of the practical research of the Medical Commission of the Poltava Provincial Zemstvo in 1869], Moskva, 1962,  

Р. 9–21 [in Russiаn]. 
12 Pyrohov N. Y. Sobranye sochynenyi. V 8-my tomakh. Tom VIII: Trudy N.Y. Pyrohova po profylaktycheskoi medytsyne, Mnenye o borbe s 

dyfterytom v Poltavskoi hubernii 1872 g.[ Collected Works. In 8 volumes. Volume VIII: Works of N.I. Pirogov on preventive medicine . Opinion 

on the fight against diphtheria in the Poltava province. 1872], Moskva, 1962, Р. 22–30 [in Russiаn].  
13 Ibidem, P. 24. 
14 Ibidem, P. 26. 
15 Pyrohov N. Y. Sobranye sochyneniy. V 8-my tomakh. Tom VIII: Trudy N. Y. Pyrohova po profylaktycheskoi medytsyne, Mnenye o borbe s 

dyfterytom v Poltavskoi huberniy..., op. cit., Р. 26 [in Russiаn]. 
16 Pasko I. V. Tvorets ukrainskoi naukovo-medychnoi terminolohii ta statystyky (do 150-richchia vid dnia narodzhennia akademika Ovksentiia 

Korchak-Chepurkivskoho). “Ukrainoznavstvo – 2007. Kalendar-shchorichnyk” [Creator of Ukrainian scientific and medical terminology and 

statistics (until 150th day of the Academician Ovksentiy Korchak-Chepurkivskyi], Kyiv, 2006, Р. 188–191 [in Ukrainian]. 
17 Prazdnovanye stoletyia so dnia rozhdenyia N. Y. Pyrohova v Kyevskoi 1-y hymnazyy [Celebrating the centenary of the birth of N. I. Pirogov in 

the Kiev 1st gymnasium], Kiev, 1911, Р. 19 [in Russiаn]. 
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незгодних з фактично витісненням Пирогова із Києва, уряд 

на початку 1862 р. призначив вченого керівником молодих 

лікарів під час їх удосконалення за кордоном, як спочатку 

планувалося, на постійній основі.  

Здавалось би наукова, фахова і службова діяльність 
Пирогова стала налагоджуватись. Але вже на весні 1866 р. 

після заколоту на імператора Олександра II почалися 

урядові репресії, які не оминули і Професорський інститут 

в Дерпті (нині – Тарту), що залишався єдиним у Російській 

імперії закладом, що здійснював і координував 

післядипломну підготовку лікарів і за кордоном. Пирогова 

було звільнено, як “неблагонадійног” без обіцяної йому 

службової пенсії і фактично вигнано із Міністерства освіти. 

В результаті М.І. Пирогов переїжджає та остаточно 

оселяється у своєму маєтку під Вінницею. Декілька років 

потому на пропозицію свого колеги і товариша щодо його 
можливого працевлаштування в столиці він відмовляється. 

Причиною є вже не тільки пережиті ним розчарування і 

образи, а перше за все критичне ставлення до самого себе і 

відверте несприйняття ним бюрократичної складової 

пропонованої йому діяльності: “Я жертвовал довольно в 

моей жизни для так называемого общего блага: я служил 

даром и не получал никакого вознаграждения 15 лет 

консультантом в 4-х Петербургских госпиталях и служил 

не для одного только вида. Я сделал экспедицию в Крым, 

прослужил почти целый год под Севастополем. Я променял 

выгодную практику и обеспеченное существование в 
имении на попечительство в двух учебных округах и на 

службу за границею, окончившуюся, наконец, тем, что 

меня попросту отставили и лишили без всяких объяснений 

высочайше утвержденного содержания 2000 рублей 

серебром, оставив при одной прежней профессорской 

пенсии. Вот все относительно денежных средств. Но 

остается еще главное – гожусь ли я теперь к занятию 

должности? Не обманываешься ли ты по дружбе ко мне? Я 

сам, по совести, ничего не могу сказать. Замечу только, что 

я человек не бумажный, и бумажность в службе была 

всегда моею слабою стороною. Это должно объяснить 
непременно господину министру, чтобы он не обманулся 

во мне и не потребовал бы невозможного для меня”18. 

Проте, український період життя Пирогова 

позначений найрезультативнішою його науково-творчою 

діяльністю, коли ним були проаналізовані і узагальнені 

результати організаційної і клінічної праці не лише 

останніх двох десятиліть (з кінця 1850-х до кінця 1870-х 

рр.), але й всебічно осмислені ідеї і концептуальні 

положення, що були висунуті ним значно раніше. В листі 

до свого товариша і колеги, почесного лейб-медика 

І.В. Бертенсона, який у наступному став його першим 
біографом, М.І. Пирогов коротко характеризує свої заняття 

за період після відставки від державної служби і науково-

педагогічної діяльності. “В 1866 р. я получил от бывшего 

министра народного просвещения Головина приглашение 

посетить все русские университеты, преимущественно 

медицинские факультеты университетов, и представить 

результаты моего осмотра; но при перемене Министерства 

я был уволен от исполнения данных мне поручений и 
поселился в моем имении. Занимаясь с тех пор хозяйством 

и практикой, я в течение последних 14 лет исполнил и еще 

два немаловажных поручения. Это были две экспедиции: 

одна в 1870 г. – для обзора военных госпиталей во время 

франко-прусской войны и в 1877 г. – экспедиция в 

Болгарию во время нашей последней восточной войны. 

Результаты моих наблюдений в области военно-полевой 

медицины и военно-медицинской администрации в эти две 

войны я сообщил в моем отчете (изданном в 1871 г.), 

выведенном из осмотра 70 военных госпиталей Германии, 

Эльзас-Лотарингии, и в моей книге: «Военно-врачебное 
дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в 

тылу действующей армии 1877–1878 гг.»”19. 

До речі, відвідування госпіталів під час франко-

прусської війни, Пирогову, як іноземцю, дозволили лише 

після аудієнції з королевою Пруссії, що свідчило про його 

надзвичайний авторитет у Західній Європі, який залишався 

незмінним, попри те, що видатний лікар вже тривалий час 

жив у віддаленому селі, майже позабутий своїми 

співвітчизниками. 

Впродовж п’яти тижнів, які М.І. Пирогов провів на 

театрі воєнних дій франко-прусської війни, він “успел 
осмотреть до 70 военных лазаретов… содержавших в себе 

несколько тисяч ранених”20. Необхідно відмітити, що саме 

під час цієї експедиції Пирогов занотував епізод, який 

красномовно висвітлює безвихідність і абсурдність будь-

якої війни у людському суспільстві, після завершення якої 

люди все рівно рано чи пізно змушені дійти до 

порозуміння. Під час відвідування страсбурзького 

військового госпіталю Пирогова супроводжував його 

французький колега хірург Гергот, відомий ще з часів 

Кримської війни, який указуючи йому на пробиті бомбами 

дах, стелю і підлогу перев’язувальної зали, запевняв, що 
варварство тих, хто чинив облогу (тобто прусська армія – 

прим. авт.), не зупинялося перед червоним хрестом, 

виставленим на лазареті. На що Пирогов відповів йому: “…

французские бомбы в Севастополе также не разбирали 

флагов на перевязочных пунктах”21. 

Як і після Кримської війни 1853–1856 років М.І. 

Пирогов узагальнює свої спостереження і думки стосовно 

шляхів і засобів покращення організації надання медичної 

допомоги пораненим і хворим воїнам та їх лікування в ході 

війни. Він займається цією важливою справою у своїй 

українській садибі. Свій докладний “Отчет о посещении 
военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и 

Эльзасе в 1870 г.”22 він представляє “Обществу попечения о 

раненых и больных воинах” у 1871 році. (Рис. 1).  

18 Lyst M. I. Pyrohova do Ya.F. Karrelia vid 2 lystopada 1868, Pyrohov N. Y. Sevastopolskye pysma y vospomynanyia [Sevastopol letters 

and memoirs], Moskva, 1950, Р. 572 [in Russiаn]. 
19 Lyst M. I. Pyrohova do I.V. Bertensona vid 11 bereznia 1872 r. Pyrohov N.Y. Sevastopolskye pysma y vospomynanyia [Sevastopol 

letters and memoirs] , Moskva, 1950, Р. 493 [in Russiаn]. 
20 Pyrohov N. Y. Sobranye sochynenyi. V 8-my tomakh…, op. cit., Tom VII, 1962, P. 418 [in Russiаn]. 
21 Pyrohov N. Y. “Otchet o poseshchenyy voenno-sanytarnykh uchrezhdenyi v Hermanyy, Lotarynhyy y Elzase v 1870 hodu, 

predstavlennyi akademykom N.Y. Pyrohovym Obshchestvu popechenyia o bolnykh y ranenykh voynakh” [Report on visits to military-

sanitary facilities in Germany, Lorraine and Alsace in 1870, presented by Academician N.I. Pirogov Society for the Care of Sick and 

Wounded Warriors], St.- Petersburg, 1871, Р. 5 [in Russiаn]. 
22 Ibidem, 151 р. 
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У цьому видатному військово-медичному творі, що 

не заслужено менш відомий і популярний, ніж інші праці 

з військової медицини, М.І. Пирогов з винятковою 

переконливістю розкриває значення належної організації 

воєнно-лікарської справи під час війни, узагальнює 

досвід евакуації поранених і хворих і обґрунтовує 

розроблену і апробовану ним “систему рассеивания” їх за 

межі зони воєнних дій. Особливо широко і всебічно він 

висвітлює на основі досвіду франко-прусської війни  

1870–1871 рр. проблему “частной помощи”23 – її 

значення і можливі шляхи її взаємодії з військово-

медичною службою. Відповідаючи на анонімну рецензію, 

опубліковану в німецькій газеті “Militär Wöchentlich”24 з 

приводу його звіту про відвідування медичних установ в 

період франко-прусської війни 1870 р., М.І. Пирогов 

написав: “Мое намерение было – показать, что даже 

немецкой, столь образцово организованной 

администрации и немецкой, так высоко поставленной 

науке, не удалось еще устранить вопиющих недостатков 

наших теперешних пособий на поле сражения. Я 

полагаю, что каждый друг человечества и каждый врач, 

любящий истину, обязан обратить внимание 

правительств и общественного мнения на огромную 

несоразмерность между подающими помощь и 

разрушающими силами в современных сражениях”. І 

далі: “… но то, что я узнал о помощи на поле сражения и 

отчасти сам наблюдал ее последствия, не утешительно и 

очевидно доказывает необходимость основательной и 

Рис. 1. Титул книги “Отчет о посещении военно-санитарных  

учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 г.” (СПб., 1871) і 

портрет М.І. Пирогова. 1870 рік. (З депозитарного фонду Національної 

наукової медичної бібліотеки України). 

Рис. 2. Pirogoff N. Bericht über die Besichtigung der Militär–Sanitätsanstalten in 

Deutschland: Lothringen, und Elsass im Jahre 1870 Leipzig, 1871, 147 S.  

(З депозитарного фонду Національної наукової медичної бібліотеки України) 

23 Під “частною помощью” в організації медичної допомоги в ході війни у XIX ст. розуміли долучення громадської ініціативи, 

фізичних і матеріальних засобів суспільства у справі лікування поранених і хворих воїнів.  
24 Militär–Wochenblatt – провідний німецький військовий фаховий журнал, який видавався в Берліні з 1816 до 1943 року. Див.: 

“Deutsche Militärfachzeitschriften im 20. Jahrhundert, Markus Pöhlmann (Hrsg.), Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam, 2012, 

ISBN 978-3-941571-18-1 [in German]. 

 



70                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Badiuk M., Pasko I., Boychak M., Matviychuk M. The intellectual heritage of the Ukrainian period of life of the thinking... 

глубоко проникающей реформы современного военно-

медицинского ведомства. Открытая пропасть, 

существующая между разрушительными действиями 

новейших военных орудий и справедливыми требованиями 

гуманности, должна быть хоть несколько исполнена”25 

(рис. 2). 

І нарешті, через сім років, вже на схилі свого життя 

М.І. Пирогов в п’ятий раз виїжджає на театр воєнних дій. 

Цього разу він залишає свою затишну оселю під Вінницею, 

щоб прибути на Балкани в Дунайську діючу армію під час 

російсько-турецької війни 1877–1878 рр. В офіційному 

документі, який визначав мету поїздки М.І. Пирогова, 

указувалося, що він відправляється для всебічного огляду 

лазаретів та інших санітарних установ, а також санітарних 

поїздів Червоного Хреста за дорученням Головного 

управління Товариства піклування про поранених і хворих 
воїнів. “В дійсності ж його геніальне дарування і 

величезний авторитет дозволили йому вийти далеко за 

межі цих інспекторських функцій і стати фактично 

головним консультантом з питань організації медичного 

забезпечення військ та їх лікувально-оперативного 

забезпечення”26. 

На Балкани М.І. Пирогов прибув, “маючи величезний 

і різнобічний досвід воєнно-польового хірурга і 

організатора військової медицини і маючи цілком 

сформовані погляди на характер санітарних наслідків 

війни, сутність і зміст системи надання медичної допомоги 
пораненим і хворим в ході воєнних дій і в тилу діючих 

військ”27. Близько 7 місяців знаходився М.І. Пирогов в зоні 

воєнних дій і в тилу діючої армії, проявивши неабияку для 

свого 67-річного віку енергію і працездатність. Він 

відвідував дивізійні лазарети в зоні військової операції 

російсько-румунських військ під Плевною (тривала 

близько 5 місяців і загальні втрати обох сторін склали 

понад 65 тисяч осіб – прим. авт) і в районі бойових дій біля 

селища Горни Дибник (впродовж одного дня втрати 

союзних військ склали 869 загиблих і 2,5 тис. поранених – 

прим. авт.), де впродовж декількох тижнів М.І. Пирогов 
брав участь у наданні медичної допомоги пораненим. Він 

інспектував воєнно-тимчасові госпіталі і етапні лазарети, 

розгорнуті в зоні воєнних дій в Болгарії, і в тилу діючої 

армії на території Румунії і Молдови, спостерігав роботу 

воєнно-санітарних транспортів і поїздів, проводив численні 

консультації. Він брав участь в роботі Ясської 

евакуаційної28 комісії і “в заседаниях комитетов в Одессе и 

Киеве по вопросам эвакуации и о приискании мер против 

скопления зараженных тифом и распространения его по 

главнейшим линиям ж.[елезной] д.[ороги]”29. 

У військово-медичній експедиції на Балканах М.І. 
Пирогова супроводжував доктор київського військового 

госпіталю С.С. Шкляревський30. Він також допомагав йому 

у зборі і систематизації величезного фактичного матеріалу, 

який у наступному треба було ретельно опрацювати. 

Спільна робота тривала понад десять місяців в садибі 

«Вишня» з середини 1878 року до квітня 1879 року, коли до 

друку була відправлена остання частина ґрунтовної праці 

“Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны 

в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.”31 

Цей твір був виданий Головним управлінням Товариства 

піклування про поранених і хворих воїнів в 1879 році. (Рис. 
3.).  

Організаторський талант М.І. Пирогова, який 

поєднувався з його значним досвідом, дозволили йому 

створити узагальнюючу працю про наукові основи 

військової медицини. В цій книзі М.І. Пирогов не тільки 

підсумовує свої погляди в галузі організації медичного 

забезпечення військ і воєнно-польової хірургії, але і 

висловлює свої судження з питань військової гігієни, 

воєнно-польової терапії і епідеміології. 

Побачене очима Пирогова на театрах воєнних дій, що 

розгорнулись у 1870-ті роки на території тодішніх Франції і 
Пруссії, а також Балканському півострові, Румунії і 

Молдови з болем, співчуттям і водночас з суворим 

обвинуваченням вилилося в рядки одного із його останніх 

фахових творів: “… Как прежде раненые, оставшиеся после 

битвы, назывались […] ломом и браком (курсив – авт.), так 

и теперь они, все тот же лом и брак, лежат разбросанные на 

поле сражения, пока их, кое-как, не поднимут и не соберут. 

А быстрота и дальнометкость нынешней стрельбы делают 

то, что строевые валятся рядами, и скопление раненых, в 

самое короткое время, достигает громадной цифры. Кто 

видел, хоть издали, все страдания этих жертв войны, тот 
верно не назовет, с шовинистами, миролюбивое настроение 

наций «мещанским счастьем» (курсив – авт.); шовинизм, 

вызывающий нации на распри и погибель, достоен 

проклятия народов, и все человечество должно 

благословлять царей, не ищущих кровавой славы…”32. 

    Наукова ерудиція і дивовижні якості вдумливого 

25 Pyrohov N. Y. “Otchet o poseshchenyy medytsynskykh uchrezhdenyi na teatre voennykh deistvyi franko-prusskoi voiny 1870 g.”, Vestnyk 

Obshchestva popechenyia o ranenykh y bolnykh voynakh [Bulletin of the Society for the Care of Wounded and Sick Warriors], 1871, N 4, Р. 5  

[in Russiаn]. 
26 Semeka S. A. “Voprosy orhanyzatsyy medytsynskoho obespechenyia voisk v trudakh N.Y. Pyrohova”, V kn., Pyrohov N. Y.: Sobranye 

sochyneniy, W 8-mi tomakh, Tom VII, Р. 500 [in Russiаn]. 
27 Heorhyevskyi A. S. Nikolay Ivanovych Pyrohov i “voenno-vrachebnoe” delo [Nikolai Ivanovich Pirogov and the “military medical” business], 

Leningrad, 1979, Р. 11 [in Russiаn]. 
28 На території Румунії були створені чотири евакуаційні комісії: в Яссах, Бухаресті, Слатіні (рум. Slatina) і Браїлові (рум. Brăila). Ясси 

були потужним евакуаційним вузлом, через який проводили евакуацію всіх поранених і хворих, яких транспортували із Дунайської 

армії до Росії. Тільки на весні 1878 року був відкритий ще один напрямок евакуації із забалканських госпіталів – по морю через Одесу і 

Миколаїв. Див.: Heselevych A. M. “N.Y. Pyrohov na teatre russko-turetskoi voiny 1877–1878 gg.” [N. I. Pirogov at the theater of the Russian–

Turkish war of 1877–1878], Voenno-medytsynskyi zhurnal [Military Medical Journal], 1956, N 11, P. 86–90 [in Russiаn]. 
29 Pyrohov N. Y. Sobranye sochyneniy. V 8-my tomakh, Tom VII [Collected Works. In 8 volumes. Volume VII], Moskva, 1961, P. 24  

[in Russiаn]. 
30 Boichak M. P. Istoryia Kyevskoho voennoho hospytalia. Kyevskyi hospytal – Uchebnaia y nauchnaia baza medytsynskoho fakulteta Unyver-

syteta Sv. Vladymyra y Kyevskoho medytsynskoho unyversyteta [History of the Kiev military hospital. Kiev hospital – educational and scientific 

base of the medical faculty of St. Volodymyr University and Kiev Medical University], Kyiv, 2005, Р. 121–129 [in Ukrainian].  
31 Pyrohov N. Y. Voenno-vrachebnoe delo y chastnaia pomoshch na teatre voiny v Bolharyy y v tylu deistvuiushchei armyy v 1877–1878 gg. 

[Military medicine and private assistance in the theater of war in Bulgaria and in the rear of the active army in 1877–1878], St.- Petersburg, 1879, 

405 p. [in Russiаn]. 
32 Pyrohov N. Y. “Otchet o poseshchenyy voenno-sanytarnykh uchrezhdenyi v Hermanyy, Lotarynhyy y Elzase v 1870 godu, 

predstavlennyi akademykom N.Y. Pyrohovym Obshchestvu popechenyia o bolnykh y ranenykh voyinakh” [Report on visits to military-

sanitary facilities in Germany, Lorraine and Alsace in 1870, presented by Academician N.  I. Pirogov Society for the Care of Sick and 

Wounded Warriors], St.- Petersburg, 1871, 151 р. [in Russiаn]. 
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33 Pyrohov N. Y. Sobranye sochyneniy. V 8-my tomakh, [Collected Works. In 8 volumes], Tom VII, Р. 220–221 [in Russiаn]. 
34 Ibidem, Р. 221 [in Russiаn]. 
35 Dal M. K. Suzhdenyia y zamechanyia Nykolaia Yvanovycha Pyrohova ob эpydemycheskykh zabolevanyiakh [Judgments and remarks 

of Nikolai Ivanovich Pirogov about epidemic diseases], Kyiv, 1956, Р. 5–8 [in Russiаn].  
36 Pyrohov N. Y. Nachala obshchei voenno-polevoi khyrurhyy: vziatye yz nabliudenyi voenno-hospytalnoi praktyky y vospomynanyi o 

Krymskoi voine y Kavkazskoi ekspedytsyy [Initial Basics of general military field surgery: taken from observations of military hospital 

practice and memories of the Crimean War and the Caucasian expedition], Part I, Dresden, 1865, 429, XXXII р. [in Russiаn]. 
37 Pyrohovskyi almanakh: do 60-richchia vidkryttia Nats. muzeiu-sadyby M.I. Pyrohova: nauk. zb. Nats. Muzei-sadyba M.I. Pyrohova. 

vidp. red. H.S. Sobchuk [Pirogovsky Almanac: to the 60th anniversary of the opening of Nat. Museum-estate MI Pirogov: scientific 

collection. Nat. Museum-estate M.I. Pirogov: executive editor  G.S. Sobchuk]. Vinnytsia, 2007, Р. 15–18 [in Ukrainian]. 

Рис. 3. Титул і форзац оригіналу книги М.І. Пирогова “Военно-врачебное дело и 

частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в  

1877-1878 гг.”, СПб, 1879  (З депозитарного фонду Національної наукової  

медичної бібліотеки України) 

дослідника, здатність системно і логічно мислити 

дозволили Пирогову побачити на підставі колосального 

фактичного матеріалу, що “война имеет все свойства 

эпидемии”. Ця думка приводить його до висновку, що 

війни мають багато спільного з епідеміями, “развитие и 
задержание” яких “от нас более или менее независимы”, 

оскільки причина війн “по-видимому, зависящая от воли и 

произвола правительств, кроется гораздо глубже. Разные 

миссии наций, стремление их на Восток или на Запад, 

переселения народов, соединенные с войнами, по временам 

появляющиеся завоеватели, – что все это такое, как не 

нечто непроизвольное, глубоко затаенное в самой природе 

человеческих обществ”33. Підтвердження своєї концепції 

М.І. Пирогов знаходить в існуючій періодичності 

виникнення і перебігу війни і епідемій. “Периодичность же 

в ходе эпидемий еще менее, в моих глазах, отличает их от 
войны. И войны, и каждая война имеет, так же как и 

эпидемия, свои фазы и свои периоды. Если и известны в 

истории как бы непрерывные тридцятилетняя и семилетняя 

войны, то это скорее был целый ряд различных по своим 

свойствам войн, следовавших одна за другой с бóльшими 

или мėньшими промежутками. Точно также человечество 

не раз подвергалось целому ряду эпидемий, следовавших 

одна за другой”34. В радянській історіографії М.І. Пирогова 

за ці узагальнення дорікали у нерозумінні сутності війни як 

суспільного явища, у біологізації війн35, а відтак вважали 

неправильними його спроби співставлення причин 
виникнення війн і епідемій. Але сьогодні ми маємо 

серйозно замислитися над цими прозорливими думками 

талановитого вченого-мислителя. 

Водночас маємо пам᾿ятати, що Пирогов все своє життя 

залишався лікарем за покликанням душі і серця. Щоб не 

залишати улюбленої лікарської справи і мати можливість 

отримувати деякі кошти від приватної практики, Микола 

Іванович у власному маєтку “Вишня”, з південного боку 

фруктового саду біля дороги, що вела до села Шереметка, 

побудував лікарню на вісім ліжок. Одночасно з 

будівництвом лікарні була побудована аптека-контора, де 

здійснювався прийом амбулаторних хворих. Результати 

своєї клінічної діяльності в Україні Пирогов описав в праці 
“Начала общей военно-полевой хиургии…”: “…целые 

двадцать пять лет я занимаюсь хирургической практикой и 

в хороших, и в худых госпиталях, и на открытом поле, в 

солдатских и госпитальных палатках, в хижинах крестьян и 

в великолепных домах. Я имел достаточно случаев 

сравнить результаты. … Самые счастливые результаты я 

получил на практике в моей деревне. Из 200 значительных 

операций (ампутаций, литотомий и пр.) я за полтора года не 

наблюдал ни одного случая травматической рожи, гнойных 

затеков и гнойного заражения, несмотря на то, что лечение 

после моих операций я предоставлял только силам натуры. 
Раны перевязывались или самим больным или 

фельдшером”36. 

Особистість Миколи Івановича Пирогова як вченого і 

клініциста мала великий вплив і на професійне становлення 

місцевих лікарів, що працювали у Вінниці і допомагали 

великому лікареві у його повсякденній клінічній діяльності 

у лікарні в садибі “Вишня”37. Певною мірою можна 

стверджувати, що наукова клінічна школа Пирогова 

продовжувала діяти і в Вінниці. Одним з її представників 

був доктор М.С. Зеленський, який почав працювати з 

Пироговим вже будучи досвідченим клініцистом з дитячих 
хвороб і біля десяти років працював приват-доцентом в 

Медико-хірургічній академії. Після Вінниці він продовжив 

свою діяльність у Петербурзі, де в 1881 р. видав книгу 

“Дифтерит” і надіслав її екземпляр Пирогову з дарчим 

надписом: “Моему незабвенному учителю Николаю 

Ивановичу Пирогову, память о котором мне невыразимо 

дорога, не только как об анатоме и хирурге, но как и 

глубоком мыслителе. Николай Иванович первый дал мне 
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38 Boliarskyi N.N. “Nykolai Ivanovych Pyrogov v imenii “Vyshnia” Vynnytskoho u. Podolskoi gubernii” [Nikolai Ivanovich Pirogov in the estate 

“Vyshnya” Vinnitsa district Podolsk province], Novyi khyrurhycheskyi arkhyv [New surgical archive], Dnepropetrovsk, 1928, Vol. XV, b.1,  

P. 3–11 [in Russiаn]. 

могучий толчок к критике и анализу, который в 

отвлеченном мышлении совершался моим учителем также 

искусно, как его скальпелем точно анатомировалось тело 

человеческое. До гроба благодарный ученик Михаил 

Зеленский. 14 мая 1881 г. С.-Петербург”38. До речі, 
згадувана книга Михайла Самойловича Зеленського (1829–

1890), у наступному відомого клініциста була однією із 

перших узагальнюючих науково-популярних праць свого 

часу, присвячених дифтериту. Доктором Зеленським були 

засвоєні також педагогічні погляди і принципи виховання 

Пирогова, про що свідчать його інші книги “Про розум і 

методи його «виховання» і двотомне видання «Основи для 

розвитку розуму»”. 

На жаль обсяг цієї статі не може об’єктивно 

висвітлити двадцятип’ятилітню діяльність і величезний 

внесок М.І. Пирогова у розвиток української освіти і 
медицини. Але автори мають щиру надію на поглиблення, 

розширення та висвітлення дослідниками наукового і 

творчого доробку лікаря, вченого і мислителя 

М. І. Пирогова на благодатній українській землі. 

Висновки. Український період життя і творчості М.І. 

Пирогова тривав четверть століття з 1856 до 1881 року з 

деякими перервами, пов’язаними з науково-педагогічною і 

фахово-організаційною діяльністю за кордоном. Впродовж 

цих років, вільний від обов’язкової і обтяжливої службової 

діяльності М.І. Пирогов зосереджувався на узагальнені 

свого унікального науково-практичного і організаційно-
адміністративного досвіду.  

Впродовж українського періоду життя лікарем і 

науковцем були написані найбільш потужні і 

фундаментальні праці, що більшість дослідників його 

інтелектуальної спадщини називають справжнім науковим 

подвигом. Ці наукові видання миттєво привернули увагу 

військово-медичного співтовариства, в тому числі і за 

кордоном. Зокрема, його праця “Военно-врачебное 

дело…” одразу ж була перекладена і опублікована 

окремим виданням німецькою мовою, а реферативно – 

французькою мовою.  
Як вчений-мислитель, він також яскраво, з позиції 

філософа, осмислює власний світогляд ‒ як мудрість 

військового лікаря. Всі, хто перегортав сторінки і 

замислювався над думками щоденника Пирогова 

“Вопросы жизни. Дневник старого врача” прагнуть 

відвідати національний музей-садибу у Вінниці де, власне, 

був створений цей глибоко людяний і мудрий твір, 

поклонитись та віддати честь всесвітньо відомому лікарю, 

ученому-мислителю, який навічно упокоївся на 

українській землі. І який своєю самовідданою працею, 

всією силою свого таланту та унікального розуму сприяв 
поступу української медицини, як невід’ємної складової 

кращої світової медичної науки і освіти. 
 
Mykhailo Badiuk, Iryna Pasko, Mykhailo Boychak, Mykola 

Matviychuk. The intellectual heritage of the Ukrainian period of life 

of the thinking doctor Mykola Ivanovych Pyrohov. The aim of the 

study. The article presents materials for the study of the intellectual 

heritage of the doctor-thinker Pirogov, formed during the last twenty-five 

years of his life in Ukraine. The authors focus on the philosophical, 

conceptual and generalizing nature of scientific works of Pirogov. It is 

noted that in the intellectual heritage of the outstanding doctor-thinker 

during the fourth century of the Ukrainian period of life the unique own 

scientific-practical and organizational-administrative experience gained 

by M.I. Pirogov in the process of brilliant clinical activities both in 

peacetime and during the provision of medical care to the wounded in the 

military conflicts of the second half of the XIX century. Research 

methods: The system-historical method was used to study in 

chronological order the intellectual heritage of the doctor-thinker Pirogov, 

formed during the last twenty-five years of his life in Ukraine. The 

biographical method was used to study life events on the basis of 

eyewitness reports and testimonies. Scientific novelty.The authors pay 

special attention to the works of Pirogov, which were written in the 1870s 

as a result of his stay in the theaters of war of the Franco-Prussian and 

Russian-Turkish wars. Comprehensive professional competence, great 

authority, colossal practical experience of a military field surgeon allowed 

Pirogov to go far beyond the inspection functions assigned to him and 

become in fact the main consultant on the organization of medical support 

of troops. 

In works written by Pirogov in his estate in the Ukrainian Podillya, 

he not only summarizes his own views on the organization of medical 

care and military field surgery, but also expresses his views on field 

hygiene, military field therapy and epidemiology.  In particular, it is noted 

that the philosophical views of MI are especially relevant today. Pirogov 

on the common features of wars and related wars, epidemics. Competence 

Pirogov on the organization of medical care and control of infectious 

diseases are confirmed by his works, written in 1869 and 1872 at the 

request of the Poltava Provincial Zemstvo. In particular, there are views 

on the organization of health care and the collection of statistics that will 

allow for the necessary preventive measures, as well as sharp criticism of 

local government agencies for the illusory ideas about the effectiveness of 

the fight against infectious diseases. 

In preparing the article, the authors used materials from the lifetime 

editions of works by Pirogov, deprived of censorship of that time, as well 

as publications about the outstanding thinker of authoritative authors (M. 

Burdenko, F. Walker, A. Georgievsky), which have been studied to this 

day insufficiently and quite fragmentarily. 

Conclusions. Analysis and publication of the main provisions of 

little-known and little-studied professional publications MI  Pirogov, 

written by him during the years 1860-1870 testify to the extremely active 

educational, organizational, clinical and scientific activities of Pirogov in 

Ukraine. During the fourth century, the outstanding physician-thinker 

wrote and published his most powerful scientific works, which 

convincingly testify to the significant contribution and assistance of 

Pirogov progress of Ukrainian education in medicine and science. 

Key words: history of military medicine, Mykola Ivanovych 

Pirogov, history of higher military medical education and science 
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Куковская Ирина, Бирюк Игорь, Молодяну Анжелика, Геруш Олег, Ковальчук Петр. Становление аптеч-

ной службы на территории Северной Буковины в австрийский период. Статья посвящена исследованию отдель-

ных вех становления аптекарского дела на территории Северной Буковины в период ее вхождения в состав Австро-

Венгерской империи, исторически обусловленных особенностей организации и регуляции работы аптечной службы. 

Проведен анализ отдельных положений документа, в котором отображались требования к организации работы аптек. 

Цель работы: на основе анализа источников литературы и доступных исторических документов проследить особенно-

сти процесса становления аптечной службы на территории Буковины и основных требований к ее деятельности в ав-

стрийский период. Методы исследования: в процессе исследования использованы ретроспективный, синтетический, 

аналитический и обобщающий методы. 

Научная новизна заключается в анализе и обобщении информации о становлении, формировании и особенностях 

функционирования аптечной службы как части системы здравоохранения в Северной Буковине, уточнении данных о 

количестве аптек, которые действовали в австрийский период ее развития, их владельцах и расположении. Дальнейшее 

развитие получили положения о регламентации различных аспектов их деятельности. Акцентировано внимание на 

требованиях к оснащению, режиму работы, правилам ценообразования, хранению и отпуску лекарств, квалификации 

персонала, а также принципах профессиональной этики. Выводы: на территории Буковины, как одной из провинций 

империи Габсбургов, реализовывались медицинские инициативы Австро-Венгерской империи, аптечная служба фор-

мировались в соответствии с ее законодательством, работа аптек регулировалась и регламентировалась, количество 

аптек в регионах возрастало. В руководящих документах отражались требования к содержанию аптек, их оснащению и 

функционированию, а также декларировались фундаментальные принципы и этические нормы профессионального 

поведения фармацевта. 

Ключевые слова: Северная Буковина, австрийский период, развитие аптек, требования к фармацевту. 

Вступ. Історично, впродовж багатьох років, основ-

на роль і завдання фармацевта була невід’ємно пов’яза-

на з лікуванням хворих і полягала у виготовленні, ана-

лізі та продажу ліків. Значне зростання кількості лікар-

ських засобів, подовження тривалості життя та підви-
щення рівня медичної освіченості населення зумовлю-

ють зростання вимог як до фармацевтичних фахівців, 

так і до аптечної служби в цілому. 

Основна частина. За правління Австро-

Угорщини, з метою впорядкування надання медико-

санітарної допомоги населенню та роботи аптек, наміс-

ник австро-угорського уряду видав “Санітарний Ста-

тут”, який забороняв лікарям і аптекарям виконувати 

професійні обов'язки без наявності відповідних дипло-

мів. Таким чином, щоб одержати дозвіл відкрити апте-

ку, необхідно було скласти іспит, який приймала ком-
петентна комісія. Цим же документом уперше встанов-

лювалися правила діяльності лікарів і аптекарів: ліка-

рям заборонялося виготовлення ліків, а аптекарям - 

самостійне лікування хворих. За порушення організації 

роботи аптеки магістрат накладав на власника великі 

штрафи. 

Патент зобов'язав аптекарів готувати і продавати 

ліки лише за рецептом лікаря, який він підписував і 

вказував своє прізвище, а лікарів позбавив права самос-

тійно виготовляти ліки для хворих на території, де були 
аптеки. Щоб уникнути небажаної конкуренції, що мог-

ло вплинути на якість приготування ліків, у містах забо-

ронялося відкривати надмірну кількість аптек. 

Подальше посилення державного впливу на розви-

ток фармації пов’язане з уніфікацією дії “Головного 

санітарного статуту” в Австро-Угорській імперії, вста-

новленням державного цінника на ліки та запроваджен-

ням віденської метричної системи мір.  

Даним санітарним статутом заборонялося ввозити 

з інших країн на територію впливу Австро-Угорської 

імперії будь які лікарські препарати і аптечне обладнан-
ня без спеціального дозволу з Відня.  

Наприкінці XVІІІ – початку XІХ ст. аптеки розви-

валися як торговельні підприємства зі спеціальними 

виробничими приміщеннями, де виготовляли ліки, вете-

ринарні препарати та косметичні засоби. Устаткування 
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аптек було різноманітним, залежно від статків власника, 

але вже у цей час приміщення аптек були більш-менш 

уніфіковані за призначенням. Вони складалися з торго-

вельного залу, лабораторії, матеріальної кімнати, де 

зберігалися запаси препаратів і лікарської сировини, 
підвалу та інспекційної кімнати.  

Тривалий час аптекарська справа мала за своє за-

вдання – приготування та продаж препаратів для ліку-

вання хворих шляхом збирання та обробки рослин, мі-

нералів та інших інгредієнтів, причому з чітким розме-

жуванням функцій лікаря і аптекаря. Досить часто пра-

цівник аптеки ставав тією особою, яка надавала рекоме-

ндації при хворобливих станах і приймала рішення що-

до необхідності скеровувати хворого на консультацію 

до лікаря. Однак, роль фармацевта не обмежувалася 

тільки пасивною взаємодією з лікарем чи хворим. До їх 
повноважень було включено фахове фармацевтичне 

інформування медичних працівників, консультування 

щодо особливостей дії рецептурних і без рецептурних 

ліків, уникнення помилок при дозуванні препаратів та 

дотримання оптимальних схем лікування. Швидкий і 

потужний поштовх у розвитку фармацевтичної науки 

стався у XVIII-XIX століттях, який був обумовлений 

видатними відкриттями у галузі хімії та закладанням 

основ фабричного виготовлення різноманітних сполук з 

лікувальним ефектом. 

На території Північної Буковини (як і на усіх украї-
нських землях) традиційно була поширеною та доступ-

ною монастирська і народна медицина. Остання, базува-

лася на народних знаннях, які передавалися від поколін-

ня до покоління і не мали певної систематики, а у біль-

шості населення не було іншого вибору, як надіятися на 

позитивний результат від їх застосування. Монастирсь-

ка медицина була більш досконалою, однак її можливо-

сті були теж далеко не досконалими і обмеженими рів-

нем розвитку медичної науки того часу. Вона лікувала 

монахів і священників, а також опікувалася важкохво-

рими, сиротами та людьми з обмеженими можливостя-
ми. 

Історія становлення власне аптекарської справи на 

теренах нашого краю нерозривно пов’язана зі станов-

ленням і формуванням медичної служби, і умовно охоп-

лює періоди австрійський, румунський, радянський та 

український.  

Мета даної роботи полягає у дослідженні на основі 

аналізу відкритих джерел літератури та доступних істо-

ричних документів особливостей процесу становлення 

аптечної служби на території Північної Буковини та 

основних вимог до її діяльності в австрійський період.  
Перші відомості про аптеки Буковини датовані 

кінцем ХVII століття, але після приєднання до складу 

Австро-Угорської імперії аптечна справа отримала по-

штовх до розвитку. Приєднання Австрією частини Пів-

нічної Молдавії, як окремої адміністративної одиниці 

монархії, зумовило офіційне використання австрійцями 

давню української назви цієї території – “Буковина”. 

Добржанський  О. зазначає у статті “Система органів 

влади Буковини у складі Австрійської (Австро-

Угорської) монархії (Частина І)”1, за час перебування у 

складі Австрії (Австро-Угорщини) Буковина неоднора-

зово змінювала свій адміністративний статус і виділяє, 

зокрема, кілька основних періодів: 

- військової адміністрації з 1775 по 1786 рр.; 
- перебування у складі королівства Галичини і Во-

лодимерії зі статусом окремого округу з 1787 по1849 

рр.; 

- перехідний період з 1849 по 1861 рр., коли Буко-

вину було відділено від Галичини, та формувалися орга-

ни управління Буковини як окремої коронної землі; 

- період існування герцогства Буковина, як окремо-

го коронного краю імперії, 1861-1914рр.. 

У складі королівської Румунії Буковина перебува-

ла з 1919 по 1944 рр., а з 1944 по 1991 рр. – радянський 

період української історії. 
Кожен із означених періодів краю мав свої особли-

вості розвитку медико-санітарного забезпечення, однак 

стан охорони здоров’я та аптечної служби на Буковині 

за часів Австро-Угорської монархії тісно пов’язані з 

розвитком медичної науки того часу, а унормування 

професійної діяльності базувалися на державних прав-

ничих актах відповідного періоду. 

Буковина, разом з Галичиною і Прикарпаттям, бу-

ли одними з найбільш відсталих провінцій Австрійської 

імперії. На той час не існувало єдиної державної систе-

ми охорони здоров’я, однак австрійський період історії 
краю характеризувався формуванням і реалізацією пер-

шої фінансованої державою програми з організації сис-

теми охорони здоров’я. Оскільки Європа потерпала від 

численних епідемій, основні зусилля і кошти Австрія 

спрямовувала на заходи із запобігання поширенню ін-

фекційних захворювань на свої центральні регіони. У 

1770 році урядом Австрії було видано Головний Саніта-

рний статут, так званий "Sanitätshauptnormativ" чи 

"Generalsanitätsnormativ" у якому регламентувалися за-

ходи з організації медичної служби, шляхи боротьби з 

поширенням інфекційних захворювань, права та обов’я-
зки лікарів, хірургів, цирульників та акушерів. У 1773 

році запроваджені доповнення до цього закону, які міс-

тили важливі норми щодо регулювання роботи аптек. 

Зміна державної приналежності Буковини обумовила і 

зміни системи медичного забезпечення відповідно до 

австрійських загальноімперських законів. Відповідно, з 

1775 року дія Статуту поширювалася і на Буковину, де 

також починає з’являтися дипломований медичний пер-

сонал, відкриватися лікарні, аптеки. Таким чином, цей 

закон запровадив першу в імперії єдину систему охо-

рони здоров’я та був застосований на усіх територіях 
імперії Габсбургів2.  

Як зазначає Гаррієта М. Сабол, яка досліджувала 

різноманітні аспекти взаємозв’язків між медичними 

ініціативами, що надходили із Відня, їх реалізацією на 

Буковині за період з кінця XVIII до середини XIX сто-

ліття, введення нового медичного законодавства, а та-

кож настанов і санітарних правил торкнулося всього 

суспільства. Запроваджені реформи поступово зменши-

ли вплив існуючих традиційних моделей на охорону 

1 Dobrzhansʹkyy O. “Systema orhaniv vlady Bukovyny u skladi Avstriysʹkoyi (Avstro-Uhorsʹkoyi) monarkhiyi (Chastyna I)”, Bukovynskyi 

visnyk, 28.09.2015, URL: http://buk-visnyk.cv.ua/naukova-dumka/499/ [in Ukrainian]. 
2 Kletter Ch. “Austrian Pharmacy in the 18th and 19th Century”, Scientia pharmaceutica, 2010; Vol. 78 Issue 3, P. 397‒410; Lesky E. 

Heilkunde und Gesundheitswesen unter Maria Theresia. Österreichische Apotheker-Zeitung. 1980, N 34, S. 357–360 [in German]; 

Hügel H, Hein W-H, editors. Ganzinger K. Das österreichische Sanitätsnormativ von 1770 und die Pharmazie. In: Veröffentlichungen der 

Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e.V. Neue Folge. Volume 40. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 

mbH, 1973, S. 53–69 [in German]. 
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здоров’я і в кінцевому підсумку замінили їх на законо-

давчо урегульовані та структуровані заходи медичних 

знань і практик. Вони були проведені за взірцем змін у 

Центральній Європі і відіграли провідну роль у процесі 

модернізації “самої східній провінції Габсбурзької мо-
нархії”3.  

Досить тривалий час, майже до кінця XVIII сторіч-

чя, цивільна медицина була тісно пов’язана з медици-

ною військовою. Відповідно, після приєднання краю до 

Австрії та появи військового корпусу в Чернівцях у 17-

79 році було засновано військовий шпиталь. У зв’язку із 

збільшенням кількості хворих і поранених, з’явилася 

крайня необхідність у 1781 році відкрити військову ап-

теку. В останній працювали два військових фельдшери4, 

які мали необхідний дозвіл. 

На початку Австро-Угорського панування аптеки 

були розташовані тільки в Чернівцях, надалі розвива-

лися аптеки королівські, окружні, військові, домашні. 

Поширення набували також публічні аптеки з приват-

ним управлінням. Для розвитку цієї віддаленої провін-
ції були зроблені спроби збільшити обсяги торгівлі, а 

для організації медичної допомоги краю запрошували-

ся лікарі, хірурги та фармацевти із центральних регіо-

нів імперії5.  

Відповідно, на теренах Буковини розвивалася не 

тільки лікувальна робота, збільшувалася кількість як 

лікарень так і аптек. Відповідно до даних  Pharmaceu-

tischer Taschen-Kalender (Taschen-Calender) für von Franz 

Klinger, видавництва “Fromme” (Відень)6 у 1864 році 

нараховувалось 12 діючих аптек. (Фото 1),  

Фото 1.1. Фото 1.2. 

З них тільки дві в Чернівцях, а на території 

сучасної Чернівецької області  ще дві: у Садгорі та 

Сторожинці.  

У 1869  році в Чернівцях зазначено 3 аптеки, 

збереглися вони також в Садгорі та Сторожинці. (Фото 
2). 

У 1872 році на території Буковини функціонували 

11 аптек. Через рік у Чернівцях відкрилася ще одна, 

вже четверта аптека, а також, до існуючих додалася 

аптека у Вижниці. (Фото 3). 

У 1875 році діяло вже 16 аптек, і хоча в Чернівцях 

зберігаються 4, їх кількість на територіі сучасної 

Чернівецької області зростає до 6, вони працюють у 

Садгорі, Сторожинці та Вижниці, а також 

відкриваються аптеки у Боянах, Кіцмані та Вашківцях. 

(Фото 4) 

Для упорядкування роботи аптек 

запроваджувалися спеціальні статути, інструкції, які 

регламентували різноманітні аспекти їх 
функціонування, включно з вимогами до режиму 

роботи, кваліфікації працівників, цін на лікарські 

засоби, порядок зберігання та продажу ліків7.  

Перший, окремий закон про аптеку, датується 

1906 роком, а багато його  положень продовжують 

застосовуватися і у теперішній час. 

Так, для того щоб працювати провізором, 

очолювати аптеку та бути наставником учня в аптеці, 

відповідно до пункту 1-го “Інструкції для фармацевта” 

3 Sabol H. M. “Prevenind și tratând. Aspecte ale evoluției sistemului sanitar în Bucovina (1775-1849)”, Astra Salvensis ‒ revista 

de istorie si cultura, N 5, 2015, P. 31‒44 [in Romanian]. 
4 Botushansʹkyj V. M., Bilenkova S. V., Dobrzhansʹkyj  O. V. Chernivtsi: Istoriya ta suchasnistʹ (Yuvileyne vydannya do 600 -

richchya pershoyi pysemnoyi z·hadky pro misto) [Chernivtsi: History and modernity (Jubilee edition to the 600th anniversary o f 

the first written mention of the city)], Kol. Monohrafiya,  Za zah. red. V. M. Botushansʹkoho, Chernivtsi, Zelena Bukovyna, 2009, 

586 p., P. 144 [in Ukrainian]. 
5 Ibidem. 
6 Fromme F. Pharmaceutischer Taschen-Kalender (Taschen-Calender), 1864 [in German] 
7 Macher M. “Das Apothekenwesen in den k. k. Oestreichischen Staaten. Eine Darstellung der Geschichte des Apothekenwesens, der Rec-

hte und Pflichten der Apotheker und jener Aerzte, Chirurgen und Thierärzte, welche Hausapotheken halten ...”, Wien, Bauer und Dir-

nböck, 1840 [in German]. 
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необхідно отримати сертифікат, який доводить закінчене 

трирічне навчання, а також підтвердити успішне 

проходження практики щонайменше впродовж трьох років 

в аптеці на території Австрійської імперії.  

Разом з тим, в статуті офіційно висувалися вимоги 
щодо моральних якостей працівника, зазначалося, що “п.6 

Фармацевт повинен бути людиною з хорошими намірами, 

врівноваженою, чесною”. Оскільки діяльність аптек і 

робота фармацевтів контролювалася органами влади 

зазначалося, що у випадку, якщо фармацевт тривалий час 

не може керувати аптекою за станом здоров’я або не може 

утримувати аптеку в хорошому стані через великі борги, 

чи у випадку його смерті, влада зобов’язана в 

найкоротший термін знайти хорошого провізора для 

заміни (п.п. 2,3). Окрім зазначених вимог, в інструкції 

містилася вимога щодо власного професійного розвитку та 
вдосконалення. Так вказувалося, що обов’язком усіх 

фармацевтів є вивчення фармацевтичної науки та вивчення 

лікарських рослин задля збагачення знань і покращення 

професійних навичок з виготовлення ліків, також 

фармацевт повинен мати бібліотеку, особисту та для 

навчання учнів, помічників фармацевта. Бібліотека 

повинна містити книги з хімії, натуропатії, ботаніки а 

також гербарій. Останній зобов’язаний оновлюватися 

щороку, містити таблиці зі зображенням квітів. Оскільки 

навчання та удосконалення потребує достатнього 

тривалого часу, вказувалося, що “фармацевт не має права 
займати іншу посаду або займатися іншою справою, 

витрачати багато часу для ведення господарства. У таких 

випадках фармацевта може замінити інший фахівець” ‒ 

зазначається в Інструкції. 

Регулювалися також режим роботи аптек та їх 

розташування. Так, фармацевт повинен бути завжди вдома 

або повідомляти місце, де його можна знайти у випадку 

відсутності. Під час епідемії в аптеці постійно повинен 

бути нічний черговий. Для виклику фармацевта у нічний 

період часу аптека має бути оснащена дзвінком. Саме ж 

приміщення аптеки повинне знаходитись в центрі міста, а 
при наявності кількох аптек вони мають розташовуватися 

через певний проміжок між собою. 

Особлива увага зверталася на особливості співпраці 

та повноваженнях фармацевтів та лікарів. Так, лікар мав 

право проводити інспектування аптеки, а фармацевт 

повинен виконувати його вказівки. Під час інспектування 

публічних аптек, або на вимогу лікаря, фармацевт 

зобов’язаний показати в письмовому вигляді документ 

щодо якості препаратів, які знаходяться в аптеці. Якщо під 

час інспектування лікар виявляв неякісний препарат, 

фармацевт подавав його на експертизу, результати якої 
затверджуватися двома печатками – фармацевта та 

інспектора. 

Для виготовлення і відпуску ліків за рецептами також 

запроваджувалися певні правила та вимоги. Так, жоден 

рецепт не відпускався і не був дійсним без особистого 

підпису лікаря. В інструкції вказувалося, що у випадку 

нерозбірливо або неправильно виписаного рецепту, 

особливо коли фармацевт бачить помилку в дозуванні, 

ліки не можуть бути виготовлені та відпущені у жодному 

разі. Однак лікар обов’язково має бути повідомлений про 

таку ситуацію, надати обґрунтування або ж виправити 
дозу. Досить чітко і недвозначно у інструкції виписані 

вимоги, якщо зазначена у рецепті доза, на думку 

фармацевта, значно перевищує терапевтичну і при 

застосуванні може викликати летальні наслідки. За 

неможливості узгодити корекцію дози з лікарем, 

наприклад коли лікар, який виписав рецепт, знаходиться 

далеко, фармацевту вказувалося на його обов’язок 

виправити дозу, і необхідність повідомити про це при 

зустрічі з лікарем.  

Окремим пунктом визначалася робота з терміновими 
рецептами на ліки для важко хворих. Вони повинні 

прийматися незалежно від часу доби, вдень і вночі, і 

виготовлятися у порядку черговості, не гаючи часу. Однак 

рецепт, на якому лікар зазначив напис “СІТО!”, мав 

виготовлятися першочергово. Особлива увага приділялася 

відпуску ліків, які містили сильнодіючі, токсичні чи 

наркотичні засоби (п.28). Якщо лікарський засіб містив 

наркотики, то оригінал рецепту, повторний рецепт чи 

дублікат рецепту без підпису лікаря не був дійсним, а 

фармацевт не мав права видавати ліки за таким рецептом.  

У аптеках продавалися токсичні речовини для 
побутових потреб домогосподарств. Однак, для 

попередження можливих отруєнь, токсичні речовини 

могли бути видані тільки за рецептом лікаря. Фармацевтів 

зобов’язували дотримуватися обов’язкових суворих 

інструкцій та обмежень. Так, без надання рецепту 

заборонявся продаж миш’яку та порошку кобальту для 

проведення заходів дератизації та дезінсекції, за наявності 

в аптеці інших, нетоксичних засобів.  

Якщо ж рецепт для таких потреб було надано, в 

інструкції зазначалося, що він залишається на збереженні в 

аптеці, а покупцю віддають окремий лист-приймання. У 
цьому офіційному документі повинні були вказуватися 

назва токсину, його кількість та мета використання. Лист 

обов’язково повинен був підписати покупець, його 

засвідчували печаткою та фіксували у спеціальному 

реєстрі. Якщо ж покупець був неписьменний і не знайомий 

фармацевту, необхідно було запросити двох надійних 

письменних, внесених в реєстр свідків, які були 

зобов’язані підтвердити інформацію, вказану в рецепті, а 

саме – назву, кількість та мету використання цієї токсичної 

речовини. Тільки у присутності таких свідків фармацевт 

міг підготувати речовину і видати її покупцеві, вказавши 
назву отруйної речовини. 

Окремим пунктом Інструкції (п. 29) зазначалося щодо 

обов’язковості надання органам державного нагляду та 

поліції інформації щодо особи, яка має намір придбати 

токсичні, абортивні препарати або інші особливі речовини 

без надання рецепту.  

Оскільки лікарі та аптекарі мали спільну мету – 

надання допомоги хворим, існувала потреба у 

встановленні визначених спільних правил, норм 

професійної поведінки, та невикористанні задля власних 

потреб необізнаності пацієнтів. Основи такої 
відповідальної взаємодії відображувалися у досліджуваній 

“Інструкції”. Так, зазначалося, що  “фармацевт має 

залишити призначення ліків лікарям”, “фармацевт повинен 

підтримувати честь лікаря, а не спотворювати її, 

утримуватися від критики рецепта лікаря”. Не 

дозволялося, аби рецепт одного лікаря був скопійований 

(продубльований) для іншого лікаря або хірурга, а рецепти 

народних лікарів (знахарів) не дозволялося приймати та 

виготовляти. 

Засуджувалася співпраця фармацевта та лікаря, 

внаслідок якої лікар призначав надто багато зайвих 
субстанцій, які не виявляють лікувального ефекту, тільки 

для збільшення виторгу (доходу). Засуджувалися і 

вважалися не доброчесними рекомендації процедур, які 

лікар вважає недоцільними, але призначає задля прибутку. 

Також осудливим та неетичним вважалося проживання 
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лікаря разом із фармацевтом (п.55 Інструкції).  

Для формування довіри до професійної діяльності 

фармацевтів, їх взаємовідносин із суспільством, 

вказувалося, що “Фармацевт, провізор, помічник і 

практикант не мають права розповідати про хвороби 
пацієнтів, після чого хворий міг би зазнати утисків та 

знущань, чи погіршити його репутацію”. 

Висновки. Таким чином, хоча базові принципи 

роботи аптечної галузі визначалися з урахуванням 

традицій, які були закладені ще на ранніх стадіях 

виникнення і формування цієї сфери, а робота аптек була 

певним чином підпорядковувалася лікарям, з кінця 

вісімнадцятого до середини дев'ятнадцятого століття, у 

австрійський період, на території Буковини як однієї із 

провінцій імперії Габсбургів реалізовувалися медичні 

ініціативи, що запроваджувалися із Відня, формувалися 
заходи з організації медичної служби відповідно до 

прогресивного (на той час) законодавства, 

регламентувалися права та обов’язки лікарів, 

запроваджувалися важливі норми щодо регулювання 

роботи аптек. Одним із керівних документів для 

фармацевтів та провізорів був Інструкція (Статут), де 

відображалися вимоги не тільки до утримання приміщень, 

оснащення та функціонування аптек, але і декларувалися 

фундаментальні принципи та етичні норми професійної  

поведінки. 

На сучасному етапі роль фармацевтів значно зросла 
та розширилася за рахунок нових функцій, обумовлених 

потребами суспільства, і включає в себе також 

консультування як пацієнтів так і постачальників 

медичних послуг щодо вибору препаратів, їх 

раціонального дозування, можливої взаємодії, імовірних 

побічних ефектів та способів їх мінімізації – тобто 

виступає в якості посередника між лікарем, який 

призначає препарат, та пацієнтом. 

Відомості про те, як організовувалася і формувалася 

аптечна служба, дозволяють не тільки здобути і 

проаналізувати пласт професійної та культурно-історичної 
інформації, але і виявити історичні аспекти етичної 

складової фармацевтичної та лікарської діяльності.  
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Рудень Василий, Дячишин Вера. Эволюционный генезис пагубного последствия безопасности пациента – 

врачебной ошибки, в практической деятельности врачей стран мира и ее место в условиях трансформации сис-

темы медицинской помощи населению Украины к европейским стандартам. Цель исследования. В статье обоб-

щено научное представление об эпохальном пути становления пагубного последствия безопасности пациента – врачеб-

ной ошибки, в практической деятельности врачей мира и обосновано ее место в условиях трансформации системы 

медицинской помощи населению Украины к европейским стандартам. С использованием исторического, библиографи-

ческого, абстрактного, историко-сравнительного, логико-аналитического методов исследования, а также при исполь-

зовании таких способов анализа, как: дедуктивного осведомления, аналогии, синхронизация, структурно-логического 

мышления с учетом принципов системности выполнено текущее, пассивное, ретроспективное, сплошное исследова-

ние, где научным материалом были доступны как отечественные, так и зарубежные научные медицинские информаци-

онные источники различного генеза, собранные и обработаны с помощью электронной поисковой системы Google 

согласно пакету Microsoft Office 2016. Научная новизна. Впервые системно и научно обоснованный эпохальный путь 

становления пагубного последствия безопасности пациента – врачебной ошибки, в практической деятельности врачей 

мира и обосновано ее место в условиях трансформации системы медицинской помощи населению Украины к европей-

ским стандартам. Это разрешает убедительно и в полном объеме практикующему врачу и руководителю органа или 

учреждения медицинской помощи осознать важность такой составляющей доказательной медицины – как безопас-

ность пациента, в контексте эффективности и экономичности медицинской услуги; пациенту – осмыслить содержание 

вопроса безопасности в процессе лечения и способность системы мединской помощи в минимизации рисков в диагнос-

тически-лечебном, профилактическом и реабилитационном процессах, а ученому от медицины достичь соответствую-

щего качества и эффективности в научных исследованиях. Выводы. Опираясь на мировой опыт в вопросе соблюдения 

прав пациента в контексте безопасности медицинской услуги создать в украинской медицине систему безопасности 

больного, что позволит возвести к европейскому уровню медицинскую практику врачей в соответствии с принципами 

доказательной медицины и минимизировать врачебную ошибку согласно ее юридического, психологического, деонто-

логического, духовного, биоэтического, социального, экономического и медицинского аспектов. 

Ключевые слова: история медицины, медицинская помощь, безопасность пациента, врачебная ошибка, миними-

зация, доказательная медицина, врач, пациент, медицинское учреждение. 

Постановка проблеми. Архіважливим завданням у 

процесі трансформації системи медичної допомоги 

населенню незалежної України до економічних методів 

управління та до європейських стандартів1 є реалізація, в 

кожному конкретному випадку практичної діяльності 
лікаря, одного з основних компонентів доказової 

медицини – безпеки / safety для пацієнта. Позитивним 

результатом цього і є ефективність медичної послуги2.  

Для української медицини наріжним каменем у 

реалізації безпекового принципу доказовості мала б, 

нарешті, стати резолюція МОЗ від 28. 05. 2019 р. за № 

WHA72.6 “Глобальні дії із забезпечення безпеки пацієнтів”, 

у якій зазначено, що “… безпека пацієнтів є одним із 
першочергових завдань при наданні якісних послуг 

охорони здоров’я, і …всі надані послуги медичної 

допомоги повинні бути безпечними, незалежно від місця їх 
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Історія медицини 

1 Ruden V. V. “Epokhalnyi shliakh stanovlennia dokazovoi medytsyny ta yii rol v optymizatsii medychnoi dopomohy v umovakh transf-

ormatsii systemy zdorovokhorony Ukrainy” [Epochal way of formation of evidence-based medicine and its role in optimization of medi-

cal care in the conditions of transformation of the health care system of Ukraine], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny, 

2019, N 4 (24), P. 27–33 [in Ukrainian]. 
2 Grinhalh Tr. Osnovyi dokazatelnoy meditsinyi: perevod s angliyskogo [Evidence-Based Medicine Fundamentals: Translated from 

English], pod redaktsiey I. N. Denisova i dr. 4-e izd., pererab. i dop. [Edited by I. N. Denisova and et al. 4th ed., rev. and add.], Moscow: 

GEOTAR-Media, 2019, 330 p. [in Russian]. 

mailto:vruden@ukr.net
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надання”3, що, власне, і підтверджує принцип Гіппократа 

“Primum non nocere” / “Передусім – не зашкодь!”4. 

Переконливим є те, що в практичній діяльності лікаря 

будь-якого фаху, питання безпеки пацієнта має бути 

фундаментальним принципом на кожному етапі надання 
медичної послуги, якій властива різного походження 

непередбачувана небезпека5, що вимагає від лікаря 

поміркованих, виважених та кваліфікованих професійних 

дій.  

Утім, неусвідомлення лікарем архіважливості питань 

безпеки пацієнта при конкретному виді, формі та умовах 

надання йому медичної послуги, на законодавчому рівні 

трактується як “порушення прав і свобод людини та 

громадянина в сфері охорони здоров’я при наданні 

медичної допомоги”6, оскільки призводить до 

неочікуваних наслідків стану здоров’я пацієнта та 
визначається як лікарська помилка7. 

З метою загального розуміння та усвідомлення 

лікарями природи, важливості, ролі і місця безпеки 

пацієнта в процесі надання якісної медичної послуги, в 

контексті доказової медицини та міжнародних вимог, 

проведено ретроспективне дослідження еволюційного 

генезису її згубного наслідку – лікарської помилки, що і 

робить цю наукову статтю актуальною та своєчасною у 

науково-практичному значенні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

інформаційному медичному просторі України сьогодні 
написано чимало наукових праць українських вчених 

щодо питань правового регулювання прав пацієнтів, а 

саме: О. Кохановський, С. Стеценко, О. Анталовці, 

В. Сухан, О. Блага, В. Кравченко, О. Коваленко,  

О. Мостовенко та інші. 

Питання порушення безпеки пацієнта в процесі 

лікувально-діагностичних чи профілактичних і 

реабілітаційних дій лікаря щодо лікарської помилки в 

Україні дискретно досліджували лікарі: Б. Білинський, 

М. Амосов, О. Бобров, Я. Радиш, І. Бедрика, Л. Радиш, 

П. Кузьмінський, М. Опанасенко, Б. Коніка, 
О. Терешкович, Л. Леванда, Л. Пасієшвілі, О. Опаріна, 

О. Коваленко, В. Франчук та юриспруденти: 

Ю. Зальмуніна, Ю. Сергєєва, В. Глушкова, Є. Чернікова, 

М. Зарецький, М. Чернікова, М. Малеїна, В. Підгірна, 

І. Сенюта, Р. Титикало, Т. Гандзій та інші. 

Однак, в інформаційному масиві питання 

еволюційного шляху згубного наслідку безпеки пацієнта – 

лікарської помилки, в практичній діяльності лікарів країн 

світу та її місце в умовах трансформації системи медичної 

допомоги населенню України мало фрагментарний 

характер, що й зумовило доцільність спеціального 
дослідження.  

Методи дослідження. Виконано поточне, пасивне, 

ретроспективне, суцільне дослідження з використанням 

історичного, бібліографічного, абстрактного, історико-

порівняльного, логіко-аналітичного методів, а також 

методів дедуктивного усвідомлення, аналогії, 

синхронізації, структурно-логічного аналізу з врахуванням 

принципів системності, тоді як матеріалом слугували 

доступні як вітчизняні, так і закордонні наукові медичні 

інформаційні джерела різного походження, зібрані до 

опрацювання з допомогою електронної пошукової системи 
Google згідно з пакетом Microsoft Office 2016. 

Мета. Узагальнення наукових досліджень про 

епохальний шлях згубного наслідку безпеки пацієнта – 

лікарської помилки, в практичній діяльності лікарів світу 

та обґрунтування її місця в умовах трансформації системи 

медичної допомоги населенню України до європейських 

стандартів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

суспільному житті людини, в будь-якій частині планети 

Земля, лікар, незважаючи на те, що медицина є 

найскладнішою формою людської діяльності та вимагає 
від нього спеціальних фундаментальних наукових знань, 

практичних навичок та вмінь8, а також високих духовно-

моральних якостей9, щодо здоров’я людини / пацієнта не 

має права на професійну помилку.  

Доречно говорити про те, що лікар не позбавлений 

ризику схильності до помилки при наданні медичної 

послуги. Причиною цього те, що в процесі професійного 

втручання до складного організму людини, лікар у 

більшості випадків, стикається як з атиповим перебігом 

патологічних станів10, так і з унікальними та численними 

поєднаннями тих чи інших ознак у різноманітних 
захворюваннях, тоді коли й медична наука не завжди є 

досконалою у багатьох питаннях здоров’я та хвороби11. У 

такому разі, навіть при найбільш добросовісному 

ставленні до медичної справи, ліќареві передбачити 

правильне професійне управлінське рішення, в кожному 

конкретному випадку надання медичної послуги, інколи є 

3 Rezolyutsiya VOZ ot 28. 05. 2019 g. N WHA72.6 “Globalnyie deystviya po obespecheniyu bezopasnosti patsientov” [WHO Resolution dated 

from 28.05.2019 N WHA72.6 “Global action to ensure patient safety”], URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R6-ru. Pdf?

ua=1 [in Russian]. 
4 Baron J. Do no harm. Codes of conduct: Behavioral research into business ethics, New York: Russell Sage Foundation, 1996, P. 197–213, URL:  

https://www.sas.upenn.edu/~baron/papers.htm/chicago.html 
5 VOZ: Bezopasnost patsientov [WHO: Patient Safety], URL: https://www.who.int/topics/patient_safety/ru/ [in Russian]. 
6 Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon Ukrainy vid 19 lystopada 1992 r., N 2801-XII [Fundamentals of the legislation of 

Ukraine on health care: Law of Ukraine dated from November 19, 1992, N 2801-XII], Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1993, N 4, Art. 19 

(zi zminamy ta dopovnenniamy; chynnyi, potochna redaktsiia vid 27.06.2020, pidstava – 737-IX), URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2801-12#Text [in Ukrainian]; Okhorona zdorovia i prava liudyny: resursnyi posibnyk [Health Care and Human Rights: A Resource Guide], 

Za naukovoiu redaktsiieiu I. Ia. Seniuty (ukr. versiia), 5-te vyd., dop. [By the scientific edition of I.Ya. Seniuta (Ukrainian version), 5th ed., suppl.], 

Lviv: Vydavnytstvo LOBF “Medytsyna i pravo”, 2015, P. 989 [in Ukrainian]. 
7 Ponkina A. A. Vrachebnaya oshibka v kontekste zaschityi prav patsientov [Medical error in the context of protecting the rights of patients], 

Мoskva: Konsortsium spetsialistov po zaschite prav patsientov, 2012, 200 p. [in Russian], URL:  http://www.state-religion.ru/files/

Ponkina_A_Medical_error.pdf  
8 Cherkasov S.V., Cherkasova N.M. “Metodolohichni problemy medytsyny i pidhotovky medychnykh kadriv u suchasnykh 

umovakh” [Methodological problems of medicine and training of medical personnel in modern conditions], Biomedical and biosocial 

anthropology, 2017, N 29, P. 197–204 [in Ukrainian]. 
9 Sviatytel Luka (Voino-Yasenetskyi). Duh, dusha i telo [Spirit, soul and body], Kyiv: VD “Avitsena”, 2010, 208 p., URL: http://azbyka.ru/

otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/ [in Russian]. 
10 Slovnyk antychnoi mifolohii [Dictionary of ancient mythology], Kyiv: Naukova dumka, 1985, 236 p. [in Ukrainian]. 
11 Bilynskyi B. “Problema medychnykh pomylok” [The problem of medical errors], Pratsi naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Likarskyi 

zbirnyk. Medytsyna i biolohiia, 2014, Vol. 38, Vol. 24, P. 89–100, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_lik_2014_38_24_12 [in Ukrainian]. 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R6-ru.%20Pdf?ua=1
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R6-ru.%20Pdf?ua=1
https://www.sas.upenn.edu/~baron/papers.htm/chicago.html
https://www.who.int/topics/patient_safety/ru/
http://www.state-religion.ru/files/Ponkina_A_Medical_error.pdf
http://www.state-religion.ru/files/Ponkina_A_Medical_error.pdf
http://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/
http://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/dukh-dusha-i-telo/
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вкрай важко.  

У контексті наведеного, повертаючись до першої 

думки – про недопущення лікарської помилки, доречно 

зазначити, що з часів появи перших спроб лікування, які 

виникли на ранніх етапах існування людини12 і до 
сьогодення, різними формами наявної влади до цілителів / 

лікарів висувалися та пред’являлися побажання 

забезпечити безпеку хворому та передбачити / 

спрогнозувати можливу шкоду при втручанні до 

людського організму, тобто – не допустити лікарської 

помилки13.  

Історичний екскурс до джерел медичної допомоги 

людині свідчить, що перші згадки про лікарську помилку – 

як дефект в безпековій діяльності цілителя з пацієнтом, що 

виник попри сумлінне виконання ним професійних 

обов’язків, знаходимо в текстах писемних пам'яток 
стародавнього світу: першому медичному кодексі “Нуці-

Кінг” (2657 р. до н. е.) імператора Хуан-ді14, Законах 

Шульги-Ур-Намму (2104–2095 рр. до н. е.)15, “Зведених 

законах Хаммурапі” (1750-і р. до н. е.)16, Таліона Законі 

(1750 р. до н. е.)17, великого медичного папіруса Г. Еберса 

(1550 р. до н. е.)18, Законах Мойсея (1391–1271) до нової 

доби19, Законі Ману (X–V ст. до н. е.)20, “Законах XII 

таблиць” (451–450 рр. до н. е)21 тощо.  

Саме у цих архіважливих історичних законодавчих 

документах відтворено регламентування умов діяльності 

цілителів та окреслено розміри гонорарів за їх роботу; 
прописана нормативна відповідальність за заподіювання 

шкоди як власному здоров’ю, так і здоров’ю іншої 

людини, що еквівалентно розцінювалося як порушення 

саме по собі22. 

Доречно наголосити на тому, що ще в античні часи 

грецький лікар Гіппократ (бл. 460 до н. е. – бл. 370 до н. е.) 

узагальнив набутий стародавніми лікарями практичний 

досвід гуманізму й милосердя у Кодексі законів, що і на 

сьогодні, через віки для багатьох поколінь лікарів, є 

визначальними в практичній діяльності, а саме: “Там, де є 
любов до людей, там є любов до медичного мистецтва”, 

“Все, що використовує лікар для лікування хвороби, 

повинно приносити хворому тільки користь”23. 

Зосередження уваги читача в контексті безпеки 

пацієнта до реалій сьогодення, доречно зауважити, що 

попри вагомі досягнення світової медичної науки в аспекті 

розвитку високоінформаційних технологій, а також 

мотиву світової успішної медичної практики для лікаря та 

пацієнта в третьому тисячолітті, медичні помилки у 

практиці лікарів у країнах світу є досить поширеним 

явищем, а їх біостатистика у світі на сьогодні вражає 
своєю частотою.  

Підтверджують дану тезу і дані ВООЗ, згідно з якими 

щорічно від медичних помилок як в країнах з низьким, так 

і середнім рівнем прибутку реєструють близько 134 

мільйони випадків лікарських помилок або недбалості 

медперсоналу, де близько 2,6 мільйона осіб помирають 

через недбалість або недогляд з боку медичних 

працівників24. 

У США, де система інформування громадськості про 

проблеми у медичній галузі є однією з найбільш відкритих 

у світі, частка лікарських помилок становить 3–4%. За 
даними дослідників університету Джонса Хопкінса міста 

Балтімор (штат Мериленд, США), щорічно через лікарські 

помилки помирає по 250 тисяч американців, що складає 

9,5% від щорічного числа смертей25. Згідно з твердженням 

доктора Марті Макера (2016) з медичного центру 

12 Ponkina A. A. “O probleme vrachebnoy oshibki” [About the problem of medical error], Narkologiya, 2011, N 9, P. 88–91, URL: http://

objects.antiprop.ru/narcology02/2011_09_13.pdf [in Russian]. 
13 Akopov V. I. Meditsinskoe pravo v voprosah i otvetah [Medical law in questions and answers], Rostov-na-Donu: OOO “Feniks-Invest”, 2016, P. 

509 [in Russian]. 
14 Karimova G.M., Bilalova A.Sh. Stranitsyi istorii kitayskoy meditsinyi. Traktat “Huan-di-ney-tszin-su-ven-lin-shu” – kanon kitayskoy meditsinyi 

[Pages of the history of Chinese medicine. Treatise “Huang-di-nei-jing-su-weng-ling-shu” – the canon of Chinese medicine], URL: http://

www.infamed.com/altmed/pub_ htmdoc.php?s= 24414482f1e43310ad7. 05300435 [in Russian]. 
15 Zakonyi Shulgi [Shulga's laws], URL: http://hworld.by.ru/text/ sumer/urnamu. law.html [in Russian]; Afanaseva V.K. Fragmentyi Zakonov Ur-

Nammu. V kn.: Hrestomatiya po istorii Drevnego Vostoka [Fragments of the Laws of Ur-Nammu. In the book: Reader on the history of the Ancient 

East], Per. i kommentarii V.A. Yakobsona, Мoskva, 1963, 188 p. [in Russian]. 
16 Zakonyi vavilonskogo tsarya Hammurapi [The laws of the Babylonian king Hammurabi], URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm [in 

Russian]. 
17 Taliona Zakon [Talion's Law], URL: http://eyu.sci-lib.com/article0002181.html [in Russian]. 
18 Meditsina Drevnego Egipta: Istochniki svedeniy o meditsine Drevnego Egipta [Medicine of Ancient Egypt: Sources of Information about Medicine 

of Ancient Egypt], URL:  http://www.dhp.com.ua/pers_stst.php?id=18 [in Russian]; Merkulov M. Meditsina Drevnego Egipta [Medicine of Ancient 

Egypt], URL: http://africana.ru/history/antique_ monuments /egypt_medcine.htm [in Russian]. 
19 Pyatiknizhie Moiseya [Pentateuch of Moses], URL: http://azbyka.ru/dictionary/15/ pyatiknizhie_moiseya.shtml [in Russian]. 
20 “Manu-smriti” kak kodeks pravil [“Manu-smriti” as a code of rules], URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ману-смрити [in Russian]; Sorokina T.S. 

Istoriya meditsinyi: Uchebnik dlya stud. vyissh. med.ucheb. zavedeniy. 4-e izd., ster. [History of medicine: Textbook for stud. of higher med. educ. 

institutions. 4th ed., upd.], Мoskva: Izdatelskiy tsentr “Akademiya”, 2005, P. 97 [in Russian]. 
21 Zakony XII tablyts. Tablytsia VIII/2 [Laws of XII tables. VIII/2 table], URL: http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975 [in Ukrainian]; 

Hrestomatiya po istorii Drevnego Rima [Reader on the History of Ancient Rome], Pod red. S.L. Utchenko, Мoskva: “Sotsekgiz”, 1962, 674 p. [in 

Russian]. 
22 Makarchuk V. S. Zahalna istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain: navchalnyi posibnyk, Vyd. 4-te, dop. [General history of the state and law of 

foreign countries: a textbook. Ed. 4th, ext.], Kyiv: Atika, 2004, URL: http://pravo.biz.ua/content/016/0003.htm [in Ukrainian]; Istoriya meditsinyi. 

Vozniknovenie meditsinyi i ee razvitie do 16 veka [History of Medicine. The emergence of medicine and its development until the 16th century], URL: 

http://sq7.ru/ [in Russian]; Ruden V. V., Mudra M. M. “Finansuvannia profesiinoi diialnosti likaria u rizni istorychni epokhy rozvytku suspilstv svitu. 

Ukraina” [Financing of professional activity of a doctor in different historical epochs of development of societies of the world. Ukraine.], Zdorovia 

natsii, 2010, N 4 (16), P. 130–139 [in Ukrainian]. 
23 Gippokrat. Izbrannyie knigi [Hippocrates. Selected books], Per. V.I. Rudnev, Red., vstup. st. i primech. V.P. Karpova, Moskva: Svarog, 1994, 736 p. 

[in Russian]. 
24 Meditsinskaya pomosch ne dolzhna prichinyat vreda nikomu. VOZ. Vsemirnyiy den be-zopasnosti patsientov 17 sentyabrya 2019 g. [Medical 

assistance should not harm anyone. WHO. World Patient Safety Day on 17 September 2019], URL: https://www.who.int/ru/campaigns/world-patient-

safety-day/2019 [in Russian]. 
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університету “якщо ми будемо розглядати помилки 

медиків як хворобу, то це буде третя головна причина 

смерті в США”26. 

Незважаючи на те, що за твердженням вчених з 

університету Джонса Хопкінса офіційні дані щодо 
лікарської помилки розходяться з наведеними цифрами 

приблизно на 100 тисяч смертей на рік, проте офіційної 

статистики наслідків медичних помилок не ведеться не 

тільки в США, але і в світі. ВООЗ так і не запровадила 

спеціального коду в Міжнародній статистичній 

класифікації хвороб та споріднених проблем охорони 

здоров'я (ICD), який дозволив би фіксувати цю причину 

смерті в статистичних звітах27. 

Згідно з даними опитування, проведеного у США 

Національним Фондом захисту прав пацієнтів (NPSF) 42% 

респондентів повідомили, що вони, або їх родичі, або друзі 
були жертвами лікарських помилок28, тоді як в 

Національній академії наук США (NAS) зробили 

висновок, що 70% медичних помилок можна попередити, 

6% – потенційно можна попередити, а 24% – запобігти 

просто неможливо29. 

У цьому контексті важливо зазначити, що щорічні 

матеріальні втрати з причини лікарських помилок в США 

оцінюються приблизно в $ 2 млрд, тоді як прямі та непрямі 

втрати, викликані медичними помилками, складають $ 

37,6 млрд30. 

Статистичні дані з країн-членів Європейського 
Союзу, постійно інсценують, що наслідки медичних 

помилок та побічних явищ, пов’язані з охороною здоров'я, 

відчувають на собі 8–12% госпіталізованих пацієнтів31, 

тоді як у лікарнях Європи щороку від наслідків медичних 

промахів страждає близько 15 млн осіб. Тобто кожен 

десятий пацієнт в Європі стикається з тим, що лікування 

завдає шкоди його здоров'ю і життю.  

На підтвердженням цього, комісар Європейського 

Союзу з питань охорони здоров'я Андрула Васіліу 

зазначила: “Лікарські помилки – це справжній виклик для 

європейської системи охорони здоров'я”32. Потрібно 
відзначити, що у Великобританії щорічно частка 

лікарських помилок становить 5%, від чого, власне, і 

помирає 70 тисяч осіб, тоді як у Німеччині жертвами 

медичних помилок кожен рік стають майже 100 тисяч 

пацієнтів, тоді як лікування закінчується з даної причини 

25 тисячами летальних випадків33. 

Аналіз інформаційного масиву медичних помилок 

всіх лікарських спеціальностей переконливо засвідчує, що 

25% лікарських помилок від їх загального числа у 

світовому аспекті припадає на хірургію; 15% – на 
стоматологію; 15% – на гінекологію; 15% – при пологах, 

особливо після кесаревого розтину; 10% – на загальну 

терапію; 5% – на педіатрію; 5% – на травматологію; 5% – 

на офтальмологію; 3% – на анестезіологію та 2% – на 

надання швидкої медичної допомоги34. 

То, що ж таке “лікарська помилка” і чому саме 

“лікарська помилка” в останні десятиліття так турбує 

громадське суспільство, наполе́гливо дискутується серед 

юридичної спільноти, і, так вперто, замовчується 

медичною громадськістю?  

Дуже влучно про медичні помилки у свій час 
висловлювалися лікарі. Так, батько медицини Гіппократ 

(бл. 460 до н. е. – бл. 370 до н. е.) зазначав, що “… людські 

потреби змушують нас вирішувати та діяти. Але якщо ми 

будемо вимогливі до себе, то не тільки успіхи, але й 

помилки стануть джерелом наших знань”35, тоді як М. І. 

Пирогов (1810–1881) “...вважав ... своїм священним 

обов'язком відверто розповісти читачам про свою 

лікарську діяльність і її результати, оскільки кожна 

сумлінна людина, особливо викладач, повинен мати свого 

роду внутрішню потребу якнайшвидше оприлюднити свої 

помилки, щоб застерегти від них інших людей, менш 
обізнаних”36.  

Відомий австрійський хірург, один з 

основоположників сучасної абдомінальної хірургії  

Т. Більрот (1829–1894) стверджував, що “…тільки слабкі 

духом, хвалькуваті базіки бояться відкрито 

висловлюватися про вчинені ними помилки. Хто відчуває 

в собі силу зробити краще, той не відчуває страху перед 

усвідомленням своєї помилки”37, тоді як письменник і 

лікар В.В. Вересаєв (1867–1945) відзначав той факт, що 

“…лікування пов'язане з ризиком, і …навіть у видатних 

лікарів бувають професійні помилки. На особливу увагу 
суспільства заслуговує зростання ймовірності професійних 

помилок у початківців – молодих лікарів. Прогрес 

медичної науки неминуче пов'язаний з підвищеним 

ризиком; успіхи медицини в цьому разі ґрунтуються на 

лікарських помилках. Помилки лікарів – одна з 

26 Pirson K. “Oshibki vrachey – tretya prichina smertnosti v SShA” [Medical errors are the third leading cause of death in the United 

States.], Golos Ameriki [Voice of America], 17 May, 2016, URL: /https://www.golos-ameriki.ru/a/doctors-mistakes/3334194.html [in 

Russian]. 
27 Nevblahanna statystyka: pomylky likariv i yikh naslidky [Relentless statistics: mistakes of doctors and their consequences], URL: http://

ssmp.health.kiev.ua/index.php/my-v-zmi/553-nevblaganna-statistika-pomilki-likariv-i-jikh-naslidki [in Ukrainian]. 
28 Rabkyn Yo. Mozhno ly yzbezhat vrachebnykh oshybok? [Can medical errors be avoided?], URL: http://www.russianscientist.org/files/

archive/Medicina/2007_RABKIN_1.pdf [in Russian]. 
29 Ponkina A. A. “O probleme vrachebnoy oshibki” [About the problem of medical error], Narkologiya, 2011, N 9, P. 88–91. URL: http://

www.narkotiki.ru/50_1383.htm [in Russian]. 
30 Meditsinskoe obsluzhivanie. Immigratsiya v SShA [Medical care. Immigration to the United States], URL: http://www.imcl.ru/

usa/ /060114_wpf.php. [in Russian]. 
31 Dani ta statystyka VOOZ [WHO data and statistics], URL: https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/patient-safety/data

-and-statistics [in Ukrainian]. 
32 Galanova G. I. Vrachebnaya oshibka – problema ne tolko vracha [Medical error is not just a doctor's problem], 2014, N 8, P. 49–52, 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vrachebnaya-oshibka-problema-ne-tolko-vracha/viewer [in Russian]. 
33 Chernikov E.E., Zaretskiy M.M., Chernikova N.M. “Vrachebnaya oshibka: nevezhestvo ili halatnost?” [Medical error: ignorance or 

negligence?], Ukrainskyi medychnyi chasopys, 2009, N 2 (70), III – IV. (online), URL: https://www.umj.com.ua/article/2695/vrachebnaya-

oshibka-nevezhestvo-ili-xalatnost [in Russian]. 
34 “Statystyka likarskykh pomylok” [Statistics of medical errors], VAWILON, Sichen 14, 2019, URL: https://vawilon.ru/statistika-

vrachebnyh-oshibok/ [in Ukrainian]. 
35 Gippokrat. Izbrannyie knigi…, op. cit., 736 p. [in Russian]. 
36 Pirogov N.I. Sobranie sochineniy v 8 t. [Collection of works in 8 vol.], Moskva: Medgiz, 1959, Vol. 2, P. 13–14 [in Russian]. 
37 Telichkin I.A. “Teodor Bilrot (k 100-letiyu so dnya smerti)” [Theodore Billroth (on the 100th anniversary of his death)], Hirurgiya, 

Мoskva, 1994, N 11, P. 52–53 [in Russian]. 
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найважливіших причин втрати довіри населення до 

медицини”38.  

Моралістичним і на сьогодні архіактуальним є 

постулат про “лікарську помилку” відомого лікаря 

терапевта і гематолога І.А. Кассирського (1898–1971), де 
йдеться про те, що “…помилки – неминучі як результат 

сумних недоглядів лікувальної роботи; помилки – це 

завжди погано; і єдине оптимальне, що випливає з трагедії 

лікарських помилок, це те, що вони за діалектикою речей 

вчать і допомагають тому, щоб їх не було. Вони несуть в 

суті своїй науку про те, як не помилятися. І винен не той 

лікар, хто допустив помилку, а той, хто не вільний від 

боягузтва відстоювати її”39. 

У цьому контексті доречно згадати думку вченого та 

відомого лікаря-кардіохірурга М. М. Амосова (1913–2002), 

котрий дуже влучно зазначив, що “лікареві потрібно 
називати речі своїми іменами. Я багато думав і передумав 

знову і знову. Тисячі складних і складних операцій і ... 

досить багато смертей. Серед них багато таких, в яких я 

прямо винен, немає, немає, це не вбивства! Все в мені 

здригається і протестує. Адже я свідомо йшов на ризик для 

порятунку життя40.  

У науковій медичній літературі вербалізацію 

словесного виразу “лікарська помилка” вперше застосував 

видатний лікар-хірург М.І. Пирогов (1810–1881), котрий 

на основі проведеного аналізу результатів клінічної роботи 

М.І. Пирогов звернув увагу на велику шкоду помилок 
медичних працівників на стан здоров’я хворих і 

запропонував класифікувати помилки, враховуючи етапи 

чи особливості медичного процесу (діагностичні, тактичні, 

технічні, деонтологічні тощо)41. 

У 1928 році видатний патологоанатом 

І.В. Давидовський (1887–1968) припускав, що “…

лікарська помилка – це добросовісний заблуд лікаря, що 

виключає карну відповідальність лікаря при виконанні 

ним професійних обов’язків. Проте, І. В. Давидовський 

зазначав, що “…головна відмінність від інших дефектів 

лікарської діяльності полягає у виключенні умисних 
злочинних дій – недбалості та халатності, а також 

неуцтва”42. 

Аналогічну думку висловив і відомий військовий 

судовий лікар, професор І.Ф. Огарков (1895–1968), котрий 

сформулював, що “... головним критерієм лікарської 

помилки є сумлінна омана лікаря, в основі чого і лежить 

недосконалість лікарських знань, методів діагностики й 

лікування, а також важкі об'єктивні умови, в яких 

протікала робота лікаря”43. 

Корифей української судової медицини  

І.А. Концевич (1922–2000) лікарську помилку 

витлумачувала як “... помилку лікаря при виключенні 

наміру, необережності або несумлінності і вважала, що 

лікарські помилки не належать до юридичних понять і не 

підлягають кримінальній відповідальності”44. 
Однак, на той час, з приводу лікарської помилки, 

існували й інші думки. Так, професор В. О. Глушков 

(1947) – патріарх медичного права в Україні, вважає, що 

“лікарська помилка” поняття не тільки медичне, а й 

правове. Він зараховував до “лікарських помилок” “... 

помилкові дії лікаря щодо встановлення діагнозу або 

лікування хворого, обумовлені станом медичної науки на 

даному етапі її розвитку, особливими, несприятливими 

умовами і обставинами надання медичної допомоги або 

недоліками лікарського досвіду, вчинені за відсутності 

усвідомлення небезпеки, без передбачення можливості 
заподіяння шкоди або при впевненості в його запобіганні 

та вважав, що саме така “лікарська помилка” не може 

спричинити кримінальну відповідальність”45. 

У цьому контексті судово-медичний експерт і вчений 

І. Г. Вермель (1924–1997) окреслив три умови, відповідно 

до яких можуть криміналізуватися медичні фахівці, за 

результатами неналежного лікування пацієнта, а саме: “ – 

дії медичного фахівця в конкретному випадку є об'єктивно 

некоректними та знаходяться в протиріччі з 

загальновизнаними та загальноприйнятими правилами 

медицини; – медичний працівник, відповідно до 
професійної освіти та посади повинен був усвідомлювати, 

що його дії є неправильними і, через те можуть заподіяти 

шкоду пацієнтові; – ці об'єктивно неправильні дії сприяли 

настанню несприятливих наслідків – смерті пацієнта або 

завдали значної шкоди його здоров'ю”46. 

Унікальним є і те, що чинне законодавство країн 

світу, як стверджує професор Н.В. Ельштейн (2005), зараз 

не знає правового поняття “лікарська помилка”, оскільки 

юриспруденція оперує десятками і сотнями понять, 

термінів, які не мають законодавчого визначення, хоча в 

світі немає держави, де б лікарі не допускали помилок47. 
Консеквентним у цьому є і те, що помилки з часів 

античності супроводжували лікарську практику, а самі 

цілителі / лікарі не були цілком байдужими до заподіяної 

шкоди здоров’ю хворого, оскільки це їх засмучувало, 

хвилювало, осмислювалося, навчало мистецтва зцілення з 

мінімальною кількістю помилок, особливо драматичних48. 

Що стосується суворих підходів до оцінки лікарських 

помилок, то з історії відомо, що, наприклад, давні шумери 

відрубали руку невмілому хірургу за неправильно 

проведену операцію, а за нанесену сліпоту могли лишити 

38 Veresaev V.V. “Povesti i rasskazyi. Zapiski vracha [Novels and short stories. Doctor's notes], Kishinev, 1982, P. 302–462 [in Russian]. 
39 Kassirskiy I.A. O vrachevanii. Problemyi i razdumya [About healing. Problems and thoughts], Мoskva, 1970, 271 p. [in Russian]. 
40 Amosov N.M. Myisli i serdtse [Thoughts and heart], Кyiv: Radianskyi pysmennyk, 1965, 226 p. [in Russian]. 
41 Antonov S.V. “Medychna pomylka: yurydychnyi aspekt” [Medical error: legal aspect], Upravlinnia zakladom okhorony zdorovia, 2007, 

N 8, 95 p. [in Ukrainian]. 
42 Efimov A. A., Savenkova E. N. Sudebnaya meditsina: ucheb. posobie [Forensic medicine: textbook], Moskva: Vuzovskiy uchenik; 

INFRA-M, 2012, 336 p. [in Russian]. 
43 Ogarkov I. F. Vrachebnyie pravonarusheniya i ugolovnaya otvetstvennost [Medical offenses and criminal liability]. Leningrad: 

Meditsina, 1966, 196 p. [in Russian]. 
44 Kontsevych I. O., Mykhailychenko B. V. Sudova medytsyna [Forensic Medicine], Kyiv: MP “Lesia”, 1997, 656 p. [in Ukrainian]. 
45 Glushkov V. A. Otvetstvennost za prestupleniya v oblasti zdravoohraneniya [Responsibility for crimes in the field of health], Kiev: 

Vischa shkola, 1987, 300 p. [in Russian]. 
46 Vermel I.G. Voprosyi logiki v sudebno-meditsinskih zaklyucheniyah (po delam o pravilnosti deystviy meditsinskih rabotnikov) 

[Questions of logic in forensic medical reports (in cases of the correctness of the actions of medical workers)], Moskva: Meditsina, 1974, 

64 p. [in Russian]. 
47 Elshteyn N.V. “Sovremennyiy vzglyad na vrachebnyie oshibki” [A modern view of medical errors], Terapevt, 2005, N 8, P. 88–92 [in 

Russian].  
48 Abdrakhmanov Ye.S. Medychna pomylka: pravovi aspekty [Medical error: legal aspects], URL: https://eyepress.ru/article.aspx?13084 

[in Ukrainian]. 
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зору недосвідченого офтальмолога49.  

У Стародавній Індії лікаря могли оштрафувати за 

неналежне лікування, розмір якого визначався в 

залежності від приналежності пацієнта до конкретного 

клану50, а римське приватне право передбачало 
притягнення до відповідальності лікаря за грубі помилки, 

хоча в той же час стародавні римляни допустили смерть 

пацієнта через тяжкість перебігу хвороби51. 

Лікарі Стародавнього Єгипту, за постулатами Святої 

Книги, були звільнені від покарання, незалежно від 

результату лікування. Орім того, вони могли відмовитися 

від лікування пацієнта, вважаючи його хворобу 

невиліковною. У разі несприятливого результату лікар мав 

право сказати: “Пацієнт помер за всіма правилами 

медичного мистецтва”52.  

На сьогодні проблематичним є роздумувати про 
правильність дій лікаря і констатувати, хто був суддя в 

таких ситуаціях: совість, думка колег, родичів або 

правителів.  

Не менш суворі заходи існували і серед слов’янських 

народів, де лікарів, які не виконували свій обов'язок, 

топили в ополонках та навіть душили53, а в 

дореволюційний період за професійні порушення 

передбачалися заходи адміністративного та професійного 

характеру, а саме: “за очевидні і серйозні лікарські 

помилки – заборона займатися практикою, а за смерть 

хворого або завдану серйозну шкоду здоров'ю – церковна 
покута за рішенням духовного керівництва”54.  

Радянський період характеризувався збільшенням 

кількості норм, що забезпечували кримінальну 

відповідальність лікарям за заподіяну шкоду здоров’ю 

пацієнтові, у зв'язку з чим проблема лікарської помилки 

стала більш нагальною стосовно потреб судових органів55. 

На сучасному етапі розвитку медичної науки та 

громадянських демократичних країн світу проблема 

лікарських помилок є “популярним” предметом як 

обговорень, дискусій, так і досліджень в середовищі 

суспільств, лікарів та правників.  
З переходом від “безкоштовної” медицини до ринку 

платних медичних послуг заклади медичної допомоги вже 

не можуть просто, без будь-яких пояснень, виправдати 

професійні прогалини лікарів56. 

Попри песимістичний та невизначений стан з 

лікарською помилкою, у провідних країнах світу 
проводиться значна робота з мінімізації порушення права 

безпеки пацієнта під час лікувально-діагностичного 

процесу57.  

Визначним у цьому є те, що суди окремих країн 

продовжують розвивати законодавство самостійно, тому 

закони кожної країни, а в США – кожного штату – мають 

свої особливості. Утім, основні принципи, згідно з якими 

приймаються рішення щодо відповідальності лікарів за 

заподіяну шкоду здоров’ю пацієнта є загальними і 

практично не різняться від діючих на територіях західних 

країн, у тому числі держави із системами загального та 
цивільного права. 

Так, у США, де суттєве значення в процесі лікування 

пацієнта мають високоінформаційні медичні технології та 

професійні знання лікарів, від чого, власне, і залежить 

якість та безпека конкретної медичної послуги, контроль у 

питанні мінімізації лікарських помилок на досудовому 

етапі здійснюють Агентство з питань охорони здоров'я та 

досліджень якості (AHRQ) (1989)58 та Центр підвищення 

якості та безпеки пацієнтів (CQuIPS) (2004)59.  

Вагомим у цьому є те, що закон будь-якого штату 

США звільняє лікаря від кримінальної відповідальності, 
якщо той визнає свою помилку та вибачиться перед 

пацієнтом, а також відшкодує матеріальні витрати, яких 

завдала пацієнтові його помилка. З метою полегшення 

реалізації процесу відшкодування фінансових витрат за 

завдану лікарем шкоду здоров’ю пацієнта, у США для 

лікарів встановлене обов’язкове страхування професійної 

відповідальності для захисту від судових позовів за 

несумлінне лікування (грубі помилки лікарів, їх 

неуважність або недбалість), де вартість страхового поліса 

постійно збільшується у ціні60.  

В Об’єднаному Королівстві Великобританії контроль 
за медичним процесом пацієнтів здійснює Генеральна 

49 Bobrov O. E. “Vrachebnaya oshibka ili professionalnoe nevezhestvo? Mifyi, illyuzii, realnost” [Medical error or professional ignorance? 

Myths, illusions, reality], Lekar, 2008, N 1–2, P. 6–12 [in Russian]. 
50 Hrestomatiya po istorii gosudarstva i prava zarubezhnyih stran: v 2 t. [Reader on the history of state and law of foreign countries: in 2 

vol.], Pod red. K.I. Batyir, E.V. Polikarpova, Moskva: Prospekt, 2014, 519 p. [in Russian]. 
51 Kosarev A.N. Rimskoe pravo [Roman law], Moskva: Yuridicheskaya lit-ra, 1986, 158 p. [in Russian]. 
52 Yarovinskiy M. M. “Problema oshibki v professionalnoy deyatelnosti meditsinskih rabotnikov” [The problem of errors in the 

professional activities of medical workers], Meditsinskaya pomosch, 1996, N 6, P. 41–46 [in Russian]. 
53 Aronov G. E. “Legendyi i byili Kievskoy meditsine: lyudi, fakti, sobyitiya, dokumenti” [Legends of Kiev medicine: people, facts, 

events, documents], Novosti meditsinyi i farmatsii v mire, 2008, N 16, P. 26 [in Russian].  
54 Mohov A.A., Mohova I.N. “Esche raz k voprosu o vrachebnoy oshibke kak meditsinskom i sotsialno-pravovom fenomene” [Once again 

on the issue of medical error as a medical and socio-legal phenomenon], Yurist, 2004, N 2, P. 48–58 [in Russian]. 
55 Zamaleeva S. V. “Ugolovnaya otvetstvennost meditsinskih rabotnikov: istoriya i sovremennost” [Criminal liability of medical workers: 

history and modernity], Probelyi v rossiyskom zakonodatelstve, 2009, N 3, P. 85–87. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-

otvetstvennost-meditsinskih-rabotnikov-istoriya-i-sovremennost [in Russian]. 
56 Sisakyan A. K. “K istorii yuridicheskoy otvetstvennosti vrachey” [To the history of the legal responsibility of doctors], Pravoporyadok: 

istoriya, teoriya, praktika, 2015, N 2 (5), P. 108–111, URL: /http://xn--74-6kcik0b0aabedif4s.xn--p1ai/files/content/5/108-111.pdf [in 

Russian]. 
57 Fili G.F., Uendi K.M. “Osnovyi zakonodatelnogo i normativnogo regu-lirovaniya otvetstvennosti vracha za nanesenie vreda zdorovyu 

patsienta vsledstvie halatnosti: SShA, Velikobritaniya i Kanada” [Legal and Regulatory Framework for Physician Liability for Patient 

Negligence: United States, United Kingdom, and Canada], Glavnyiy vrach, 2013, N 8, URL: / http://xn----

7sbbahcmgafaski8a2afibqaixke4dxd.xn--p1ai/publ/zarubezhnyj_opyt/ opyt_ssha_po_pravovomu_regulirovaniju_otvetstvennosti_vracha 

_za_nanesenie_vreda_zdorovju_pacienta_vsledstvie_khalatnosti/ [in Russian]. 
58 Pro AHRQ [About AHRQ], URL: https://www.ahrq.gov/cpi/about/index.html [in Ukrainian]. 
59 Bezpeka ta polipshennia yakosti patsiienta [Patient safety and quality improvement], URL: // https://www.ahrq.gov/patient-safety/

index.html [in Ukrainian]. 
60 Grischenko N.B. “Strahovanie professionalnoy otvetstvennosti meditsinskih rabotnikov v SShA: tendentsii i problemyi” [Professional liability 

insurance for health care professionals in the USA: trends and challenges], Finansyi i kredit, 2004, N 4, P. 68–71, URL: / https://cyberleninka.ru/

article/n/strahovanie-professionalnoy-otvetstvennosti-meditsinskih-rabotnikov-v-ssha-tendentsii-i-problemy [in Russian]. 
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медична рада (General Medical Council – GMC), заснована 

Медичним законом 1858 року, яка неодноразово 

піддавалася реформуванню61, тоді як у Федеративній 

Республіці Німеччина відносини між лікарем та пацієнтом 

встановлюються договором (прописуються права і 
обов’язки обох сторін) і регулюються Цивільним 

Кодексом (Bürgerliches Gesetzbuch), а сама Хартія прав 

пацієнтів побудована на судових рішеннях62. 

У Франції, у разі виникнення сутички поміж 

пацієнтом і лікарем, дану ситуацію будується на рішеннях 

Ради з питань етики медичного закладу, котра працює 

згідно з принципами Кодексу медичної етики (Le Code de 

Déontologie Médicale)63 та Кодексу охорони здоров’я (Code 

de la santé publique)64, а права та обов’язки користувачів 

медичних послуг регулюються Законом про права 

пацієнтів і якість системи охорони здоров'я (LOI relative 
aux droits des malades et à la qualité du système desanté)65.  

Важливим у цьому є і те, що судове переслідування 

лікарів в багатьох країнах світу за неправильні медичні дії 

може бути як кримінальним, так і цивільним. 

В Україні на сьогодні ситуація з лікарськими 

помилками залишається дуже невизначеною, не 

керованою і не контрольованою та майже закритою, 

оскільки вітчизняна судова практика з цієї категорії справ 

даних взагалі не оприлюднює, а лише окремі випадки 

щодо лікарських помилок стають відомими громадськості 

завдяки розголосу засобам масової інформації66. 
Згідно з даними ВООЗ (2015) з вини лікарів, які 

порушили правила безпеки пацієнта під час лікувально-

діагностичного, профілактичного та реабілітаційного 

процесів і їх наслідку – лікарських помилок, щодня в 

Україні втрачають життя щонайменше 5–7 пацієнтів, тоді 

як 25–30 осіб, котрі звернулися за медичною допомогою 

стають інвалідами67. 

На підтвердження цього, доктор медичних наук Юрій 

Скалецький (2019), посилаючись на результати власного 

дослідження, засвідчив, що в Україні через помилки 

лікарів, яких можна було уникнути, помирає більше ніж 30 

пацієнтів на день68. 

Доречно акцентувати увагу і на тому, що лікарська 
помилка – як наслідок неналежного дотримання лікарем 

безпеки в наданні медичної послуги пацієнтові на сьогодні 

у світі, та Україні зокрема, становить архіскладну 

проблему в стані здоров’я хворого населення.  

На жаль, ні МОЗ України, ні новостворена 

Національна служба здоров’я, так і не приділила 

пріоритетну увагу проблемі безпеки пацієнтів, що 

засвідчує про нехтування ними в процесі управління 

медичною галуззю вимогами “Декларації ВООЗ про 

політику в галузі дотримання прав пацієнтів в 

Європі” (1994)69, “Європейської соціальної хартії” (1996)70, 
“Конвенції про захист прав та гідності людини щодо 

застосування біології та медицини: Конвенція про права 

людини та біомедицини” (1997)71, “Європейської Хартії 

прав пацієнтів” (2002)72, Лондонської декларації “Пацієнти 

за безпеку пацієнтів” (2006)73 та низки інших документів 

ВООЗ, де рекомендована до відтворення в країні політична 

та моральна значущість прав і безпеки людини й пацієнта, 

що мало бути внесено у розвиток законодавства і реформу 

системи охорони здоров'я України – європейської 

держави. 

Причиною цього, на наше переконання, є те, про що в 
українській медицині навіть у, так званих, реформованих її 

складових, про безпеку пацієнта та її негативний наслідок 

– лікарську помилку, взагалі не згадується, оскільки у 

чинному українському законодавстві дефініції терміна 

“безпека пацієнта”, “лікарська помилка” загалом не 

окреслено, хоча, це поняття означає “…ситуацію, коли 

права пацієнта на своєчасну, повну та належну медичну 

допомогу лікарем чи медичним персоналом були 

61 Konstytutsiia natsionalnoi sluzhby okhorony zdorovia Obiednanoho Korolivstva Velykobrytanii [Constitution of the National Health Service of 
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порушені”74. 

Окрім того, в законодавстві України однозначно не 

визначено як кваліфікувати професійні помилкові дії 

медичних працівників, а через це немає правової 

кваліфікації та обґрунтування можливості застосування тої 
чи іншої правової каральної / компенсаційної санкції щодо 

таких проступків лікарів / медичного персоналу75. 

У медичних закладах України різного рівня 

управління створені та існують різні структурні комісії 

щодо контролю за професійною діяльністю лікарів, а саме: 

консиліум76, телемедична консультація77, 

патологоанатомічне дослідження78, судово-медична 

експертиза79, лікарсько-контрольна комісія80, клініко-

патологоанатомічна конференція81 та клініко-експертна 

комісія82, котрі мають на високому рівні проводити оцінку 

якості надання медичної допомоги та медичного 
обслуговування у випадках смерті пацієнтів, розбіжностей 

встановлених діагнозів, недотримання медичним закладом 

або лікарем стандартів медичної допомоги та медичного 

обслуговування, клінічних локальних протоколів, табелів 

матеріально-технічного оснащення, а також у випадках, 

що супроводжувалися скаргами заявника та/або особи, яка 

представляє інтереси заявника. 

Ці, так звані, МОЗівські комісії для здійснення 

ефективної оцінки якості надання медичної допомоги для 

населення громадянського суспільства в Україні з 

ринковою економікою у питанні безпеки пацієнта та його 
наслідку – лікарської помилки створили: 

по-перше, прецедент потенційного конфлікту 

інтересів, оскільки всі ці комісії підпорядковані МОЗ 

України, обласним та міським управлінням охорони 

здоров’я, а до їх складу входять лікарі-спеціалісти 

відповідного підпорядкованого органу управління; 

по-друге, чинний медичний істеблішмент та його 

святотатство – хіба можна свідчити проти своїх в 

незалежній Україні!, на сьогодні повністю паралізували 

вплив професійного контролю за медичною практикою, 

що створює пряму загрозу для здоров'я хворого. 

І внаслідок цього у такому важливому питанні як 

безпека пацієнта – у палатах лікарень, будь-якої форми 

власності, у питаннях відомчої інспекції (іншої, поки що, в 

Україні немає!!!) над конкретним змістом діагностично-
лікувального чи профілактичного процесу “робиться 

більше для користі лікарів, ніж пацієнтів”83. 

Лікарську помилку в Україні на сьогодні визнає лише 

суд. Однак, попри те, що інформація про лікарські 

помилки, завдяки засобам масової інформації та активним 

громадянам, у незалежній країні набуває широкого 

суспільного резонансу, домагатися справедливості, коли 

пацієнт чи його родичі вважають, що погіршення здоров’я 

або смерть стали наслідком неправильного лікування, що 

порушило безпеку пацієнта і спричинило лікарську 

помилку, поки беруться одиниці: труднощі судових 
позовів в Україні широко відомі.  

Поза тим, в українському громадянському суспільстві 

побутує думка, що при судовому розгляді медичні 

експерти, які беруть участь у ньому, більше схильні 

захищати честь мундира й інтереси колег, а не пацієнтів, 

оскільки вони залежать від МОЗ України, що, власне і 

створює відповідний конфлікт інтересів.  

Результат всього цього на тридцятому році 

незалежності в Україні – об'єктивно і справедливо 

розслідувати причини порушення безпеки пацієнта в 

Україні на сьогодні є неможливим!  
На завершальному етапі даного дослідження доречно 

згадати слова професора Є. А. Вагнера (1918–1998), який 

мав рацію, що “…ніхто не застрахований від медичної 

помилки, але звести саму можливість її до граничного 

мінімуму, якщо не нуля, зобов’язаний кожен із нас”. “В 

який спосіб? Перш за все, безперервно вдосконалюючись у 

своїй професії, відточуючи знання і вміння, розширюючи 

лікарський кругозір. Справжній професіоналізм – перша 

умова, яка допомагає усунути лікарську помилку. Лікар 

повинен прагнути до бездоганності та точності у своїх 
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діях, і така бездоганність і акуратність досягається тільки 

самовідданою працею”84.  

Висновок. Враховуючи, що в українській медицині 

питанню безпеки пацієнта та його згубному для здоров’я 

наслідку – лікарській помилці, на цей час так і не надано 
належного правового статусу та спираючись на світовий 

досвід у питанні дотримання прав пацієнта, вже на вчора 

необхідно створити систему безпеки пацієнта, що 

дозволить підняття на європейський рівень лікувально-

діагностичний, профілактичний та реабілітаційний 

процеси в медичній практиці лікарів та медичних закладів 

для чого необхідно:  

1) реалізувати в системі надання медичної допомоги 

України, будь-якого рівня управління та форми власності, 

основні засади доказової медицини, що значною мірою 

дозволить забезпечити безпеку пацієнтові та мінімізувати 
лікарську помилку в контексті юридичного, 

психологічного, деонтологічного, духовного, біоетичного, 

соціального, економічного та медичного аспектів; 

2) запровадити в Україні в обов’язковому порядку, 

замість чергової атестації лікарів за відповідними 

спеціальностями, процедуру ліцензування медичної 

практики кожного лікаря та медичного закладу різної 

форми власності та рівня надання медичної допомоги – 

посвідчення, яким держава засвідчує їх професійну 

придатність щодо надання безпечних, ефективних та 

якісних медичних послуг; 
3) широко поширювати інформацію про лікарську 

помилку та її наслідки у медичних колективах, де трапився 

інцидент, а також серед громадськості з метою запобігання 

таких ситуацій в медичній практиці та пошуку методів, які 

в аналогічних ситуаціях допоможуть уникнути 

найгіршого; 

4) на законодавчому рівні країни вивести з чинної 

системи охорони здоров'я України судово-медичну 

експертизу, наповнити змістом у правовому полі 

дефініцію “лікарська помилка” та створити систему 

незалежної медичної експертизи з залученням 
професійних лікарських асоціацій та товариств. 

Перспектива подальшого дослідження 

стосуватиметься соціологічного вивчення та наукового 

обґрунтування думки лікарів різних форм власності та 

рівнів надання медичної допомоги щодо сутності безпеки 

пацієнта та лікарської помилки в контексті шляхів її 

мінімізації.  
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Околощитовидные железы — исторический очерк. Роль прищитовидных желез в регуляции функций организма 

известна и неоспорима. Но изучение функций околощитовидных желез и их роли в развитии патологических процес-

сов происходило через множество ошибок, непониманий и даже сломанных судеб. Цель данной статьи ‒ осветить 

наиболее значимые события в истории изучения прищитовидных желез, которые послужили стимулом в улучшении 

лечения патологических состояний, в том числе хирургических. Актуальность исследования обусловлена необходи-

мостью создания обоснованного понимания изучения истории прищитовидной железы. Методология работы основана 

на анализе историографических публикаций. Основная часть. Изучение роли фосфорно-кальциевого обмена и роли 

околощитовидных желез в этом обмене происходило в период XIX начало XX в. Исследования проведенные Иваром 

Сандстремом, который по праву считается открывателем данной железы, около столетия пролежали незамеченными 

научным миром. Достижения в анатомии, физиологии, медицине, хирургии и биохимии внесли свой вклад в развитие 

эффективных методов диагностики и лечения, которые используются и сегодня. Усовершенствование гистологических 

методов исследования стали новой вехой в исследовании структуры околощитовидных желез. В настоящее время изу-

чение спектра органных нарушений при поражениях околощитовидных желез и разработка диагностических и лечеб-

ных методик не ограничиваются участием только сообщества эндокринологов, но и притягивают все большее внима-

ние смежных специалистов. Выводы. В обзоре статьи представлена история открытия околощитовидных желез, осве-

щены основные этапы изучения их роли в кальций-фосфорном обмене, проанализированы работы, посвященные эво-

люции в представлениях об их анатомических, физиологических и патологических особенностях. 

Ключевые слова: околощитовидные железы, фосфорно-кальциевый обмен, Ивар Сандстрем, паратгормон. 

Introduction. Fundamental discoveries in medicine in 

the 19th century, new approaches to diagnostics and treatment 

increased interest in the study of endocrinology. In 1805 year 

Georges Cuvier described the structure of the adrenal gland1. 

In 1822 year, Jean-Louis Marc Alibert described acromegaly2, 

in 1838 year, Martin Heinrich Rathke described the structure 

of what is now called Rathke's pocket cysts3, and in 1860  

year Hubert von Luschka the portal system of the pituitary 

gland. Research on reproductive endocrinology was 

developed. The idea of artificial insemination of humans was 

first proposed by John Hunter. In 1824 year Jean Louis 

Prévost and Jean Baptiste Dumas described the ovulation 

process, and in 1826 year Karl Ernst von Baer discovered the 

mammalian ovum. 

Despite the fact that the parathyroid glands are among 

the last open important human organs, the history of the 
discovery of this structure calculated in centuries. Clinical 

manifestations of parathyroid insufficiency glands were 

known long before their discovery. 

Thus, the parathyroid glands are the last of the open vital 

endocrine organs in humans, despite the fact that the clinical 

manifestations of their pathological conditions were described 

long before realizing the causal relationship of symptoms with 

their activity. J. DuBose and others researchers note the 

presence of such descriptions in the treatises of researchers 

from the times of antiquity, in particular, in ancient Egyptian 

manuscripts. 

So, in the bones of the ancient Egyptians and North 

American Indians, dating back to the 11th and 7th centuries 

BC, which were discovered during archaeological 

excavations, they already found changes characteristic of such 

a widely known disease as fibrocystic osteitis, or 

Recklinghausen's disease4. 

Other pathological changes in bones, which can also be 

interpreted in the framework of complications of primary 
hyperparathyroidism, have been found since 1705, and since 

the 19th century. clinical observations are becoming more 

frequent5. 

 
History of medicine 

Історія медицини 

1 Medvei VC. A history of endocrinology, London, 1982, 820 p. [in English]. 
2 Cook M, Molto E, Anderson C. “Possible case of hyperparathyroidism in a Roman period skeleton from the Dakhleh Oasis, Egypt, diag-

nosed using bone histomorphometry‖, Am J Phys Anthropol, 1988, N 1, P. 23–30 [in English]. 
3 Kalra S, Baruah MP, Sahay R, Sawhney K. ―The history of parathyroid endocrinology‖, Indian J Endocrinol Metab, 2013, N 2,  

P. 320–322 [in English]. 
4 Mokryshev N.G., Krupinova Yu.A. “Istoriya otkrytiya okoloshchitovidnyh zhelez, i ih rol' v organizme‖ [The history of the discovery of 

the parathyroid glands, and their role in the body], Vestnik RAMN [AMS Bulletin], 2019, N 1, P. 35–43 [in Russian]. 
5 Kalra S., Manash P., Sahey R. ―The history of parathyroid endocrinology‖, Indian J. Endocrinol, 2013, N 17, P. 320‒322 [in English]. 



89                                                                     

     

 
Tymofiychuk I., Semenenko S., Tymofitchuk I., Semenenko N., Semenenko V. Parathyroid glands - historical essay... 

Formulation of the problem. Despite the accumulated 

clinical experience, the role of the parathyroid glands in the 

body was unclear until the end of the 19th century. Looking 

back at the theories of scientists of that time, it is safe to say 

that many of them significantly slowed down the discovery 
of the physiology of calcium metabolism. 

The purpose of this article is to highlight the most 

significant events in the history of the study of the thyroid 

gland, which were a powerful impetus in improving the 

treatment of pathological conditions, including surgery. 

The relevance of the study is due to the need to create 

a sound understanding of the study of the history of 

knowledge about the protection of similar glands. The 

methodology of work is based on the analysis of 

historiographical publications. 

Presenting main material. The existence of the 
parathyroid glands in the human body was first noted in 

1855 year in the works of R. Remak and in 1863 year by  

P. Virkhov. The description of the parathyroid glands of  

R. Owen (1852), who, upon dissection of the Indian 

rhinoceros, found a yellow, compact glandular organ 

attached to the thyroid gland in the region of the lateral 

surface of the superior pole. Despite the description of  

R. Owen, the discovery and name of the parathyroid glands 

is attributed to the Swedish scientist I. Sandström. In 1880 

year, he discovered small masses in the area of the thyroid 

gland in a dog, rabbit, cat, bull and horse. The scientist 
made a detailed anatomical description of the structures 

found, and from that moment this organ was called the 

"parathyroid gland". The first attempt to detect the 

parathyroid glands in humans was crowned with success, 

and in the last 50 corpses, the size, typical location and its 

variants, as well as the blood supply of the glands, were 

described in detail6. 

From other sources, the primacy of the discovery of the 

thyroid glands began with the work of the aristocrat Richard 

Owen, one of the foremost scientists in England at the time. 

At 23, while serving as curator of the Natural History 
Museum of the Royal College of Surgeons of England, 

Owen accepted an offer from the London Zoo to examine 

the body of an Indian rhinoceros that had died in November 

1849 year. So, after sectional studies of the body, which 

continued throughout the winter of 1849‒1850 years, 

Richard Owen discovered a gland weighing 8 g and 

described it as "a small compact yellow glandular body in 

the neck of a rhinoceros, adjacent to the thyroid gland." 

The first discovered parathyroid gland is still kept in 

the collection of the Royal College of Surgeons in London, 

along with a picture of a rhinoceros in whose body it was 
found. It is no coincidence that the symbolic rhino is now 

the sign of the Association of Endocrine Surgeons of 

France, which holds the scalpel and parathyroid adenoma. 

Despite the accumulated knowledge, clinicians did not 

attach much importance to the data obtained.  

In 1852 year, the year of Owen's presentation of the 

glands, Ivar Viktor Sandström was born in Sweden 

(Stockholm), who made a great contribution to the history 

of the study of this organ. 

The young man early showed good research abilities in 

histology, a penchant for teaching. The histological 

preparations he made were of very high quality and were 

widely used for teaching students. The opening of the 

thyroid glands was made by Sandstrom when he was a 25-
year-old student in the summer of 1877 year Faculty of 

Medicine passed practice as an assistant to Professor  

E. Klason. While dissecting a dog's neck, he first discovered 

"new glands." Three years later, in the spring of 1880 year, 

in his work "On new glands in humans and some animals", 

which has become a classic, he described how it was. 

"About three years ago, I accidentally discovered on the 

thyroid gland of a dog a small, the size of a hemp seed, 

which was in the same capsule with the gland, but had a 

brighter color7." 

The scientist returned to similar studies in late  
1879 year- early 1880 year By that time he had already 

taken (since 1878) a more serious position of dissector at the 

Department of Anatomy. Studies have been carried out on 

bulls, horses. And in all cases, the previously described 

parathyroid glands were located on the posterior surface of 

the thyroid gland. Encouraged by the result, the scientist 

suggested the presence of similar structures in humans, 

although he conducted research with a certain degree of 

skepticism. However, studies performed on 50 human 

corpses confirmed the hypothesis. Histological studies, 

which by that time had improved somewhat, showed that 
the gland has its own histological structure. The histological 

examination showed that this organ is completely different 

from the thyroid tissue." Despite the lack of great interest of 

the scientific community in its discovery, in 1880 year 

Sandstrom was invited to Stockholm for a meeting of the 

Scandinavian Society of Natural Sciences. During in his 

speeches, he described the size, shape, color, blood supply 

and histology of the normal parathyroid gland, but was 

disappointed with the reaction to his discovery, calling the 

meeting "a great Scandinavian hoax." Over time, Sandstrom 

became more and more depressed and suffering from 
frequent bouts of depression and other psychiatric problems, 

on June 2, 1889 year, at the age of 37, he committed suicide. 

Now it is rightfully believed that it was he who discovered 

the last of the known human organs, giving the gland the 

first detailed description, as well as the term "parathyroid 

glands"8. Finally, he suggested that the parathyroid glands 

can be a source of tumor growth9. 

In 1880 year, his work was still published, but in the 

less prestigious Swedish magazine "Upsala Läkareförenings 

Förhandlingar", and for several years went unreported. In 

the article, Sandstrom writes: ―Nearly three years ago, I 
discovered a small organ on a dog's thyroid gland, barely 

larger than a hemp seed. He was enclosed in the same 

connecting tissue as the thyroid gland, but differed from it 

in a lighter color. The histological examination showed that 

this organ is completely different from the thyroid tissue " 

But here fate turned out to be unkind to the young 

author. R. Virkhov observed the parathyroid glands as early 

as 1863 year and did not attach importance to his discovery.  

He obviously did not really want to give the palm in  

6 
Barbier J. , Henry J-F. Primary hyperparathyroidism, Paris: Springer-Verlag, 1992, 156 p. [in English]. 

7 Rybkov S.I. ―Viktor Sandström — velikoe otkrytie i tragicheskaya sud'ba‖ [Viktor Sandström ‒  

great discovery and tragic fate], Endokrinologiya [Endocrinology ], 2016, N 2I, P. 177‒182 [in Russian]. 
8 VanHeerden J., Grant C. ―Surgical treatment of primary hyperparathyroidism: an institutional perspective‖, World. J. Surg., 1991, N 15, 

P. 688‒692 [in English]. 
9 Bilezikian J., Potts J., Fuleihan G-H. ―Summery statement from a workshop on asymptomatic primary hyperparathyroidism: a perspec-

tive for 21-st century‖, J.Clin. Endocr. Metab., 2002, N 87, P. 5353‒5361 [in English]. 
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the discovery of a new organ to an unknown young Swedish 

researcher. Thus, "the last great discovery in anatomy", as 

contemporaries defined, was threatened with oblivion even 

before his birth10. 

Another 10 years passed before scientists became 
interested in the epoch-making discovery of a humble 

Swedish student. The outstanding French physiologist  

E. Gley, in a series of brilliantly performed experiments, 

proved the vital role of the parathyroid glands in the body. 

In the meantime, the attitude towards this outstanding 

achievement remained more than restrained. 

A year after the message of I. Sandström, in 1881 year, 

the English histologist E. Beiber also identified the 

parathyroid glands and described their microscopic 

structure. Like I. Sandström, whose work he was not aware 

of, he believed that the discovered formations represent "An 
undeveloped part of the thyroid gland, but subsequently 

they do not differentiate into thyroid tissue." Although he 

reported on his find at a meeting of the Royal Society, the 

results of the research remained unknown until 1966 year11. 

In 1855 year R. Remak, while studying the thymus in 

kittens, reported that he had found ―... in the area of its 

upper pole, a small yellow gland, which in its the structure 

did not correspond to either the thymus, or the lymph node, 

or the thyroid gland. " R. Virkhov in 1863 year in the area 

of the upper edge of the isthmus and the posterior surface of 

the lobes of the thyroid gland in one case observed small, 
pea-sized rounded formations, which, according to his 

opinion, they were neither additional thyroid tissue, nor a 

lymph node or other known formations. Both researchers 

did not address this question anymore. 

There is every reason to consider Ivar Viktor 

Sandstrom the author a great discovery in medicine - the 

discovery and description of the parathyroid glands. His 

name can rightfully be put on a par with the great 

researchers (Hippocrates, A. Vesalius, L. da Vinci,  

T. Warton), who discovered and described the thyroid 

gland, and B. Eustachius, who first discovered the adrenal 
glands Neither during his lifetime, nor for a certain time 

after his death, Sandstrom received due recognition. Many 

years passed before society realized the importance of the 

discovery of the parathyroid glands, their general biological 

role in the body, participation in physiological and 

pathological processes. 87 years later in Uppsala, on the 

building of the Faculty of Medicine of the University was a 

memorial plaque was installed. The literal inscription on it 

reads: "In memory of Ivar Sandstrom, 1852‒1889 years, the 

discoverer of the parathyroid glands, 1887 year, the Faculty 

of Medicine installed this plaque, 1967 year". By the way, 
the marble slab was taken from an anatomical table, on 

which I. Sandström, possibly performed his dissections. 

Although the anatomy of the thyroid glands was 

already good enough described, their physiology remained 

unclear for a long time. At the same time, descriptions of 

the clinical manifestations of hypoparathyroidism were 

already encountered quite often. So, by John Clark in 1815 

year tetany was described in children, by George Kelly 

tetany in 1816 year- spasm of the glottis. The symptoms of 

Trousseau and Chvostek, which are well known to modern 

medical students, are described Armand Trousseau in 1861 

year and Frantisek Chvostek in 1876 year12. 

The death of patients after thyroidectomy was 
explained by a mystical manifestation. Anton Wolfer in 

1880 was the first to describe a patient with a tetanus attack 

in a patient after thyroidectomy performed by Theodore 

Billroth thyroid gland. This assumption was the impetus for 

the birth of the theory of detoxification, which implied that 

the cause of seizures is an excess of toxins that cannot be 

removed from the bloodstream if the thyroid gland is 

removed. The first to suggest the development of seizures 

with the absence of the thyroid glands, became Eugene 

Gley, professor of physiology at the University of Paris. 

Gley learned about Sandstrom's discovery from the 
anatomy textbook Die Anatomie des Kaninchens, published 

in 1884 year Gley published the results of his work in 15 

articles (from 1881 to 1897 years) and was one of the first to 

appreciate the importance of glands, recommending that 

surgeons avoid their damage during thyroidectomy13. 

In 1901 year, Julio Vassale and Francesco Generali 

made a discovery in Italy that demonstrated the value of the 

organ. It was experimentally shown that with an intact 

thyroid gland, the removal of the upper and lower thyroid 

glands leads to the death of animals due to the development 

of paralytic and convulsive symptoms, while scientists, like 
Gley, did not associate this with a lack of calcium. At the 

beginning of the XX century it became clear that the 

removal of the thyroid glands, as well as damage to their 

blood supply, leads to the development of tetany. 

In 1901 year, the American professor of biology at the 

University of California, Jacob Loeb, carried out 

experiments with an isolated frog muscle placed in a saline 

solution. He observed her rhythmic contractions, which 

stopped after adding calcium to the solution. So it was 

concluded that this trace element prevents persistent spastic 

muscle contractions14. 
A close connection between the thyroid glands and 

calcium was noticed by the Viennese pathologist Jacob 

Erdheim in 1906 year. Since 1909 year, with the advent of 

the ability to determine the level of calcium in the blood, 

pathologist William McCallum and chemist Karl Vogtlin 

were able to establish a connection between the removal of 

the thyroid glands, calcium and the development of 

seizures. Experiments on dogs with removal of glands 

demonstrated the development of tetany in dogs, which was 

stopped by the administration of calcium15.  

Despite the compelling clinical data of McCallum and 
Vogtlin about the role of calcium in the development of 

tetany, many researchers continued to adhere to the theory 

of the detoxification function of the glands until the early 

1920s. In 1912, an article by William Frederick Koch, "On 

the occurrence of methyl guanidine in the urine of 

parathyroidectomized animals," was published, in which an 

increased concentration of methylguanidine was considered 

the cause of tetany in animals due to parathyroidectomy. In 

10 Johnson H. “Parathyroid history and the Uppsala anatomist Ivar Sandström‖, J. History Medicine, 2009, N 21, P. 387‒401 [in English]. 
11 Johnson H. ―The Uppsala anatomist Ivar Sandström and the parathyroid glands‖ Ups. J. Med. Sci., 2015, N 2, P. 72‒77 [in English]. 
12 Ruda J., Hollenbeak C., Stack B. ―A systematic review of the diagnosis and treatment of primary hyperparathyroidism from 1995 to 2003‖, 

Otolaryngol. Head Neck Surg., 2005, N 132, P. 359‒372 [in English]. 
13 Romanchishen A.F. Chirurgia shitovidnoy I parashitovidnoy gelez [Surgery of thyroid and parathyroid glands], SPb, 2009, 647 p. [in Russian]. 
14 Kafezis I. D., Diamantopoulos A. , Christakis I. ―The history of the parathyroid glands‖, Hormones, 2011, N 10, P. 80‒84 [in English]. 
15 Mokrysheva N.G., Krupinova J.A., Voronkova I.A. ―Okoloshchitovidnye zhelezy: normal'noe razvitie, anatomicheskoe i gistologicheskoe 

stroenie‖ [Parathyroid glands: the normal development, anatomy and histological structure], Endokrinnaya hirurgiya [Endocrine Surgery], 2018,  

N 4, P. 178‒187 [in Russian]. 
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1924 year, Edward Albert Sharpay-Schafer was of the opinion 

that the thyroid glands secrete a biologically active substance 

that is involved in protein metabolism, in particular in the 

metabolic processes of guanidine. McCallum argued ―that the 

parathyroid glands control calcium in such a way that their 
removal leads to its sharp excretion from the body and deprives 

the tissue of this element. Thus, McCallum was the first to 

suggest that low calcium levels are the cause of postoperative 

tetany in the blood, and came closer to understanding the 

physiology and role of the thyroid glands, as well as the 

relationship with calcium-phosphorus metabolism. 

In 1953 year L. Anderdal described 8 patients with a 

combination of pituitary adenoma, thyroid gland and islet cells 

of the pancreas. An important contribution to the study of 

parathyroid pathology was made by Professor of Columbia 

University P. Vermer, who in 1954 year described a patient 
with a combination of tumors of the thyroid glands, pituitary 

gland, pancreas and adrenal cortex and substantiated the 

dominant type of inheritance this symptom complex. These 

discoveries contributed to a deeper understanding of the 

pathogenesis of hereditary forms of hyperparathyroidism, 

which later influenced the tactics of surgical treatment16. 

The development of laboratory diagnostics has made it 

possible to achieve success in improving the diagnosis of 

pathology of the thyroid glands. Early 1970s breakthroughs in 

molecular biology culminated in the development of 

recombinant DNA technology, which made it possible to 
deduce a polypeptide sequence, which made it possible to 

decipher the sequence amino acids in the parathyroid hormone 

molecule and all its isoforms, clone his gene and the gene for 

his receptor, which served impetus for further research of 

calcium-phosphorus metabolism17. 

Conclusions. The study of the role of phosphorus-

calcium metabolism and the role of the thyroid glands in this 

exchange proceeded very slowly, in the period of the 19th and 

early 20th centuries. The studies carried out by Ivar Sandstrom, 

who is rightfully considered the discoverer of this gland, have 

lain unnoticed by the scientific world for about a century. 
Advances in anatomy, physiology, medicine, surgery, and 

biochemistry have contributed to the development of effective 

diagnostic and therapeutic methods that are still used today. 

The improvement of histological research methods has become 

a new milestone in the study of the structure of the thyroid 

glands. Currently, the study of the spectrum of organ disorders 

in lesions of the thyroid glands and the development of 

diagnostic and therapeutic techniques are not limited to the 

participation of only the endocrinological community, but also 

attract more and more attention of related specialists. 
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Прищитоподібні залози - історичний нарис. Роль 

прищитовидних залоз в регуляції функцій організму відома і 

незаперечна. Але вивчення функцій прищитовидних залоз і їх 

ролі в розвитку патологічних процесів відбувалося через безліч 

помилок, непорозумінь і навіть зламаних доль. Мета даної статті 

- висвітлити найбільш значущі події в історії вивчення 

прищитовидних залоз, які послужили стимулом у поліпшенні 

лікування патологічних станів, в тому числі хірургічних. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення 

обгрунтованого розуміння вивчення історії прищитовидних 

железі. Методологія роботи заснована на аналізі 

історіографічних публікацій. Основна частина. Вивчення ролі 

фосфорно-кальцієвого обміну і ролі прищитовидних залоз в 

цьому обміні відбувалося в період XIX початок XX в. 

Дослідження проведені Іваром Сандстремом, який по праву 

вважається відкривачем цієї залози, близько століття пролежали 

непоміченими науковим світом. Досягнення в анатомії, фізіології, 

медицині, хірургії та біохімії внесли свій вклад в розвиток 

ефективних методів діагностики і лікування, які 

використовуються і сьогодні. Удосконалення гістологічних 

методів дослідження стали новою віхою в дослідженні структури 

прищитовидних залоз. В даний час вивчення спектру органних 

порушень при ураженнях прищитовидних залоз і розробка 

діагностичних і лікувальних методик не обмежуються участю 

всього суспільства ендокринологів, а й притягують все більшу 

увагу суміжних фахівців. Висновки. В огляді статті представлена 

історія відкриття прищитовидних залоз, висвітлено основні етапи 

вивчення їх ролі в кальцій-фосфорному обміні, проаналізовані 

роботи, присвячені еволюції в уявленнях про їх анатомічних, 

фізіологічних і патологічних особливостей. 

Ключові слова. прищитоподібні залози, фосфорно-

кальцієвий обмін, Івар Сандстрем, паратгормон. 
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Мойсей Антоний, Фурдычко Андрей. Эволюция музыкального явления в курсе учебной дисциплины 

“История украинской культуры”. Целью статьи является попытка иллюстрации эволюции украинского музыкаль-

ного фольклора на примере сквозной линии курса “История украинской культуры”: былины – думы – казацкие песни – 

кобзарство – бандурництво – возрождение. Актуальность темы-разработки состоит в исполнении программных усло-

вий курса. Методика работы основана на анализе каждого из этапов эволюции фольклорного феномена, синтезе инфо-

рмации с разных этапов для составления общей эволюционной линии. Выводы. Следуя методике объяснения причин-

но-следственных связей в развитии фольклорного явления украинской эпичной песни, можно сформировать у слуша-

телей курса “Истории украинской культуры” понимание эволюционных закономерностей этого процесса.  

Ключевые слова: эволюция музыкального явления, эпическая песня, былины, думы, казацкие песни, бандурництво, 

“История украинской культуры”. 

Вступ. Навчальна дисципліна “Історія української 

культури” є нормативним курсом у вищих та середніх 

навчальних закладах України. Специфічною 

особливістю є його значний виховний потенціал, що 

дає можливість реалізувати у навчально-виховному 
процесі низку важливих завдань, зокрема таких, як 

виховання національної свідомості, громадянських 

якостей української молоді, становлення професійного 

мислення. Важливим завданням курсу є також 

формування та розвиток високої внутрішньої культури 

його слухачів на основі вивчення досягнень і 

закономірностей розвитку української національної 

культури. 

У результаті вивчення курсу студент повинен 

уміти збирати, систематизувати інформацію, 

здійснювати порівняльний аналіз та використовувати її 
у практичній діяльності. Він також має аналізувати на 

основі наукової методології суспільствознавчих 

дисциплін багатий фактичний матеріал з історії 

української культури. Серед підходів до вивчення 

феномену культури є соціологічний, антропологічний, 

циклічний та ін., рекомендовано також еволюціоністський. 

Цей метод дозволяє відстежити певну лінію еволюції 

конкретного культурного явища, довести закономірності його 

залежності від соціально-політичних, економічних, релігійних 

та ідеологічних умов розвитку суспільства. Більш 

узагальнено він дозволяє пізнати закономірності 
культурної еволюції та їх експлікації на історичний 

розвиток української нації. 

Постановка проблеми. Метою статті є спроба 

проілюструвати еволюцію українського музичного фольклору 

на прикладі наскрізної лінії курсу “Історія української 

культури”: билини – думи – козацькі пісні – кобзарство – 

бандурництво – відродження. Завдання: відстежити 

запропонований матеріал протягом наступних тем: Загальна 
характеристика мистецтва Київської Русі (архітектура, 

літописання, музика, живопис та театр); поява козацтва та його 

значення для розвитку української культури; розвиток історичної 

самосвідомості; вплив реалізму на розвиток українського 

мистецтва (література, театр, музика, живопис); традиція та 

“модерн” в українській культурі кінця XIX – початку XX ст. 

Актуальність теми-розробки полягає у виконанні 

програмових умов курсу. Методика роботи базується на 

аналізі кожного з етапів еволюції фольклорного явища, 

синтезі інформації з різних етапів для складання загальної 

еволюційної лінії. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Звернення до народнопісенного надбання українців 

спирається на філософське осмислення музичного 

фольклору як одного із стрижневих компонентів 

культури (С. Грица, О. Дей, С. Євтушенко,  

І. Земцовський, А. Іваницький, О. Онищенко та ін.). 

Стосуються означеної тематики дисертаційні 

дослідження Т. Мартинової, Б. Нестерович,  

В. Процюка, З. Сироти, О. Шикирінської, Г. Яківчук та 

ін. Проблемам змісту, методів, форм, навчально-

методичного вивчення усної народної творчості у 
підготовці майбутніх фахівців на історико-філологічних 

факультетах університетів присвячена робота  

М.П. Вовк. Вострякова Л.Д. досліджувала роль 

 
Teaching methodology in system of 

medical education  

Методика викладання у системі 

медичної освіти 
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фольклору в національному вихованні особистості. 

Багато вчених досліджували явище українського 

кобзарства. Серед них згадаємо роботи  

Трембіцького А.М., Чайки С.В., Черемського К. та ін. 

Виклад основного матеріалу. При розкритті теми 
“Загальна характеристика мистецтва Київської Русі 

(архітектура, літописання, музика, живопис та театр)”, 

зокрема музики, потрібно звернути увагу на генезу 

епічного жанру билин київського циклу. Він пов’язаний 

з історією Київської Русі до монгольського періоду і 

часом формування руської державності. 

У радянські часи цей жанр розглядався виключно 

як російський народний епос. Однак, слід довести 

студентам на основі фактів, що зміст багатьох билин 

розкриває перебіг подій, які відбувалися на українських 

землях, а багато персонажів – київські князі, бояри чи 
богатирі. У билинах часто згадується конкретна локація 

подій чи дійових осіб: Київ, Чернігів, Переяслав, 

Вишгород, Галич, Володимир (на Волині). Географія 

билин київського циклу локалізується на Дніпрі, Десні, 

Остері, Сулі. Билини розповсюджені були і в Новгороді, 

що в ІХ – ХІ ст. входив до складу Київської Русі. А 

Володимир Красне Сонечко, київські богатирі Ілля 

Муромець, Добриня (дядько Володимира 

Святославовича), Микула Селянинович (хлібороб), 

Альоша Попович, галицький князь Чурило Пленкович, 

Іван Годинович, Михайло Потик та Дунай дають 
зрозуміти про їх київську належність в ті часи, коли 

Московії ще не існувало. В Україні залишки билинних 

сюжетів збереглися в українських героїчних казках про 

Добриню, Іллю Муромця, шолудивого Буняка, 

Котигорошка, Тугаріна Змія, а також у колядках. 

Просторова локалізація фольклорних текстів 

безсумнівно вказує на генетичну належність. Всі ці 

обставини дали право М. Грушевському стверджувати, 

що билини формують початки української епіки. 

Дуже важливо наголосити на тому, що, маючи 

зв’язок з давніми літописними творами, билини 
перекидають місток до героїчних дум, розповідаючи 

про боротьбу з татарськими інтервенціями на Україну-

Русь, про таких героїв як козак Голота, Олексій 

Попович, Іван Коновченко та ін. На підтвердження 

цього можна привести ще один аргумент, який надає 

професор Софія Грица. Вона звернула увагу на лексичні 

збіги в билинах київського циклу і в українській епічній 

пісенності. Наприклад, епітети на зразок “збруя 

богатирська”, “честь – хвала молодецкая”, “сира земля”, 

“білі груди”, “злі татарове”, “чисте поле”, “буйна 

головонька”, “ясен – сокіл”, “злато – серебро” та ін.1. 
Такий зв'язок можна відстежити також через 

черговість виконавців билин, дум та історичних пісень. 

На початковому етапі епічна творчість передавалась в 

середовищі східних слов’ян співцями – скоморохами, 

каліками – перехожими. В їх репертуарі побутували 

билини, духовні вірші, сатирично-викривальні пісні, 

псалми. Через заборони діяльності скоморохів на Русі в 

ХVІ ст. естафета була перейнята в українських землях 

кобзарями, лірниками, виконавцями світського і 

духовного епосу. 

При переході до пояснення теми “Поява козацтва 
та його значення для розвитку української культури” 

має бути чітко проведена лінія зв’язку між билинним 

періодом київського циклу і українськими народними 

думами, які набули розквіту в добу Козаччини. Вони 

були масштабними віршованими творами, які 

виконувалися характерною імпровізованою 
мелодекламацією у супроводі кобзи, бандури або ліри. 

Це був синтез найкращих рис національної поетичної та 

музичної творчості. 

Слід звернути увагу на тісний зв’язок народних 

дум з реальним народним життям. Теми втечі з полону, 

випробувань тяжкої долі, протистоянь злим силам, 

героїчних подвигів і жертовних зречень відображають 

українські реалії ХVІ–ХVІІ ст.. Кульмінаційного 

розвитку думи досягли саме в цей період національно-

визвольної боротьби. 

На думку більшості дослідників, за відображеними 
історичними подіями цей жанр народного епосу 

поділяють на дві групи. Слід звернути увагу студентів 

на те, що музичний фольклор можна використати також 

як історичне джерело. Більш давня група дум 

розповідають про боротьбу з турецько-татарськими 

нападниками, що тривало з ХV ст. (“Про азовських 

братів”, “Про самарських братів”, “Плач невольників в 

турецькій неволі”, “Невольники на каторзі”, “Про – 

козака Голоту”, “Про отамана Матяша”, “Про Марусю 

Богуславку”, “Про Івана Богуславця”, “Про Самійла 

Кішку”, “Про Олексія Поповича”, “Про Федора 
Безродного”, “Про Івася Коновченка” та ін.). В новішій 

групі дум розповідь ведеться про Національно-

визвольну війну українського народу проти польського 

панування (“Хмельницький і Барабаш”, “Про 

Корсунську перемогу”, “Богдан Хмельницький і Василь 

Молдавський”, “Про смерть Богдана Хмельницького” та 

ін.). Відомо понад 30 сюжетів дум й понад 300 

варіантів. 

Необхідно наголосити на тому, що стиль 

українських народних дум формувався на низці джерел. 

Серед них – давньоруська епіка; усна творчість, 
пов’язана з біблійними та євангельськими мотивами; 

літературний елемент, який приєднався на пізнішому 

етапі. Під час виконання виконавці надавали певної 

стильової особливості народним думам. На початку 

ними були самі учасники козацьких походів, люди 

різних верств, нерідко захоплені в полон воїни, 

осліплені татарами за спробу втечі. Згодом музикування 

стає професією. В Україні цю професію практикували 

кобзарі і лірники. Вони гуртувалися у братства й цехи 

для захисту в боротьбі за виживання. Вони мали свою 

“лесбійську мову”, що зберігалася до початку ХХ ст. 
Кобзарство доповнило й збагатило професійне музичне 

мистецтво України ХVІ-ХVІІ ст. поряд з більш 

розповсюдженою церковною музикою. 

Потрібно також підкреслити у підсумку, що думи, 

вийшовши з надр давньоруської епіки й бувши 

генетично пов’язаними з обрядовою пісенністю, 

розвивалися одночасно з історичними піснями і 

баладами, формуючи разом з ними єдину систему 

української народної епіки2. 

Наступні теми дають можливість продовжити 

відстежувати еволюцію української народної епічної 
пісні. Говорячи про розвиток музики, потрібно 

1 Grycza S. Melos ukrayins`koyi narodnoyi epiky [Melody of Ukrainian folk epics], Kyiv : IMFE im. M. T. Ryl`s`kogo NAN Ukrayiny, 

2015, P. 59–66 [in Ukrainian]. 
2 Ibidem.  
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відзначити, що у другій половині ХІХ ст. увага до 

традиційної музичної культури значно зросла: 

дослідники звернули увагу на кобзарство. У згаданий 

період сліпці, старці, співаки-жебраки ходили із села в 

село або в людних місцях (на базарах чи біля церков) 
виконували історичні пісні, думи та псалми. На 

весіллях, у місцях забав вони підспівували, виконували 

жартівливі пісні. Основні їхні інструменти – кобза, 

бандура, колісна ліра, торбан. Вже тоді дослідники 

почали вбачати витоки творчості кобзарсько-думного 

мистецтва в гусельно-билинній традиції Київської Русі. 

Інші вчені пов’язували кобзарство безпосередньо з 

героїкою козацької доби. Необхідно звернути увагу на 

той факт, що діяльність сліпців-співаків у ХІХ – на 

початку ХХ ст. перебувала на завершальному етапі. 

Характер їхнього співу ставав переважно сумним. 
Майже зник козацький епос: з дум зосталися лише деякі 

моралістичні теми, з історичних пісень – переважно так 

звані нижчі пісні або балади; майже перевелися пісні 

гайдамацькі, про зруйнування Січі, пісні чумацькі. Це 

був уже “жебрацький” період кобзарства. Але, попри це, 

вони продовжували гуртувалися в братства, цехи, мали 

свій внутрішній статут, таємну мову, приймали нових 

членів, навчали їх, тестували і тільки тоді допускали до 

професії.  

У цьому контексті вважаємо доцільним пов’язати 

історію розвитку кобзарства з іменами відомих 
дослідників означеного фольклорного явища та 

існуючих на той період кобзарів та лірників. Були 

записані пісні, думи і балади від кобзарів: А. Шута, 

О. Вересая, М. Кравченка, Г. Кожушка, Ф. Кушнерика, 

Є. Мовчана, П. Носача, О. Чуприна, П. Супруна, 

М. Будника, В. Горбатюка та ін. Записувалися тексти й 

мелос кобзарських текстів. Побут і звичаї старців 

стають окремим об’єктом уваги ентузіастів музичного 

фольклору. З’являється потреба збереження 

автентичного музичного інструмента. Передові позиції 

в цій справі займали М. Лисенко, П. Демуцький, 
Ф. Колесса, К. Квітка, О. Сластіон та ін. Сучасні 

електронні технології дозволяють проілюструвати на 

практичних заняттях деякі з цих записів. 

У продовженні теми потрібно наголосити на тому, 

що Перша світова війна (1914–1918 рр.), революційні 

події в Російській імперії, громадянська війна на 

території України докорінно змінили політичний фон, 

суспільну картину та соціально-економічну ситуацію. 

Автентичне кобзарство, старці, сліпці-співаки 

потерпали в нових умовах, створених більшовицьким 

режимом. У 1919 р. у Катеринодарі від рук більшовиків 
загинули кобзарі І. Литвиненко, А. Слідюк, Ф. Діброва; 

в 1920-му – А. Митяй, С. Сотниченко, П. Скидан, 

72 особи3. У середині 1920-х років виходять постанови, 

спрямовані на боротьбу із традиційним музикуванням4. 

Багато кобзарів загинуло під час колективізації та 

голодомору 1932–1933 років, інші піддавались 

репресіям та нищенню5. 

Проблема згасання цього жанру народної творчості 

загострилася через нові історичні умови. 

Важливо підкреслити, що у цей період кобзарство 

як соціальне явище майже зникло, а новий жанр 

(академічне бандурництво) набув розвитку як 

естетичний феномен. Це внесло в кобзарське мистецтво 

суттєві зміни, що стосувалися інструментарію, 
навчальних традицій, виконавських манер і, особливо, 

репертуару. Поступово кристалізуються два напрями 

виконавського мистецтва бандуристів, що 

відособлювалися не за способом гри, а за формами 

функціонування інструмента – народно-побутовою та 

концертно-академічною. До наших днів бандурне 

мистецтво продовжує розвиватися двома напрямами: 

кобзарство з намаганням відродити автентику 

інструментарію і виконання (репродуктивна функція) та 

академічне бандурне виконання (бандурництво). 

Підтримане державою академічне бандурне виконання 
отримало неабиякий розвиток. Останнє суттєво 

відійшло від автентичних джерел кобзарства, та, 

незважаючи на це, користувалося популярністю у 

власного народу і принесло йому світове визнання, дало 

змогу підготувати велику когорту бандуристів-

віртуозів, фахівців своєї справи, розширити репертуар, 

удосконалити народні музичні інструменти, 

урізноманітнити концертну діяльність. 

Відродження автентичного кобзарського мистецтва 

в наші дні є символом епохи відродження українського 

національного духу. І в цьому вбачається позитивний 
чинник репродуктивного напряму. 

Висновки. Таким чином, дотримуючись методики 

пояснення причинно-наслідкових зв’язків в розвитку 

фольклорного явища української епічної пісні, ми 

зможемо сформувати у слухачів курсу “Історії 

української культури” розуміння еволюційних 

закономірностей цього процесу. Це, в свою чергу, 

зорієнтує студентів до прискіпливого розгляду кожного 

фольклорного музичного феномену, розвиватиме 

аналітичний підхід до явищ культури, допоможе 

створити професійне мислення. 
 
Moysey Antoniy, Furdychko Andrii. Evolution of the 

musical events in the course discipline “History of Ukrainian 

culture”. The article proposes a method of considering the 

evolution of the musical phenomenon in the course of the 

discipline “History of Ukrainian culture”. The aim of the article 

is to illustrate the evolution of Ukrainian musical folklore on the 

example of the cross-cutting line of the course “History of 

Ukrainian Culture”: epics – thoughts – Cossack’s songs 

kobzarism – bandura – revival. Task: to track the proposed 

material during the following topics: General characteristics of 

the art of Kiever Rus` (such as architecture, chronicles, music, 

painting and theater); the emergence of the Cossack’s and their 

significance for the development of Ukrainian culture; 

development of the historical self-consciousness; the influence of 

realism on the development of Ukrainian art (literature, theater, 

music, painting); tradition and “modernism” in Ukrainian culture 

of the late XIX–early XX centuries. The relevance of the 

development topic is to improve the program conditions of the 

course. The main method of work is based on the analysis of 

each of the folklore’s phenomenon evolution stages, synthesis of 

information from different stages for drawing up of the general 

3 Duxovni nastavnyky narodu: kobzarstvo v Ukrayini : bibliografichnyj narys [Spiritual mentors of the people: kobzarism in Ukraine: bibli-

ographic essay], Kyiv, 2015, P. 41–43 [in Ukrainian]. 
4 Chajka S. V. “Kobzarstvo – diyevyj chynnyk zberezhennya tradycij duchovnogo zhyttya naciyi” [Kobzarism is an effective factor in 

preserving the traditions of the nation's spiritual life], Pedagogichna osvita: teoriya i praktyka [Pedagogical education: theory and practic-

e] 2012, Vyp. 12, P. 442 [in Ukrainian]. 
5 Cheremskyj K. Povernennya tradycij. Z istoriyi nyshhennya kobzarstva [Return of traditions. From the history of the destruction of kob-

zarism], Charkiv : Centr L. Kurbasa, 1999, 288 p. [in Ukrainian]. 
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 evolutionary line. Conclusions. Following the method of 

explaining the causal links in the development of the folklore’s 

phenomenon of Ukrainian epic song, it is possible to form the 

actual plan of the course discipline “History of Ukrainian Culture”, 

an understanding of the evolutionary patterns of this process. This 

will guide students to meticulous consideration of each folk 

musical phenomenon and developing an analytical approach to 

cultural phenomena, help in creating of the smart professional 

competence. 

Key words: evolution of a musical phenomenon, Ukrainian 

epic song, epics, “thoughts”-songs, Cossac’s songs, bandurism, 

study discipline “History of Ukrainian culture”. 
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Юрий Роговый, Вячеслав Белоокий, Юля Белоокая. Анализ роли осознаности процесса питания в улучше-

нии преподавания фундаментальных теоретических и клинических дисциплин. Цель исследования. В статье 

сосредоточено внимание на роли осознаности процесса питания в улучшении преподавания фундаментальных теорети-

ческих и клинических дисциплин. Спецификой темы есть аналитический подход к применению метода исследования 

– описательного сопоставления – для анализа, синтеза и обобщения роли осознаности процесса питания в возможнос-

ти существенного улучшения усвоение ведущих теоретических и клинических дисциплин с доминирующим напряже-

нием таких сфер человеческого сознания, как мышление, интеллект. Научная новизна. Впервые обеспечено внедре-

ние в практику оригинального, новаторского, альтернативного подхода, показывающего, что для глубокого понимания 

сути учащимися болезни, для формирования высокопрофессиональных компетенций целесообразным есть внедрение 

процесса осознаного приема пищи для повышения адаптационных возможностей, стрессоустойчивости, восстановле-

ния механизмов регуляции организма в целостном учебном процессе. Вывод. Внедрение в учебный процесс осознано-

сти приема пищи даст возможность достичь ведущих интересов фундаментальных теоретических и клинических дис-

циплин глубокого познания общих законов развития болезни, предболезни, обеспечить их ведущую роль в формирова-

нии у студентов основ клинического мышления и повышения качества учебного процесса. 

Ключевые слова: учебный процесс, осознанность питания, проблемное обучение, высокопрофессиональные ком-

петенции.  

Вступ. Добре відомо, що пріоритетною метою 

навчально-методичної роботи медичного університету є 

підготовка спеціалістів, здатних в умовах практичної 

охорони здоров’я клінічно мислити, оперативно 

приймати рішення як у типових, так і в нестандартних 
ситуаціях1, при цьому рівень підготовки фахівців у 

галузі медицини повинен характеризуватися динамікою 

переходу з першого (―знаю‖) та другого (―знаю як‖) 

рівнів піраміди Джорджа Міллера до третього 

(―демонструю‖) та четвертого (―роблю‖) рівнів2. У 

забезпеченні такої динаміки певну роль може відіграти 

усвідомленість харчування3, що дасть можливість 

збільшити рівень резервних можливостей організму та 

забезпечити постійний контроль над якістю 

навчального процесу.4 

У викладанні фундаментальних теоретичних та 

клінічних дисциплін в сучасних умовах важливим є 

поліпшення якості навчального процесу з пріоритетним 

напруженням таких сфер людської свідомості як 

мислення (поняття, судження, умовивід) та інтелект 
(аналіз, синтез, абстракція, конкретизація, 

узагальнення), що дасть можливість забезпечити 

цілеспрямоване, систематичне й послідовне 

впровадження в практику оригінальних, новаторських 

способів, що охоплюють цілісний навчальний процес 

від визначення його мети до очікуваних результатів. 

У запропонованій публікації зосереджено 

аналітичну увагу на ролі усвідомлення процесу 

харчування в забезпеченні поліпшення викладання 

фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін. 

1 Мruga М.R., Bulax І.Ye. “Оcinka clinichnoi kompetentnosti studentiv меdichnyh navchalnih zakladiv zа dopomogou standartizovanyh paci-

entiv” [Assessment of clinical competence of students of medical schools with standardized patients], Medical education, 2000, N 4, P. 14–19  

[in Ukrainian]. 
2 Rohovyi Yu.Ye., Bоchаrоv А.V., Cоbilianska R.М. “Rol аltеrnаtivnich mеtоdіv nаvchаnia pri vikladanii tеоrеtichnich tа clinichnih mеdichnich 

discipline” [The role of alternative learning methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines], Medical education, 2003, N 1,  

P. 22–24 [in Ukrainian]. 
3 Iyengar B.K.S. Poglad na yogu [Light on yoga], Kyiv: Zdorovia, 1992, 312 p. [in Ukrainian]. 
4  Rohovyi Yu.Ye., Filipova L.О., Аrchіpоvа L.G., Мurаvyоvа І.L. “Rоl V Міjnаrоdnоgо cоngrеsu pаtоfіzіоlоgіv (MCP 2006) u pоlіpchennі vi-

kladаnna tа zаsvоyenna prоvidnoi teoretichnoi discipline” [The role of the V International Congress of pathophysiology (ISP 2006) improving 

teaching and learning leading theoretical discipline], Medical education, 2007, N 4, P. 22–24 [in Ukrainian]. 
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Отже, об’єктом цього дослідження є покращання якості 

навчального процесу для досягнення високопрофесійних 

компетентностей, а предметом – особливості 

впровадження усвідомленості харчування для поліпшення 

викладання фундаментальних теоретичних та клінічних 
дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. У запропонованій 

публікації зосереджено увагу на ролі усвідомленості в 

процесі харчування в забезпеченні поліпшення викладання 

фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін. 

Для цього слід звернути увагу на перелік необхідних 

продуктів: яйце куряче, перепелине, авокадо, зелений чай, 

кава натуральна, смородина червона, йогурт Галичина, 

броколі, гречка зелена, огірки, помідори чері, перець чилі, 

рукола, лосось, морква, черешня, вишня, шпинат, капуста 

(в т.ч. квашена), петрушка, кріп, біле м’ясо курки чи 
індика (високий вміст вітаміну В3), пластівці вівсяні, 

малина, тунець, скумбрія, хек, форель, філе оселедця, 

творог (творог з ряжанкою+сіль Гімалайська розова), 

ряжанка, абрикоси, курага, чорнослив (2 шт. в день), 

курячий бульйон, кускус, чорний шоколад без цукру, 

булгур, зелений горошок, кукурудза консервована, 

креветки королівські, журавлина (клюква), ожина, салат 

айсберг, горіхи грецькі, мигдаль, кеш’ю, бразильські 

(високий вміст селену), масло лляне, кедрове, гарбуза, 

конопляне, паростків пшениці, шипшини, фініки 

королівські (1 раз в тиждень 4 шт.), буряк червоний 
варений, оливки зелені без кісточки, часник, цибуля зелена 

і червона (кверцетин червоної цибулі звільняє організм від 

старіючих клітин), яблука (кверцетин яблук звільняє 

організм від старіючих клітин), вода Моршинська 

негазована чи коралова, селера, фреші: 2/3 селери + 1/3 

ананас та ківі чи морквяно-апельсиновий, чорнична паста 

Лікбері, сіль Гімалайська розова, куркума + чорний перець 

(збільшує засвоювання куркуми у 2000 разів), водорості 

Хіяші, маш салат, устриці. 

Для усвідомленості процесу харчування 

зосереджуємо увагу на ролі 7 рівнів градієнту розвитку 
людини в забезпеченні поліпшення викладання 

фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін. 

Для цього слід звернути увагу на наступне: 

Перший рівень градієнту спрямований на 

забезпечення виживання, безпеки, задоволення всіх потреб 

тіла (житло, їжа тощо). Це рівень інстинктів, що відповідає 

мозку плазунів.  

Другий рівень – бажань, потребує комфорту, 

задоволення, конформізму, ―свій в групі‖ тощо.  

Третій рівень – це статус, соціальне положення, 

домінування, диференціація, надійне забезпечення, 
стабільність. Другий та третій рівні керуються лімбічною 

системою та відповідають мозку птахів та ссавців. 

Незнання чи небажання підійматися вище перших трьох 

рівнів становлять собою межі ―золотої клітки‖ з 

формуванням вадного кола руху від першого до третього 

рівня з падінням на перший рівень і з повторенням 

вказаних циклів до безконечності.  

Четвертий рівень градієнту розвитку визначає 

індивідуальність особистості, волю, автономію, відповідає 

на питання ―хто я?‖, ―який я?‖. 

Подальший підйом на п’ятий рівень являє собою 
майстерність, самовираження, цінності. Оточення визнає 

особистість як майстра своєї справи.  

Шостий рівень становить собою сформований 

світогляд, ідеї, мислення, логіку, інтуїцію, масштабування 

ідей, інтеграцію з іншими системами чи структурами 

аналогічного рівня.  

Сьомий рівень становить собою усвідомлення, 
свідомість, спокій, синхронізм, звільнення від 

автоматичних реакцій. Функціонування особистості з 

четвертого по сьомий рівні керуються неокортексом, крім 

того, власне індивідуальність особистості проявляється з 

п’ятого до сьомого рівня, водночас четвертий рівень є 

перехідним етапом. Гармонічний і поступальний розвиток 

по рівнях градієнта важливі для формування цілісної 

особистості, дає можливість уникнути розвитку ожиріння 

не тільки фізичного тіла, але і на всіх подальших рівнях 

градієнта: ожиріння бажань, волі, емоцій, інформації, 

творчості5.  
У формуванні високопрофесійних компетенцій, в 

забезпеченні поліпшення викладання фундаментальних 

теоретичних та клінічних дисциплін важливим є 

гармонійний поступальний розвиток по всіх рівнях 

градієнта з переходом на наступний рівень після повного 

заповнення попереднього з повсякденним 

ненасильницьким контролем можливості проживання на 

даному рівні, що дасть можливість уникнути розвитку 

ожиріння не тільки фізичного тіла, але і на всіх подальших 

рівнях градієнта: ожиріння бажань, волі, емоцій, 

інформації, творчості, що буде сприяти професійному 
самовдосконаленню та покращенню якості навчального 

процесу.  

Для усвідомленості процесу харчування 
зосереджуємо увагу на активації системи дезінтоксикації 

організму шляхом зниження калорійності їжі на 10% (що 

запускає процеси аутофагії в усіх клітинах організму 

людини) та активує сиртуїни (відновлюють ушкоджену 

ДНК). Для цього використовуємо метод 2/5 (2 рази на 

тиждень їмо яблука + вода, чи пропускаємо 1 прийом їжі), 

або технології інтервального голодування (8 год впродовж 

доби приймаємо їжу з подальшою перервою протягом 16 
год). Для формування нового стереотипу мислення із 

закріпленням результатів важливим моментом є віра з 

наявністю позитивних прикладів щодо можливості 

досягнення результату в інших людей. Для цього кожен 

день використовуємо технологію скейпінг для формування 

правильного мислення (наприклад, перегляд відео 

професійного виконання наулі крійя та уддіяна бандга). 

Для підсилення усвідомленості в прийомі їжі завжди коли 

хочемо їсти п’ємо воду, а через 15 хв вирішуємо їсти, чи це 

була просто спрага. Дотримуємось ритуалу прийому їжі з 

усвідомленим насиченням всіх 7 рівнів градієнта, а не 
тільки фізичного тіла (профілактика ожиріння бажань, 

волі, емоцій, інформації, творчості). Під час прийому їжі 

не включати телевізор, не користуватися смартфоном. 70% 

тарілки зеленолистові овочі (не забуваємо про безслизову 

дієту Арнольда Ерета). Мінімум інформації 

деструктивного характеру. Це баг – програмування на 

бідність та залежність.  

Важливим моментом усвідомлення процесу 

харчування є використання шкали голоду, ситості: 1.Ви 

голодні, відчуваєте слабкість і роздратування. 2. Ви дуже 

голодні й вам терміново треба поїсти. 3. Ви голодні та 
готові поїсти. 4. Ви починаєте відчувати ознаки голоду. 5. 

Ви фізично ситі. 6. Ви наїлися і більше не голодні. 7. Ваше 

5 Rohovyi Yu., Bilookiy V. “Rol tеоrii іnfоrmaciynogo metabolizmu Кеmpіnskogo u pоlipsheni vikladania tа zasvoenia pаtоfizi-

ologii” [The role of the theory of informational metabolism Kempinski in improving the teaching and learning of pathophysiology],  

APSNIM, 2017, N 2(14), P. 172–174. URL: http:// http://apsnim.bsmu.edu.ua/home/2_14_2017 
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відчуття ситості трохи дискомфортне. 

Якщо навчитися чути організм і розрізняти, наскільки 

сильно йому потрібна енергія (і чи енергія), можна 

отримати більше контролю над своєю харчовою 

поведінкою. Це дозволить і не переїдати, і вчасно 
поповнювати запас поживних речовин. Тіло повідомляє 

про те, що потребує енергії, за допомогою сигналів голоду. 

Вони ж підказують, коли потрібну кількість їжі отримано і 

трапезу час припиняти. Сигнали голоду регулюються 

спеціальними гормонами, серед яких грелін (відповідає за 

голод) і лептин (відповідає за ситість). Крім їхньої дії, 

людина може відчувати ―гедоністичний голод‖ – бажання 

з’їсти щось солоне, жирне чи солодке через зловживання 

фаст-фудами з високим вмістом підсилювачів смаку – 

глутаматів. Якщо з моменту останнього прийому їжі 

минуло багато часу, організм буде про це сигналізувати. 
Фізичні ознаки справжнього голоду — брак енергії, 

бурчання у животі чи головний біль. Так триватиме доти, 

поки ви не перекусите. В ідеалі цього стану краще уникати 

і їсти кожні три-п’ять годин. У перерахунку на день це три 

прийоми їжі та один-два перекуси фруктами (щось одне: 

яблука, сливи, червона смородина, малина, черешня, 

вишня, абрикоси, ожина). А зрозуміти, чого саме з них 

організм просить, допоможе шкала голоду і ситості. 

Збираючись перекусити, спитайте себе, де саме на шкалі 

перебуваєте. Найкраще їсти, коли ви на третій чи четвертій 

сходинці. Закінчувати прийом їжі варто на п’ятій, рідше на 
шостій. 

Запуск всіх вище перерахованих потужних 

профілактичних механізмів усвідомленості процесу 

харчування буде сприяти підвищенню стресостійкості, 

резервів адаптації, впевненості в собі, зменшенню втоми, 

наростанню емоцій радості та в кінцевому буде сприяти 

покращенню якості навчального процесу. 

Таким чином, у формуванні високопрофесійних 

компетенцій, важливою є регулярна усвідомленість 

процесу харчування, що буде сприяти професійному 

самовдосконаленню та творчості.  
Таким чином, впровадження усвідомленості процесу 

харчування в забезпеченні організації навчального 

процесу, буде сприяти покращанню викладання 

фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін, 

формуванню високопрофесійних компетенцій. 

Впровадження у навчальний процес усвідомленості 

процесу харчування дасть можливість досягти реалізації 

провідних інтересів викладання фундаментальних 

теоретичних та клінічних дисциплін щодо пізнання 

глибоких загальних закономірностей розвитку хвороби6, 

передхвороби, забезпечити їх важливу роль у формуванні 
в студентів основ клінічного мислення із можливістю 

істотного поліпшення якості навчального процесу та 

засвоєння фундаментальних теоретичних та клінічних 

дисциплін7.  

Висновок. У представленій публікації пропонується 

впровадити у навчальний процес усвідомленість процесу 

харчування, що дасть можливість істотно поліпшити 

засвоєння фундаментальних теоретичних та клінічних 

дисциплін з домінуючим напруженням таких сфер 

людської свідомості, як мислення й інтелект та 

забезпечити цілеспрямоване, систематичне й послідовне 
впровадження в практику оригінальних, новаторських 

способів, що необхідно для формування 

високопрофесійних компетенцій.  

 
Rohovyi Yurii, Bilo’okiy Vyacheslav, Bilo’oka Yulia. Analysis of 

the role of nutritional awareness in improving teaching of 

fundamental theoretical and clinical disciplines. The purpose of the 

study. This article focuses on the role of mindfulness in nutrition in 

improving teaching in fundamental theoretical and clinical disciplines. 

The specificity of the topic is an analytical approach to the application 

method of research – descriptive: comparison-for the analysis, synthesis 

and generalization of role of mindfulness in nutrition in the possibility of 

significantly improving the assimilation of the leading theoretical and 

clinical disciplines with the dominant influence of such spheres of human 

consciousness as thinking, intelligence. Scientific novelty. For the first 

time, an original, innovative, alternative approach has been introduced 

into practice, showing that for a deep understanding of the essence of the 

disease, for the formation of highly professional competencies, it is 

expedient to introduce of mindfulness in nutrition to increase the 

adaptive capacity, stress resistance, restoration of regulation 

mechanisms of teachers and students in the whole educational process. 

Conclusion. The introduction of mindfulness in nutrition into the 

educational process will allow to achieve the leading interests of 

fundamental theoretical and clinical disciplines of deep knowledge of the 

General laws of disease development, pre-disease, to ensure their 

leading role in the formation of students' fundamentals of clinical 

thinking and improving the quality of the educational process. 

Key words: educational process, of mindfulness in nutrition, 

problem-based learning, professional competence. 
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Фурдычко Андрей. Воспитательные возможности стрелецких и повстанческих песен на уроках истории 

Украины в общеобразовательной школе. В статье на основе музыкального фольклора первой половины ХХ в. поданы 

методические рекомендации относительно использования воспитательного потенциала стрелецких и повстанческих песен на 

уроках истории в старших классах украинской средней образовательной школе. Целью данного исследования является 

раскрытие воспитательных возможностей стрелецких и повстанческих песен на уроках истории 10-11 классах 

общеобразовательной школы. Методика работы основана на анализе источников, которые относятся к предмету 

исследования, исторического подхода в рассмотрении музыкального фольклора первой половины ХХ в., а также принятых 

канонов преподавания уроков истории. Выводы: в богатом народнопесенном наследии украинского народа существует 

отдельный жанр стрелецкой и повстанческой песни. Он создан новыми историческими реалиями первой половины ХХ века. 

В нем отражается образ мира прошлого столетия в украинском фольклоре, характеристика событий и деятелей, переживаний 

и настроений украинца того времени. Он замалчивался в советский период из идеологических соображений. Сегодня 

открыты возможности его изучения и использования в воспитании патриотично предрасположенного гражданина 

независимой Украины. Предложенные в этой статье методы являются лишь призывом к творческому подходу в 

использовании украинского музыкального фольклора на уроках истории в средней общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: УСС, стрелецкие (сечовые) песни, ОУН, УПА, повстанческие песни, музыкальный фольклор, уроки 

истории, воспитательные возможности музыкального фольклора. 

Вступ. Український музичний фольклор вражає 

своїми кількісними показниками. Знавці оцінюють його 

від сотні тисяч пісень до одного, навіть двох мільйонів 

народних творів. Однак, на наш погляд, більш важлива 

його змістовна компонента. Вона, при прискіпливому 
науковому погляді, дозволяє відкрити духовний світ 

нашого народу, до того ж в еволюційному ракурсі. 

Народна пісня передає інформацію з покоління в 

покоління, зберігає архетипові ціннісні поняття, сприяє 

формуванню генетичного коду нації. 

Одночасно народнопісенне надбання українців 

органічно пов’язане з суспільно-економічним і 

політичним життям громади, зберігаючи в народній 

пам’яті найбільш важливі й помітні події та постаті різних 

періодів історії. Крім того, не можна не усвідомити його 

значення як естетичного і культурного явища, що 
неодмінно впливає на виховання нових і нових поколінь 

етнічних українців. Тому при вивченні історії в середній 

загальноосвітній школі слід врахувати виховний потенціал 

народної пісні, яка привнесе в сухі і багато чисельні 

повідомлення про події минувшини людські почуття, 

допоможе зрозуміти моральну обумовленість тих, чи 

інших вчинків і дій, оживить історичний ландшафт.  

Постановка проблеми. Метою даного дослідження 

є розкриття виховних можливостей стрілецьких і 

повстанських пісень на уроках історії України в 10-11 

класах загальноосвітньої школи. Це обумовлено 

надзвичайно багатим патріотичним змістом означених 

пісень, як і тим, що їх виховний потенціал недостатньо 

використаний на уроках історії. А, оскільки патріотичне 
виховання задеклароване як одне зі стратегічних напрямів 

розвитку шкільного навчання у всіх без винятку 

державних документах освітянського спрямування, 

актуальність розвідки не має викликати жодних сумнівів. 

Методика роботи основана на аналізі джерельної бази, 

яка стосується предмету дослідження, історичного 

підходу в розгляді музичного фольклору першої половини 

ХХ століття, а також прийнятих канонів викладання 

уроків історії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

радянській Україні правдивий український фольклор ХХ 
ст. не з’являвся на сторінках періодичних видань, не 

фіксувався і не потрапляв в архіви, не був предметом 

досліджень науковців, але ще жив в пам’яті народу. З 

незалежністю України музичний фольклор українських 

січових стрільців, а згодом і повстанців Української 

Повстанської Армії (УПА) почав повертатися з забуття. 

Були видані декілька збірників пісень. Серед них слід 

згадати “Стрілецькі пісні. Пісенник”, упорядкований  

І. Щербаковим (1992 р.)1, пісні з антології Т. Салиги  
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медичної освіти 
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 1 Striletski pisni. Pisennyk [Shooting songs. Songbook], Kyiv, 1992 [in Ukrainian]. 
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(1992 р.)2, “За волю України” (Луцьк, 2002 р.)3. Заслуговує 

на повагу збірка стрілецьких пісень Оксани Кузьменко4. 

Основу збірника склали записи упорядника, зафіксовані 

протягом 1992‒2002 рр. у шести областях України. Також 

сюди ввійшли тексти чи інформація про них, взята з 
друкованих джерел, що стали бібліографічною рідкістю, 

архівні тексти польових записів. Серйозний 

музикознавчий аналіз стрілецької та повстанської пісні 

міститься у роботах Р. Кирчіва5 О. Правдюка6,  

А. Іваницького7 та ін. В їх розробках показаний історичний 

фон появи українського фольклору в новітній час, 

світоглядні представлення авторів означених пісень, аналіз 

пісень як нового фольклорного жанру, методологічні 

підстави вважати їх історичним джерелом. Їх уважний 

розгляд підштовхує до ідеї необхідності використання 

стрілецьких і повстанських пісень у виховному процесі на 
уроках історії в старших класах загальноосвітньої школи. 

Виклад основного матеріалу. Стрілецькі пісні – 

яскрава сторінка українського музичного фольклору, яка 

була вписана в роки боротьби за національну 

незалежність. З’явилися вони під час Першої світової 

війни (1914–1918 рр.). У перші дні цієї страшної війни з 

патріотично налаштованої молоді було сформовано 

Українське Січове Стрілецтво (УСС – в народі: усуси), 

підрозділи якого входили до складу австро-угорської армії. 

В Легіон УСС набрали 2,5 тисяч осіб, хоча добровольців 

було 28 тисяч чоловік8. Січові стрільці брали участь у боях 
з російською армією у 1915–1916 роках. Особливо вони 

відзначились при обороні гори Маківка весною 1915 року. 

Стратегічну гору в Карпатах зайняли російські підрозділи, 

січовим стрільцям вдалося взяти Маківку штурмом, однак 

при тяжких втратах в живій силі. Битва вписала героїчну 

сторінку в історії УСС9. 

Після поразки Центральних Країн у війні січові 

стрільці влилися в ряди Галицької Армії 

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Після 

падіння ЗУНР УГА перейшла польсько-український 

кордон і воювала на боці Української Директорії під 
командуванням С. Петлюри. Вони вели бої проти 

більшовиків і військ А. Денікіна. Частина з них перейшла 

на бік більшовиків, сформувавши 1-у бригаду Червоних 

українських січових стрільців (командир – М. Баран). 

Згодом майже увесь склад бригади було репресовано. 

У 1920-х роках, перебуваючи під владою Польщі, 

українська молодь зберігала підпільно патріотичні 

традиції. Суттєвим фактором національно-патріотичного 

виховання молоді в січових традиціях були пісні, названі 

стрілецькими. Найбільш відомі серед них – “Ой у лузі 

червона калина” (гімн січових стрільців), “Чуєш, брате 

мій” (Журавлі), “Ой на горі на Маківці”, “Заквітчали 
дівчатонька”, “Йде січове військо”, “Не сміє бути в нас 

страху”, “Чи то буря, чи то грім”, “Мав я раз дівчиноньку, 

чепурненьку” та ін. 

Велика частина стрілецьких пісень відображає 

конкретні історичні події, розкриваючи умови діяльності в 

австрійській армії, або, навіть відношення українського 

населення до війни. Деякі з них стосуються проголошення 

Української Народної Республіки (УНР) – “На Вкраїні 

радість стала”, “Гей зі Львова до Мукачева”; українсько-

польської війни – “Забриніли в церкві ключі, не 

перестаючи”, “А в неділю рано ще сонце не сходить”; 
трагічних подій під Крутами і Києвом – “Попід Київ та 

старенький”, “Ой Крути, славні Крути”. Є пісні, 

присвячені історичним діячам: Д. Вітовському (“Сонце 

низенько, вечір близенько”), С. Петлюрі (“У суботу пізно о 

сьомій годині”) та ін. 

Навчальна програма з історії України для 10 класу 

середньої загальноосвітньої школи надає можливості для 

використання матеріалу, присвяченому стрілецьким 

пісням, на уроках10. Маємо на увазі розділ І “Україна в 

роки Першої світової війни”, в якому серед очікуваних 

результатів пізнавальної діяльності є знання бойового 
шляху легіону Українських січових стрільців. За вимогами 

Програми учні мають розуміти причини та наслідки 

створення українських добровольчих військових 

формувань і сплеску доброчинного руху в Україні, уміти 

схарактеризувати повсякдення різних верств населення в 

умовах цієї війни. Навіть в рекомендаціях орієнтовних тем 

для навчальних проектів знаходимо “Культурно-

просвітницьку діяльність Українських січових стрільців”. 

Сьогоднішні можливості використання Інтернет-

ресурсів на уроках історії надають різні варіанти 

стрілецьких пісень, які б оживили, “олюднили” сухе 
викладання, розкриваючи патріотичну мотивацію 

українських січових стрільців та тих, які згодом бережно 

відносились до їх пісенного фольклору. 

Використанню стрілецької пісні у викладанні історії 

України для 10 класу допомагають і деякі підручники (їх 8 

варіантів). Найбільш виразно подає матеріал, присвячений 

УСС, підручник авторства О. Пометун, Н. Гупан11. Бій за 

2 Salyha T. “I zori na nebi vmyvalysia slozamy…” [And the stars in the sky were washed away with tears…], Striletska Holhofa: Sproba 

antolohii [Rifle Calvary: An Attempt at an Anthology], Lviv, 1992, P. 6–20 [in Ukrainian]. 
3 Za voliu Ukrainy. Antolohiia pisen natsionalno-vyzvolnykh zmahan [For the freedom of Ukraine. Anthology of songs of national 

liberation struggles], Lutsk, 2002 [in Ukrainian]. 
4 Kuzmenko O. Striletski pisni yak fenomen pisennoi kultury ukraintsiv [Shooting songs as a phenomenon of Ukrainian song culture], 

Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy, 2005, 640 p. [in Ukrainian]. 
5 Kyrchiv R. Folklorna retseptsiia heroiky povstanskoho chynu. Dvadtsiate stolittia v ukrainskomu folklori [Folklore reception of the 

heroics of the insurgent order. The twentieth century in Ukrainian folklore], Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy, 2010, 536 p. 

[in Ukrainian]. 
6 Pravdiuk O. “Striletski pisni v systemi zhanriv ukrainskoho pisennoho folkloru” [Shooting songs in the system of genres of Ukrainian 

song folklore], Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography], 1995, N 2–3, P. 25 [in Ukrainian]; Pravdiuk O. “Striletski 

pisni” [Shooting songs], Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography], 1991, N 6, P. 33 [in Ukrainian]. 
7 Ivanytskyi A.I. Ukrainskyi muzychnyi folklor. Pidruchnyk dlia vyshchykh uchbovykh zakladiv [Ukrainian musical folklore. Textbook 

for higher education institutions], Vinnytsia: Nova knyha, 2004, 320 p.; P. 236–248; 248–255 [in Ukrainian]. 
8 Pometun O., Hupan O. Istoriia Ukrainy. Pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [History of Ukraine. Textbook for 

10th grade secondary schools], Kyiv: Orion, 2018, P. 60 [in Ukrainian]. 
9 Ibidem, P. 65. 
10 Navchalna prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity (istoriia Ukrainy. 10-11 klasy) [Curriculum for general secondary education 

(history of Ukraine. Grades 10-11)], Dodatok do nakazu MON Ukrainy vid 21.02.19 r. N 236 [in Ukrainian]. 
11 Pometun O., Hupan O. Istoriia Ukrainy. Pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity…, op. cit., 288 p. [in Ukrainian]. 
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гору Маківку в ньому описано об’єктивно, до цього 

додаються спогади учасника битви. Тут було б доречно 

використати з Інтернету аудіо запис пісні “Ой на горі на 

Маківці”, що показав би наявний тоді в української молоді 

рівень патріотичних почуттів, до речі, співзвучні з 
сьогоднішнім днем:  

      Є в Києві Золота Брама, 

      На тій брамі – синьо-жовта фана 

      Є у Львові усусуси – 

      Україна бути мусить. 

      А ми хлопці як ті ж перла 

      Заспіваєм “Ще не вмерла..! ”12. 

Тут доцільно було б використати спогади четара 

Степана Ріпецького, процитовані в підручнику  

В.С. Власова: “…як колись у козацькому і січовому 

війську, так і тепер січова, стрілецька пісня стала 
невіддільною частиною душі та побуту УСС. На війну 

УСС йшли під звуки старих козацьких та новітніх січових 

і патріотичних пісень…13” 

Традиції стрілецьких пісень були підхоплені борцями 

за українську свободу і незалежність на новому етапі цієї 

боротьби. 

Пекло громадянської війни розверзлося 1918–1920 

роками територією України й закінчилося поразкою 

українських сил. Західна Україна була захоплена 

Польщею, решта території стала радянською і оформилась 

як Українська Радянська Соціалістична Республіка 
(УРСР), але жила за вказівками більшовицької Москви. Ця 

частина потерпала від голодомору 1932–1933 років та 

Великого терору 1937–1938 рр. 

На території Польщі українська визвольна ідея 

отримала кращі умови для існування. У 1929 р. тут була 

заснована Організація українських націоналістів (ОУН), 

яка вважала, що надзвичайно важливо виховувати молодь 

в дусі національного патріотизму. На практиці почався 

процес підготовки кадрів для спротиву польській владі, як 

і більшовицької.  Однак, в результаті реалізації таємного 

протоколу до пакту Молотова–Ріббентропа, Західна 
Україна в 1939 р. була окупована Червоною армією. 

Почався прискорений процес радянізації анексованої 

території, що супроводжувалося жорстокими репресіями. 

До середини літа 1941 р. в цьому регіоні було 

заарештовано, закатовано та депортовано до Сибіру майже 

1,5 млн осіб, близько 350 тис. з них померло. ОУН з 

підпілля почав боротися з радянською окупацією. 

З початком радянсько-німецької війни і приходом 

німців до Львова з’явилася надія на відновлення 

української державності. Вона була проголошена 30 

червня 1941 р. Але вже 11 липня весь новостворений 
український уряд було заарештовано гітлерівською 

адміністрацією. Проти націоналістів розгорнули терор. У 

відповідь ОУН розпочинає боротьбу проти німецьких 

окупантів. З 1943 року почала активні дії Українська 

Повстанська Армія (УПА). Після повернення Радянської 

армії в 1944 році на Західну Україну оунівці вели проти неї 

та військ НКВС збройну боротьбу, яка продовжувалася до 

початку 1950-х років. 

Рух опору був масовим (в його лавах перебувала 

близько 100 тис. осіб). Інакше не можна пояснити яким 

чином вояки УПА протрималася протягом значного 

періоду часу (1942–1956 рр.) в боротьбі проти 

найсильнішої армії Європи. Цей аргумент пояснює і факт 

появи в умовах жорстокої конспірації нового пласту 
народної творчості – повстанської пісні. 

За змістом повстанські пісні нелегко виділити від 

стрілецьких. У побутових умовах їх співали або зі старими 

текстами, або з внесеними незначними корекціями в 

окремих словах чи строфах. Але в них ввійшла рецепція 

нових історичних реалій та умов боротьби. На відміну від 

стрілецьких, в них з’явилися нові образи лісу, ночі, 

криївки (схрону), московських катів, повстанців, “слава 

Україні”, “героям слава!”. 

Суттєвим вважаємо спостереження, висловлене 

професором А. Іваницьким щодо соціальної бази 
повстанського руху на основі компаративного аналізу 

стрілецької та повстанської пісенної творчості. Відомо, що 

коло авторів стрілецьких пісень складалося з визначних 

поетів, політичних і культурних діячів, відомих музикантів 

рівня І. Франка, Ю. Федьковича, К. Трильовського,  

Р. Купчинського та ін. Це було середовище європейських 

освічених інтелігентів. На відміну від стрілецьких, 

повстанські пісні у їх переважній більшості творилися 

людьми селянського чи середньо міського прошарку. Це 

доказ уособлення дійсно народного духу, масового 

характеру українського руху опору14. 
Повстанські пісні характеризуються історизмом і 

документалізмом. У цьому їх методична цінність для 

використання на уроках історії. Багато конкретних імен 

вояків УПА закарбовані в цих піснях. Так, наприклад, такі 

рядки: “Упав Івахів, друг Василь. / Упав як лицар України / 

На полі бою, як борець / Ціле життя страждав у тюрмах, – /

Геройська смерть сплела вінець”, присвячені конкретній 

людині, яка очолювала УПА до своєї смерті. 

Найбільш відомі повстанські пісні: “Марш 

українських націоналістів”, “Там, під Львівським замком”, 

“Доволі нам руїни і незгоди”, “Йшли селом партизани”, 
“Ми зродилися із крови народу”, “Повіяв вітер степовий”, 

“Ми йдемо вперед!”, “Сміло, друзі”, “За власну могутню 

державу”, “Лента за лентою”, “Гей гу, гей га”, “Чорні 

хлопці”, “Я- Крук”, “Комарик”, “Буде нам з тобою що 

згадати” та ін. Сьогодні за допомогою Інтернет-ресурсів 

всі ці пісні можна використовувати на уроках історії, 

літератури чи “Захисту Вітчизни”. 

В них розкривається духовний світ повстанця, його 

рідних та тієї громади, яка підтримувала борців за 

незалежність України в тяжкі години. З їх допомогою 

учням можна зрозуміти справжню мотивацію діяльності 
цих людей, наблизитись до реалій 1940-х років. 

Характерним прикладом, який ілюструє політичне 

світосприйняття тодішнього українця, є коломийка 

записана в с. Уличне: 

            У Фатерланді я була, бачила Європу, 

            Ще й до дому привезла вошей цілу копу. 

            І в Сибіру я була, вошей годувала, 

            Визволителі прийшли я в колгосп попала15. 

Використання матеріалів музичного фольклору (в 

12 Striletski MP3 skachat besplatno, slushat muzыku [Shooting MP3 free download, listen to music …]. URL: muzofond.fm › search › stril... 
13 Vlasov V.S. Istoriia Ukrainy [History of Ukraine], Kyiv: Literatura LTD, 2018, P. 26 [in Ukrainian]. 
14 Ivanytskyi A.I. Ukrainskyi muzychnyi folklor. Pidruchnyk dlia vyshchykh uchbovykh zakladiv [Ukrainian musical folklore. Textbook for higher 

education institutions], Vinnytsia: Nova knyha, 2004, P. 146 [in Ukrainian]. 
15 Hladkyi M. Natsionalno-vyzvolna borotba ukraintsiv u KhKh st. u folklornii tradytsii zhyteliv sela Ulychne [National liberation struggle of 

Ukrainians in the twentieth century. in the folklore tradition of the villagers of Ulychne], Dorohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk [Dorohobych local 

lore collection], 2015, Vyp. 2, P. 373–382. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dkz_2015_Spets.vip.2_38 
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даному випадку – повстанських пісень) в процесі 

викладання історії України співпадає з метою шкільних 

навчальних програм щодо виховання засобами історії 

громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне 

почуття приналежності до власної країни та до її спільних 
історичних, політичних і культурних цінностей16. 

В 10-му класі для цього можна скористатися 

можливостями, наданими п’ятим розділом 

“Західноукраїнські землі в міжвоєнний період”. При 

розкритті змісту про українські політичні організації 

(Українське народно-демократичне об’єднання, 

Українська військова організація, Організація українських 

націоналістів), що передбачає розуміння історичних умов 

формування ідейних течій українського руху, можна 

вникнути у світоглядні представлення людей, які 

полюбляли стрілецькі, а згодом і повстанські пісні. Це 
буде одночасно й однією з особливостей культурного 

життя українців того часу. 

У шостому розділі “Україна в роки Другої світової 

війни” рекомендовано отримати знання про окупацію 

Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, 

Хотинщини та Південної Бессарабії, процес радянізації 

нових територій, масові репресії 1939–1940 рр. Ці знання 

дозволять учням зрозуміти причини опору окупантам, 

мотиви виникнення визвольного руху. А тексти 

повстанських пісень нададуть цим повідомленням 

емоційного забарвлення, що наблизить їх до розуміння 
того людського вибору, який стояв перед учасниками 

визвольних змагань. І прослуховування згаданих пісень 

(що з допомогою сучасних можливостей Інтернету не 

складає особливих проблем) підведуть учнів до розуміння 

такої теми, як “Культура в роки війни. Музика та кіно” в 

ракурсі впливу війни на українську культуру, уміння 

визначити тенденції розвитку національної культури 

воєнної доби. Цьому допоможе і рекомендована 

навчальною програмою орієнтовна тема для практичних 

занять: “Волею Українського народу…” (дослідження 

документів і матеріалів усної історії про війну). 
Важливим для розуміння духовного стану українців 

західних регіонів є в 11-му класі розділ І “Україна в 

повоєнний період”, де молоді люди ознайомляться з 

матеріалом, який розкриває сутність поразки спроб 

відновлення української державності, масових депортацій 

1944–1946 рр., масового штучного голоду 1946–1947 рр., 

процесу радянізації, стану національно-визвольного руху 

1944–1950-х років, участі українців у повстаннях, які 

відбувалися в таборах ГУЛАГу. Повстанська пісня 

супроводжувала вояків УПА і їх прихильників протягом 

всіх цих етапів. Тому вона може розкрити людський вимір 
цих трагічних і героїчних днів. Це дозволить з більшим 

коефіцієнтом корисної дії виконати програмові вимоги, 

визначати суперечності розвитку культури цієї доби. Адже 

існувала Адже існувала й інша культура українців – 

радянська. 

Висновки. Отже, в багатому народнопісенному 

надбанні українського народу існує окремий жанр 

стрілецької й повстанської пісні. Він створений новими 

історичними реаліями першої половини ХХ століття. У 

ньому віддзеркалений образ світу минулого століття в 

українському фольклорі, характеристика подій і постатей, 
переживань і настроїв українця того часу. Він 

замовчувався в радянський період з ідеологічних 

міркувань. Сьогодні відкриті можливості його вивчення і 

використання у вихованні патріотично налаштованого 

громадянина незалежної України. Запропоновані в цій 

статті методи є тільки закликом до творчого підходу з 

використанням українського музичного фольклору на 

уроках історії в середній загальноосвітній школі. 
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Лисовая Катерина, Калиновская Ирина, Токар Петр. Венцковский Михаил Каспарович ‒ врач, ученый, нова-

тор (посвящено 125 годовщине со дня рождения). В 2020 году исполнилось 125 лет со дня рождения Михаила Каспарови-

ча Венцковского – первого заведующего кафедры акушерства и гинекологии Буковинского государственного медицинского 

университета. В статье приведено краткое описание жизни профессора Венцковского, его становление как врача и педагога. 

Цель работы ‒ исследовать жизненный путь и деятельность проф. Венцковского как заведующего кафедрой акушерства и 

гинекологии, а так же его роль в развитии практической медицины Черновицкой области. Методология: биографический, 

описательный, анализа и синтеза, индукции и дедукции, сбора, отбора и обобщения информационных данных. В исследова-

ние вошли доступне материалы библиотек БДМУ, даные с архива Киевской областной клинической больницы, энцеклопеди-

ческие, журнальне и газетне статьи. Был проведен анализ не только жизненного, но и профессионального пути проф. Венцко-

вского. Особое внимание уделяется его вкладу в развитие акушерско-гинекологической службы в Черновицкой области. 

Выводы. Проф. М. К. Венцковский совершил чрезвычайно большой вклад в формирование и дальнейшее развитие кафедры 

акушерства и гинекологии. Он воспитал большое количество квалифицированных специалистов и талантливых ученых. За 

время его работы значительно улучились показатели деятельности практической медицины(повысилась рождаемость, умен-

шилась заболеваемость и смертность). 

Ключевые слова. История Буковинского государственного медицинского университета, Венцковский Михаил Каспаро-

вич, Черновицкий медицинский институт, учебный процесс, биографическое исследование, кафедра акушерства и гинеколо-

гии, юбилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кафедра акушерства та гінекології БДМУ в наш час 

має високий рівень підготовки спеціалістів, розвинену 

наукову базу, велику кількість інтелектуальних ресурсів, 

накопичених за довгі роки. Однак мало хто знає, з чого усе 

починалось і хто був капітаном, який так уміло вивів цей 

корабель у безкрайнє море науки. В цьому році 

виповнилось 125 років з дня народження Михайла-

Едуарда Каспаровича Венцківського – першого очільника 

кафедри акушерства і гінекології. 
Тому нашою метою було дослідити життєвий шлях і 

діяльність проф. Венцківського як завідувача кафедри 

акушерства та гінекології. 

Вивченню життєвого шляху Венцківського 

присвячено багато робіт. Так, грунтовні дослідження в 

цьому напрямі проводились колективом кафедри 

акушерства і гінекології. В 2003 році вийшла стаття проф. 

Юзько О.М. “Історія кафедри акушерства і гінекології з 

курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинської 

державної медичної академії”, яка поклала початок цілого 

циклу статтей про Михайла Каспаровича. Численні 

дослідження проводили Польова С.П. та Ніцович І.Р. 

(“Венцківський Михайло Каспарович і кафедра 

акушерства та гінекології Буковинського державного 

медичного університету”). Історію розвитку тоді ще 

Буковинської державної медичної академії досліджували 

Пішак В.П. (“Буковинська  державна  медична  академія:  
становлення,  здобутки, перспективи  розвитку”, 2004р) та 

Білоус В.І. (“Буковинська державна медична академія”, 

2002р). Надзвичайно цікавою є праця Бойчука Т. М. та 

Мойсея А. А. “Перші 30 років діяльності Чернівецького 

державного медичного інституту(1944‒1974рр)”, 

опублікована в 2019 році, з якої можна дізнатись багато 

інформації про створення і роботу кафедри акушерства і 

гінекології, а також про діяльність Венцківського як 

очільника кафедри. 
З архівних джерел довідуємося, що народився 

Михайло ‒ Едуард Каспарович-Бальтазарович-
Мельхіорович Венцківський 24.01.1895 року у м. Києві в 
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сім’ї робітника друкарні та поденної робітниці. Юнацькі 

роки проходили в період революційних перетворень, 

першої та другої світових воєн1. 
У 1906 – 1911 рр. навчався в Олександрійській 

ремісничій школі (м. Київ). У 1914 – 1920 рр. столяр, а 
потім технік у будуправлінні нових залізничних колій 

МКВ залізниці. У 1917 – 1919 рр. без відриву від 

виробництва навчався в Київській художній школі на 

відділенні малярства (спеціальність – викладач малювання 

та креслення) та одночасно склав іспит за середню освіту. 

Як ми можемо бачити, уже молодих років Едуард 

Касперович був людиною творчою і дуже багатогранною. 
У 1920 – 1921 рр. М. К. Венцківського призначають 

помічником коменданта району Липки по розміщенню 

військ. З 1921 року працював на військовому 

електромеханічному заводі і в тому же році 
профспілковою організацією заводу “Металіст”, серед 

кращих, направляється на навчання до Київського 

медичного інституту. 
У 1921‒1926 рр. без відриву від виробництва 

навчався на лікувальному факультеті КМІ, а в 1926–1927 

роках працював лікарем-стажистом Жовтневої лікарні. У 

1929 році – вступив до аспірантури, у період 1929–1930 рр. 

був аспірантом-ординатором І акушерсько-гінекологічної 

клініки КМІ, у 1931–1936 рр. – асистент цієї ж клініки2. У 

1935 році після захисту кандидатської дисертації отримав 

звання кандидата медичних наук, а після захисту 
докторської дисертації у 1941 р. – доктора медичних наук.  

Завдяки безперервній роботі над собою і своїм 

професійним розвитком у 1936‒1945 рр., М. Венцківський 

став доцентом І акушерсько-гінекологічної клініки КМІ. З 

1936–1938 рр. – помічник декана і декан лікувального 

факультету КМІ, у 1938–1939 рр. – секретар вченої 

кваліфікаційної комісії. З 15.10.1941 по 05.10.1942 рр. – 

завідувач кафедри акушерства та гінекології і заступник 

директора КМІ з навчально-наукової роботи. З 01.12.1942 

по 20.09.1943 рр. – лікар-гінеколог ІV поліклініки м. 

Києва, у 1943 – 1944 рр. – завідувач І кафедри акушерства і 
гінекології та заступник директора КМІ з навчально-

наукової роботи. 
У 1939 році, за ініціативою академіка 

М. Д. Стражеско, при І акушерськогінекологічній клініці 

КМІ (зав. – проф. А. Ю. Лурьє), взяв активну участь у 

організації відділення внутрішньої патології та вагітності 

(завідувач – доцент М. К. Венцківський, акушер, та доцент 

І. М. Туровець – терапевт.) 
У Київському медичному інституті 18 березня 1941 

року Михайло Каспарович Венцківський захистив 

докторську дисертацію на тему: “Туберкульоз та 
вагітність”. Серед його опонентів – академік Стражеско 

М.Д., професори Епштейн Д. Я., Каган С. С., Соколов 

Ф. А. Захист пройшов з великим успіхом. Робота 

М. Венцківського була високо оцінена не лише 

опонентами, а й слухачами, що були присутні на захисті. У 

1941 році йому було присвоєно звання доктора медичних 

наук, у 1946 році – професора. Михайло Каспарович був 

одним з кращих учнів професора Лурьє А. Ю.  
З 1 березня 1945 р. його призначили на посаду 

директора акушерсько-гінекологічної клініки (зараз 

пологовий будинок № 1) у м. Чернівці. З червня 1945 року 

Венцківський М. К. обирається за конкурсом на посаду 
завідувача кафедрою акушерства і гінекології 

Чернівецького медичного інституту, а сама кафедра 

акушерства і гінекології була заснована на базі пологового 

будинку № 1 у серпні 1945 р.3. 
З перших днів заснування кафедри акушерства та 

гінекології Чернівецького медичного інституту, під його 

керівництвом формується колектив викладачів, 

організовується навчальний процес, започатковується 

вивчення актуальних проблем акушерства та гінекології, 

проводяться наукові дослідження, спрямовані на пошук 

методів їх розв’язання. 

Пологовий будинок м. Чернівці (1945) 

З Михайлом Каспаровичем Венцківським на той час 

працювали: доцент Краснянський І. В. (1947‒1953 рр.), 

асистенти: Загрудна Г. С. (1945‒1946, пізіше – зав. 

гінекологічним відділенням обласної лікарні); Лубенський 

Й. Б. (1945‒1947, надалі ‒ науковий співробітник 

Київського НДІ ПАГ); Зельманзон Н. Н. (1945‒1951, потім 

– головний акушер-гінеколог УОЗ Чернівецької області); 

Лозинський М. О. (1945‒1956); Янголь І. В.  (1946‒1948, 

потім – головний лікар пологових будинків №1, №3, 
викладач фельдшерсько-акушерської школи); Кантоніста 

К. Г. (1946‒1957, потім – директор фельдшерсько-

акушерської школи); Кузнєцов Ф. Д. (1946‒1962); 

Краснянський І. В. (1947‒1953, потім – головний акушер 

гінеколог УОЗ Хмельницької області); Бойко М. Ю.  (1947

‒1948, в подальшому – співробітник Львівського НДІ 

“Охматдит”.) Вони своєю відданою працею теж зробили 

чималий внесок у розвиток науки, клініки та 

удосконалення навчального процесу4. Більшість асистентів 

мали достатній практичний стаж, але не мали навичок 

викладання та наукової роботи. Тому до 1951 року на 
кафедрі були опубліковані поодинокі наукові праці. 

Співробітниками з 1945 по 1949 роки проводилась в 

1 Polova S.P., Nitsovych I.R. Ventskivskyi Mykhailo Kasparovych i kafedra akusherstva ta hinekolohii Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho 

universytetu[Mykhailo Kasparovych Ventskivsky and the Department of Obstetrics and Gynecology of Bukovynian State Medical University], 

Chernivtsi: BDMU, 2008, 61 p. [in Ukrainian]. 
2 Istoricheskaya spravka k 85-letiyu bol'nitsy za 1862-1947 gg. Arkhiv Kiyevskoy oblastnoy klinicheskoy bol'nitsy [Historical note to the 85th 

anniversary of the hospital for 1862-1947. Archive of the Kiev Regional Clinical Hospital], File.2, Case 1, Ref. 19, P. 34 [in Russian]. 
3 Boychuk T. M., ed. by. Bukovynsʹka derzhavna medychna akademiya. Storinky istoriyi [Bukovinian State Medical Academy. Pages of history], 

Chernivtsi, 1999, 225 p. [in Ukrainian]. 
4 Boichuk T.M., Moisei AA. Pershi 30 rokiv diialnosti Chernivetskoho derzhavnoho medychnoho instytutu(1944-1974rr) [The first 30 years of 

Chernivtsi State Medical Institute (1944-1974)], Chernivtsi, BDMU, 2019, 530 p. [in Ukrainian]. 
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в основному організаційна робота5. 

Всі зусилля Михайло Каспарович направляв на 

поліпшення акушерсько-гінекологічної допомоги 

населенню Буковини та зниження гінекологічної 

захворюваності. Кафедра готувала молоді кадри, приділяла 
велику увагу підвищенню кваліфікації лікарів. Існувала 

первинна чотиримісячна спеціалізація з акушерства і 

гінекології на базі кафедри,  проводились семінари, 

обласні та клінічні конференції, показові операції, ургентні 

виїзди в райони. Зросла кількість пологів у стаціонарах з 

15% (у 1945 р.) до 100% (у 1957 р.). Материнська 

смертність знизилась до 21,3‰, перинатальна смертність 

по області склала 11‰ (13,9‰ по Україні). Значно 

зменшилася кількість передчасних пологів, пологових 

травм та мертвонароджуваність6. 
У повоєнні роки навчальні кімнати та лекційні зали 

майже не опалювалися. Через брак коштів і скла у 

пологовому будинку чимало вікон були забиті фанерою. 

Не вистачало навчальних посібників, таблиць, апаратури, 

одягу, білизни. У 1948 році було зроблено ремонт клініки, 

закуплено апаратуру, муляжі, фантоми. Багато таблиць 

були виготовлені силами співробітників кафедри та 

студентів7. 
Робота кафедри поступово налагоджувалася, 

покращувалось її матеріальне забезпечення, 

удосконалювалася методика викладання. Поступово було 

розроблено методичні матеріали для асистентів та для 
самостійної роботи студентів. Багато таблиць було 

виготовлено силами співробітників кафедри та 

студентами. Напрямок роботи кафедри в ці роки – 

діагностика ранніх термінів вагітності, перебігу вагітності 

та пологів у жінок, діагностика і лікування запальних 

процесів, раннє виявлення онкогінекологічної патології8.  

Проводилася також робота зі зниження випадків 

сифілісу у новонароджених, ранньому виявленню і 

лікуванню захворювань жіночих статевих органів, зокрема 

інфекційного генезу. Проводилася профілактика і раннє 

виявлення туберкульозу у вагітних9.  
У 1946 році кафедра, тобто лише за рік, керована 

професором Венцківським М. К., (за результатами роботи) 

посіла перше місце та відмічена наказом по інституту. 
Професор Венцківський був чудовим лектором і 

високо інтелектуальною людиною, вмів зацікавити 

студентів вже з перших хвилин спілкування, мав велику 

власну медичну бібліотеку. Зі спогадів студентів 

Венцківського «Михайло Каспарович був талановитим 

викладачем. Його лекції завжди слухали уважно, ловили 

кожне слово, від початку і до кінця. Він умів пояснювати         

Проф. М. К. Венцківський читає лекцію з акушерства 

 

складні речі простими словами, доступними і зрозумілими 
кожному»10. 

Наукові праці професора Венцківського Михайла 

Каспаровича присвячені діагностиці ранніх термінів 

вагітності, перебігу вагітності та пологів у жінок, хворих 

на туберкульоз, лікуванню асфіксії новонароджених, раку 

тіла матки. У 1946 році ним написана монографія “Рак 

матки” та праця “Мать и дитя” (рос. мовою). 
25 липня 1948 р. професора Венцківського М. К. 

звільняють з посади завідувача кафедри за політичну 

недовіру (як такого, що перебував на окупованій території 

під час війни). З вересня 1956 по 1961 рр. професор 
Венцківський Михайло Каспарович очолював кафедру 

акушерства та гінекології Вінницького медичного 

інституту. Під його керівництвом працівники кафедри 

видали більше 30 наукових праць. Професор 

Венцківський М. К. є автором понад 50 наукових праць, 

опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях. У 

1964 р. випущено підручник “Акушерство и 

гинекология” для медичних училищ, за редакцією 

Рудюка М. П. та Венцківського М. К.11. 
Помер професор Михайло Каспарович Венцківський 

в 1961 році у м. Вінниця. 
Проф. М. Венцківський пройшов нелегкий шлях від 

столяра до професора. Ця людина змогла вивести кафедру 

на новий рівень.Результатом його діяльності стало значне 

збільшення пологів, зниження показників перинатальної 

захворюваності і смертності. Він виховав велику кількість 

кваліфікованих спеціалістів і талановитих учених.  

5 Nitsovych I. R. “Narys z istoriyi polohovoho budynku №1 m. Chernivtsi” [Essay on the history of the maternity hospital №1], 

Vseukrayinsʹkyy medychnyy zhurnal molodykh vchenykh “Khyst” [Ukrainian Medical Journal of young scientists“Talent”], N. 7, 2005, 

P. 125 [in Ukrainian]. 
6 Kobylianskyi S. D. Istoriia medytsyny Bukovyny. Tsyfry i fakty [History of medicine of Bukovina. Facts and figures], Chernivtsi, 

Medakademiia, 1999, 186 p [in Ukrainian]. 
7 Polova S. P. Rozvytok akusherskoi sluzhby pivnichnoi Bukovyny [Development of obstetric service in northern Bukovina], Klinichna 

anatomiia ta operatyvna khirurhiia [Clinical anatomy and operative surgery], N 4(8), 2009, P. 91‒93 [in Ukrainian]. 
8 Yuzko O. M. Istoriia kafedry akusherstva i hinekolohii z kursom dytiachoi ta pidlitkovoi hinekolohii Bukovynskoi derzhavnoi 

medychnoi akademii [History of the Department of Obstetrics and Gynecology with a course in pediatric and adolescent gynecology of the 

Bukovynian State Medical Academy], Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia [Clinical anatomy and operative surgery], N4(2), 

2003, P. 76‒82 [in Ukrainian]. 
9 Pishak V. P. Bukovynska  derzhavna  medychna  akademiia:  stanovlennia, zdobutky, perspektyvy rozvytku [Bukovynian State Medical 

Academy: formation, achievements, development prospects], Chernivtsi, BDMA, 2004, 153 p. [in Ukrainian]. 
10 Bilous V. I. “Bukovynska derzhavna medychna akademiia” [Bukovynian State Medical Academy], Bukovynskyi medychnyi  visnyk 

[Bukovinian medical herald], N 1(6), 2002, P. 194‒199 [in Ukrainian]. 
11 Boychuk T. M, Andriyetsʹ O. A., Nitsovych I. R. “Istoriya kafedry akusherstva ta hinekolohiyi Bukovynsʹkoho derzhavnoho medychno-

ho universytetu” [History of the Department of Obstetrics and Gynecology of Bukovinian State Medical University], Neonatolohiya, khi-

rurhiya ta perynatalʹna medytsyna [Neonatology, surgery and perinatal medicine], 2014, N 2(12), P. 24‒29 [in Ukrainian]. 
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Lisova Kateryna, Kalinovska Iryna, Tokar Petro. 

Ventskivsky Mykhailo Kaspаrovych – doctor, scientist, 

innovator(dedicated to the 125th anniversary of his birth). 2020 

is marked the 125th anniversary of the birth of Mikhail 

Kasparovich Ventskovsky, the first head of the Department of 

Obstetrics and Gynecology of the Bukovinian State Medical 

University. The article presents a short biography of M. K. 

Ventskovsky, his life story as a doctor and teacher. The aim of the 

work is to explore the life path and activities of prof. Ventskovsky 

as the head of the Department of Obstetrics and Gynecology, as 

well as his role in the development of practical medicine in 

Chernivtsi region. Methodology of the study includes such 

methods as biographical, descriptive, analysis and synthesis, 

induction and deduction, collection, selection and generalization of 

information data. An analysis of not only the life but also the 

professional path of Prof. Ventskivsky was conducted. Particular 

attention is paid to his contribution to the development of obstetrics 

and gynecology in the Chernivtsi region. Conclusions. Prof. 

Ventskovsky created an extremely large contribution to the 

formation and further development of the Department of Obstetrics 

and Gynecology. He brought up a large number of qualified 

specialists and talented scientists. During his work, the 

performance indicators of practical medicine have significantly 

improved (the birth rate has increased, the morbidity and mortality 

rates have decreased). 
Key words: History of Bukovina State Medical University, 

Ventskovsky Myhailo Kasparovych, Chernivtsi Medical Institute, 

educational process, biographical research, Department of 

Obstetrics and Gynecology, annivesary. 
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У сучасних умовах навчання в закладах вищої 

освіти суттєве значення має поглиблення та 

актуалізація знань щодо історичних процесів в Україні, 

здобутків у царині української матеріальної та духовної 

культури від її витоків до сьогодення, визначення ролі 

та місця вітчизняної культури у світовій та 

європейській культурній спадщині. Актуальність 

навчально-методичної праці “Історія України та 

української культури у термінах: частина 1. З 

найдавніших часів до 1918 р.” визначається потребою 
вивчення й збереження культурної спадщини 

українського народу та національного менталітету, 

аксіологічних ознак, що є підґрунтям консолідації 

українського суспільства та його національно-

культурної самобутності. 

Виклад восьми розділів спрямований на 

поглиблення комплексу знань з історії України та 

української культури з метою формування світоглядних 

принципів щодо державотворчих процесів в Україні, 

розвитку культури українського народу, актуалізації 

теоретичної обізнаності відповідно до методики 
навчальної дисципліни “Історія України та української 

культури”.  

Навчально-методична праця структурована 

відповідно до програми навчальної дисципліни “Історія 

України та українська культура” і містить теоретичний 

матеріал у формі словника, питання для контролю 

знань наприкінці кожного розділу, список 

рекомендованої літератури. Теоретична частина 

узагальнена та систематизована, має лаконічну 

структуру, логічний виклад матеріалу, що сприятиме 

кращому засвоєнню матеріалу.  
Посібник має невеликий обсяг і чітко викладений, 

згідно із сучасною освітньою програмою, матеріал, що 

сприяє поглибленню знань студентів вищих навчальних 

закладів в аспекті сучасного методу історичного 

пізнання, історичного термінологічно-понятійного 

апарату, історії державотворення України, актуалізації 

знань про визначні пам’ятки культури, знакові дати і 

подій в історії та культурі.  

Враховуючи навчання в сучасних українських 
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вишах за Болонською системою із кредитно-модульним 

вивченням дисциплін, слушно вибудувано схему 

кожного з підрозділів посібника: задекларована тема 

містить теоретико-практичне пояснення, терміни, 

запитання для самоконтролю і перелік рекомендованої 
студентові літератури. Такий спосіб викладу враховує 

важелі як науково-пізнавального контенту, так і 

навчально-методичного коментаря до матеріалу, 

запропонованого для засвоєння студентами. 

Отже, пропонований посібник підготовлено на 

високому науково-методичному рівні, з урахуванням 

актуальних потреб студентської громади і вимог курсу 

“Історія України та української культури” й він, 

безперечно, буде корисним у навчальному і виховному 

процесі. 

 
Anistratenko Antoniana. Review of the textbook by A. A. 

Moysey, N. V. A.O. Furdychko, Babukh, І. І. Georgice, U. V. 

Kemin, O. V. Nastenko, T. M. Nikiforuk, Yu. M. Rusnak, 

N. V. Skrytska for students of higher education institutions 

“History of Ukraine and Ukrainian culture in terms: part 1. 

From ancient times to 1918”, Chernivtsi, 2020, 184 p. The 

review analyzes an important book in the high education spheres of 

culture and history of Ukraine. The new age textbook is useful for 

students of modern European system of high education and will 

help to prove knowledge of basic cultural facts and terms in the 

context of historiography and analysis of modern state of the 

European culture and Ukrainian culture as its genealogic part.  

Key words: History of Ukraine and Ukrainian Culture 

discipline, textbook review, basic terminology, manual for 

students. 
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Альтернативная история как метажанр – 

оригинальное явление отечественной и зарубежной 

литературы со своими задачами, вызовами и поисками. 

Монография А. В. Анистратенко «Комбинаторика 

для историка (Альтернативная история как метажанр 

украинской и зарубежной прозы: компаративная 

генология и поэтика)» ‒ исследование, посвященное 
вопросам альтернативной истории в украинской и 

мировой литературах.  

Внимательно и скрупулезно изучив труды о теории 

и поэтике АИ (статьи, монографии, диссертации), 

Антонина Витальевна сделала собственный вклад в 

развитие этой темы, и показала практический 

сравнительный анализ украинской литературы 
указанного жанра и других национальных литератур 

(польской, английской, немецкой, русской, 

американской и др.). Поэтому актуальность и новизна 

ее монографии неоспоримы. Важным теоретическим 

исследовательским результатом можно считать также 

собственную оригинальную классификацию субжанров 

АИ, которую исследовательница презентует, описывает 

и доказывает в ходе компаративистского анализа 

конкретных образцов. 

Автор убедительно обосновала актуальность темы 

исследования, его цель и задачи, научную новизну 
полученных результатов, а также методологические 

подходы, используемые в исследовании. Структура и 

композиция для реализации поставленной цели 

выбраны оптимально. 

В практических разделах украинскую 

современную прозу рассмотрено в сравнении с 

англоязычными, немецкими, польскими, чешскими, 

российскими произведениями художественной 

альтернативной истории именно с позиции развития 

жанра и доказательства функционирования АИ на 

современном этапе как метажанра, хотя 
жанрологическая классификация не является 

единственной задачей монографии, а включает также 

сравнительную характеристику поэтики АИ, что 

позволяет значительно более широкое практическое 

значение труда. 

Импонирует также тот факт, что Антонина 

Витальевна анализирует понятия и современное 

состояние альтернативной истории как в украинской 

литературе, так и в зарубежных национальных 

литературах, исходя из логической формулы 

альтернативистики, объясненной в теоретическом 
разделе, и далее пытается выяснить концепции 

«узнавания», практические признаки и специфику 
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поэтики художественной АИ в национальных 

литературах, в которых этот жанр наиболее 

распостранен. Правда, последнее, на мой взгляд, 

удалось осуществить не в полной мере, так как  акцент 

делается прежде всего на украинской литературе и 
европейских национальных литературах. В 

исследовании речь не идет о літературах Азии, Африки 

и Океании, в которых, возможно, жанр АИ также имеет 

свое место в развитии национальных литературных 

процес сов современности. 

Качественное практическое значение имеют, на 

мой вигляд,  второй и третий разделы монографии 

«Транснациональные пересечения художественной 

альтернативистики» и «Поэтика и генологичные 

особенности субжанров альтернативной истории», в 

которых автор анализирует целый корпус 
художественных текстов разных национальных 

литератур. Среди произведений и писателей, 

творчеством которых оперирует А. В. Анистратенко, 

есть и русская литература, которая принадлежит к 

моему кругу научных интересов, поэтому хочу отметить 

меткость сопоставления романов В. Ерофеева и 

В. Кожелянко, а также подробный анализ романов 

альтернативной истории российских писателей 

В. Аксенова, Б. Акунина, Б. Лавренева, В. Ерофеева. 

Поскольку монография А. В. Анистратенко 

«Комбинаторика для историка (Альтернативная история 
как метажанр украинской и зарубежной прозы: 

компаративная генология и поэтика)» самостоятельное 

исследование, содержащее новизну выводов и 

практическую ценность, я считаю, что ее следует 

рекомендовать к изданию,  популяризации в среде 

студентов-филологов и ученых сферы 

компаративистики, а также работа представляет собой 

новое, оригинальное и важное исследование,  содержит 

научные результаты и анализ, достойные докторской 

диссертации, обогащающей литературоведческую науку 

как в Украине, так и за ее пределами. 
 

Olteanu Antoaneta. Antonina V. Anistratenko's 

monograph “Alternative history as a meta-genre of Ukrainian 

and foreign prose: comparative genology and poetics”. ‒ 

Monograph. ‒ Chernivtsi: BSMU, 2020. ‒ 526 pp. review. The 

monograph by A. V. Anistratenko is a study dedicated to the issues 

of alternative history in Ukrainian and world literature. The author 

convincingly substantiated the relevance of the research topic, its 

purpose and objectives, the scientific novelty of the results 

obtained, as well as the methodological approaches used in the 

research. The structure and composition for the implementation of 

this goal are selected optimally. In practical sections, Ukrainian 

contemporary prose is considered in comparison with English, 

German, Polish, Czech, Russian works of artistic alternative 

history from the standpoint of the development of the genre and 

proof of the functioning of AI at the present stage as a meta-genre. 

Since the monograph by A. V. Anistratenko “Combinatorics for 

the historian (Alternative history as a meta genre of Ukrainian and 

foreign prose: comparative genology and poetics)” is an 

independent study containing the novelty of conclusions and 

practical value, I believe that it should be recommended for 

publication, popularization among students-philologists and 

scientists in the field of comparative studies, as well as the work is 

a new, original and important research, contains scientific results 

and analysis worthy of a doctoral dissertation, enriching literary 

science both in Ukraine and abroad. 

Key words: alternative history, fiction literature, monograph 

review, “Combinatorics for the historian”, comparative studies, 

literary criticism. 
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загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації 
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у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного 

побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено, 

що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна 

з визначальних у концепції розвитку літературної мови 

загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона 

акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів 

стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації. 

Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності, 

діалектизм, фразема, комунікема. 
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electronic version. The materials for the publication must 
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resume and key words). Files format – doc or rtf. 
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1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to 

the left – only for Ukrainian authors. 

2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English: 

the author’s last name, first name, scientific degree, 

academic status, position, workplace (no abbreviations); if 

there are several authors of the paper, information about 
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The title indicates in Ukrainian and English. 

3. Abstract and resume 
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– up to 800 symbols including quadrates; 5-10 of key terms. 

Form of submission of resume: 

Tsurkan Maria. Means of Stylization of 

Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the 

Beginning of 21st Century. 

Aim of investigation. The article describes national 

and ethnically marked means of stylization of colloquial 

language and their contextual aesthetic linguistic functions 

in the language of prose of the contemporary Ukrainian 

writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed 

application of comprehensive approach to the research 

methodologies, among which there should be mentioned 

such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis 

and generalization of scientific theories, also methods of 

linguistic observation, classification and systematization – 

for the division of speech phenomena into separate groups 

on the basis of differential attributes. Methods of linguistic 

and semantic-stylistic analysis made it possible to establish 

the semantic content of textual use of linguistic means for 

stylization of colloquality. The method of functional-stylistic 

analysis of the language of prose describes the style of the 

texts of the same period of the history of literary-linguistic 

process. Scientific novelty. For the first time there have 

been presented the basic lexical-phrasemic means for 

stylization of colloquality in the language of prose of 

modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been 

defined the specifics of their aesthetic linguistic functions 

resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra 

linguistic factors of actualization of local elements in the 

language of prose; there also has been worked out a 

typology of determinants for communikemes of everyday 

communication. Conclusions. It has been proved that the 

functional-stylistic category of colloquality is among the 

defining ones in the concept of the literary language 

development in general and of the language of belles-lettres 
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4.6 список літератури (11 кегль). 
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 http://ukrlit.org/transliteratsiia.   
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оформлення бібліографічних посилань, розроблений 

Асоціацією сучасних мов Америки 
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Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища 
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транслітерацією кирилиці. Транслітеровані назви статей 
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назва статті, перекладена на англійську мову. Назва 
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курсивом, а потім також подається англійською мовою в 

квадратних дужках. Назви джерел посилань – 
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мовою та подаються у квадратних дужках. Всі області 

бібліографічних зон відділяються комами. Приклади:  
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[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta istorii medycyny [Сurrent Issues  of Social Studies and 
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Ivanov A. A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state],  
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Монографія: 
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6. Всі автори подають підписану авторську довідку - 
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in particular. It is functional-stylistic category of 
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for application of means of stylization as well as vectors of 

its modification. Key words: language of prose, stylization 

of colloquality, dialethism, phraseme, communikeme. 
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