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"КЛІНІЧНЕ МІСТЕЧКО" УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА НА БАТИЄВІЙ ГОРІ:  

СТОРІНКИ НЕЗДІЙСНЕНОЇ ІСТОРІЇ 
 

Статтю присвячено історії реалізації проекту по створенню "Клінічного містечка" Університету Св. Володимира у 
1911–1915 роках, який, проте, залишився незавершеним, його передісторії та подальшій долі, у контексті тогочасних сус-
пільно-політичних подій. 

The article is devoted to the history of realization of the project of St. Vladimir University's "Medical town" which stayed non-
implemented, as well as its prehistory and further destiny in the context of socio-political events of that time.  
 

На початку ХХ ст. для Університет Св. Володимира 
почався період активної розбудови та розширення. 
Плани зведення додаткових приміщень для навчальних 
та наукових установ, які більше не вміщувалися в Голо-
вному та інших корпусах, вилилися у декілька масшта-
бних будівельних проектів. Керівництво університету в 
особі ректорів та Ради професорів, які ініціювали ці 
проекти, плекали амбітні плани подальшого успішного 
розвитку університету. Одним з таких будівельних про-
ектів, розпочатих у 1910-х роках, став корпус універси-
тетської бібліотеки [15].  

До подібних планів, яким, проте, не судилося здійс-
нитись, входило також і окреме "Клінічне містечко" Уні-
верситету: на заваді їх здійсненню стали Перша Світо-
ва війна та пізніша реорганізація університету радянсь-
кою владою. Водночас ця сторінка університетського 
минулого – маловідома, проте непересічна, – заслуго-
вує на окреме висвітлення. Оскільки це питання є фак-
тично недослідженим, джерельну основу цієї розвідки 
склали архівні матеріали. 

Початок створенню клінік при Університеті Св. Воло-
димира було покладено у 1841 р., із відкриттям при ньому 
Медичного факультету, який потребував клінічної навча-
льної бази для практичних занять студентів-медиків. Пер-
ші факультетські клініки – Терапевтична, Акушерська та 
Хірургічна, засновані у 1844 р., а також Очна (Офтальмо-
логічна), яка у 1870 р. відділилася від Хірургічної у само-
стійну клініку, – початково були розміщені в будівлі універ-
ситету, тобто в його нинішньому Головному (Червоному) 
корпусі [14, с. 164-169, 174-191].  

Клінічні приміщення зайняли північне крило універси-
тетського будинку, розмістившись на його 1-му та 2-му 
поверхах, та отримали окремий вхід – "клінічний під'їзд". 
(Та оскільки університетські клініки мали обмежену кіль-
кість ліжок для хворих, для практичних занять студентів 
використовувалися також госпітальні університетські 
клініки, створені за угодою між Університетом та Київсь-
ким військовим шпиталем, а у пізніший час – також й інші 
лікувальні заклади Києва, такі як Олександрівська міська 
лікарня, Лікарня для Чорноробів та ін.). У той же час фа-
культетські клініки лишалися незамінною основою про-
фесійної підготовки майбутніх лікарів: ними завідували 
професори медичного факультету, тут вони здійснювали 
керівництво практичними заняттями студентів. 

Проте із зростанням кількості студентів, розширен-
ням діяльності університету та його науково-
навчальних закладів виникла потреба в додаткових 
приміщеннях – як у самого Медичного факультету, для 

якого існуючі клініки ставали затісними, так і в універси-
тету в цілому, який потребував приміщення, зайняті 
клініками, для інших цілей. До того ж безпосереднє су-
сідство лікувальних закладів з навчальними аудиторія-
ми створювало все більші взаємні незручності. 

Тому директори факультетських клінік неодноразо-
во виступали з клопотаннями про виділення для клінік 
окремих спеціальних приміщень. Це прагнення вдалося 
реалізувати шляхом зведення будинків університетсь-
ких клінік в садибі університету з боку Бульварної вули-
ці, пізніше – Бібіковського бульвару (тепер бульвар Та-
раса Шевченка). Щоправда, остаточно здійснити цей 
намір та завершити будівництво вдалося лише у 1880-х 
рр., коли клопотання університету було підтримано на 
найвищому державному рівні.  

Так, у відповідь на звернення Міністерства народної 
освіти Державна рада схвалила, а імператор затвердив 
рішення про будівництво клінічних бараків Університету 
Св. Володимира, для чого з державної скарбниці було 
виділено суму в 265,555 карб., починаючи з 1885 р. [1, 
Арк. 8-9]. Згідно проекту, планувалося зведення протягом 
трьох років двох окремих будівель: однієї – для Акушерсь-
кої та Очної клінік, другої – для Хірургічної та Терапевтич-
ної клінік, а також низки допоміжних споруд технічного 
призначення, таких як пральня, дезінфекційна камера та 
ін. При цьому під будівництво було віддано частину Бота-
нічного саду за Головним корпусом університету. 

Під час планування клінік свої побажання щодо роз-
ташування цих лікувальних закладів висловлювали їхні 
завідувачі, професори університету, відповідно: 
Ф. Мерінг – терапевтичної клініки, О. Рінек – хірургічної, 
А. Ходін – офтальмологічної та Г. Рейн – акушерської. 
Надалі, під час будівництва, усі названі професори 
брали активну участь в облаштуванні клінічних примі-
щень – висували пропозиції щодо їхнього освітлення, 
розташування палат та кабінетів та ін., з метою зробити 
клініки максимально зручними як для процесу дослі-
дження та навчання, так і для перебування хворих. Бу-
дівництво клінік здійснювалося Губернським архітекто-
ром М.С. Іконніковим за активної участі директорів клі-
нік, які приймали та засвідчували результати робіт [2, 
Арк. 302]. Безпосереднім виконавцем будівництва, за 
результатами оголошених торгів, було обрано купця І 
гільдії Лазаря Чорноярова, як такого, що виствив най-
нижчу ціну: зголосився виконати будівельні роботи за 
225 тис. карбованці сріблом [1, Арк. 140зв.]. У резуль-
таті цих спільних зусиль будівлі клінік Медичного факу-
льтету Університету Св. Володимира було остаточно 
завершено та передано для використання в 1889 р.  
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Надалі приміщення клінік добудовувались та роз-
ширювались. Так, приміром, у 1908 р., згідно клопотан-
ня директорів хірургічної та терапевтичної факультет-
ських клінік, – відповідно професорів Л. Малиновського 
та В. Образцова, університет доручив здійснення необ-
хідної добудови архітектору В. Осьмаку, і це було здій-
снено, як вимагав університет, не змінюючи фасаду по 
Бібіковському бульвару [3, Арк. 1]. Здійснювалися й інші 
вдосконалення, які, проте, не задовольняли потреб 
Медичного факультету, тоді як зростання числа студен-
тів, як і кількості хворих, та, власне, розвиток медичних 
знань потребували більших площ та умов для наукової 
та навчальної роботи.  

Одразу зазначимо, що приміщення цих колишніх 
університетських клінік на Бібіковському більварі (нині 
бул. Тараса Шевченка, 17) і досі успішно використову-
ються як навчальна база студентів-медиків. Тут розта-
шовано відділення Міської клінічної лікарні № 18 та 
знаходяться кафедри Національного медичного універ-
ситету імені О.О. Богомольця того ж профілю, що й 
раніше: Акушерства і гінекології №1, Факультетської 
терапії №1 з курсом післядипломної підготовки лікарів з 
гастроентерології та ендоскопії, Факультетської хірургії 
№1 та деякі інші [16]. 

Проте вже на початку ХХ ст. стало зрозумілим, що 
власна навчальна база Медичного факультету Універ-
ситету Св. Володимира, включаючи чотири вищеназва-
ні університетські клініки, а також Анатомічний театр 
університету – є недостатніми і не відповідають в по-
вній мірі потребам навчального процесу та новітнім для 
того часу вимогам розвитку медицини. Професори-
медики неодноразово звертали не це увагу факультету. 
Так, "профессор Л.А. Малиновский ссылается на то, что 
он не имеет возможности в хирургической клинике рас-
пределить больных по тяжести их состояния, нет по-
мещения даже для изоляции умирающих от других бо-
льных; профессор В.П. Образцов ввиду тесности по-
мещений не имеет возможности ввести физические 
методы лечения, вследствие чего приходится выпус-
кать врачей с пробелами в этой чрезвычайно важной 
области. Профессор А.Ф. Шимановский также хлопочет 
о расширении глазной клиники" [5, Арк. 2]. 

При цьому становище вищеназваних клінік було кра-
щим за деякі інші, які перебували у невідповідних умовах 
або ж взагалі не мали належних приміщень. Так, "не толь-
ко учебно-вспомагательныя учреждения усадьбы Анато-
мического театра оказались неудовлетворительными, но 
и другие медицинские институты были не в лучших усло-
виях, как например, физиологический институт, переде-
ланный из студенческих бань, гигиенический, помещен-
ный в полуподвальном этаже и т.д. <…> Но в еще худшие 
условия поставлены две кафедры, хотя и теоретическия, 
но непосредственно подготовляющие студентов к клини-
ческой деятельности, а именно, кафедры частной патоло-
гии и терапии и хирургической патологии, не имеющие 
совсем клиник" [5, Арк. 2].  

Тому професори Медичного факультету в першу чер-
гу розглядали можливості побудови саме цих двох клінік, 
позбавлених власних приміщень – клініки спеціальної 
патології та терапії та клініки хірургічної патології. Місця 
для їх побудови підшукували спершу як у садибі Олекса-
ндрівської міської лікарні, так і у Ботанічному саду уні-
верситету. Так, у 1906 р. у відповідь на клопотання проф. 
Г. Малкова спеціальна комісія визнала доцільним влаш-
тування клініки спеціальної патології та терапії на 30 лі-
жок у приміщенні богадільні Олександрійської лікарні (у 
якій вже діяли пропедевтична, нервова та дитяча універ-
ситетські клініки), проте адміністрація лікарні не зголоси-
лася на цю пропозицію [5, Арк. 2-2зв.]. 

Відомо також, що у 1908-1909 рр. розглядалися мо-
жливості спорудження на території Ботанічного саду 
клініки пропедевтичної хірургії та клініки спеціальної 
патології та терапії, для чого було навіть підготовлено 
кошторис будівництва [4, Арк. 1]. Якщо спершу Рада 
університету дала згоду на відведення ділянки розмі-
ром 600 саж. на території Ботанічного саду з боку вул. 
Назарівської (нині вул. Вєтрова), то, коли в ході підго-
товки проекту з'ясувалося, що площа ділянки має збі-
льшитись до 2400 саж., адміністрація університету від-
мовився від цього задуму [5, Арк. 2зв.]. 

Поступово, в ході цих спроб, професори-медики 
дійшли висновку, що побудова окремих клінік не вирі-
шить проблеми медичного факультету загалом і визна-
ли доцільність влаштування окремого "Клінічного місте-
чка" за зразком такого при Московському університеті, 
причому в ньому згодом мало постати 14 клінік [5, Арк. 
2зв.]. Отже, як зазначали ініціатори будівництва, 
"мысль об устройстве клинического городка подкралась 
незаметно в силу необходимости" [5, Арк. 1зв.]. 

Вже в травні 1909 р. відповідна спеціальна комісія 
професорів-медиків на чолі з Л. Малиновським висунула 
план спорудження "Клінічного містечка", причому підхо-
дящою для цього вважала ділянку по вул. Виноградній 
(нині вул. акад. Богомольця) між Кловським спуском та 
Олександрівською лікарнею. [5, Арк. 2-2зв]. Медичний 
факультет і Рада університету підтримала це клопотання 
й надалі вирішення питання відбувалося на найвищому 
рівні: депутація університету у складі ректора проф. 
М. Цитовича, деканів медичного факультету проф. 
М. Оболонського та фізико-математичного – П. Арма-
шевського вела переговори з Військовим міністром, а 
через нього – з Київським військовим округом, що воло-
дів названими землями. Проте процес перемовин зреш-
тою завершився нічим: ті ділянки, які просив університет, 
військові, як з'ясувалося, потребували самі, натомість 
вони пропонували університету для будівництва клінік 
незручні та непридатні території [5, Арк. 3]. 

У той же час питання будівництва перших двох клі-
нік було позитивно вирішено в Міністерстві народної 
освіти, яке в 1911 р. відкрило Правлінню Київського 
університету кредит на 105.481 карб. (із загального аси-
гнування – 405.481 карб.) для будівництва двох клінік 
при кафедрах спеціальної патології та хірургічної пато-
логії [5, Арк. 3]. 

Після цього Правління університету звернулося до 
Київського міського управління з проханням про виділен-
ня ділянки землі для їх будівництва. Останнє уважно 
поставилося до прохання університету й надало на вибір 
ділянки на Батиєвій горі за Бактеріологічним інститутом 
(та неподалік від Байкового кладовища), де місто готове 
було надати 10-15 десятин землі, та садибу проти Ка-
детського гаю, т. зв. "дачу Куницької", де університету 
могло бути надано в користування бл. 9 десятин. При 
огляді ділянок спеціальної університетською комісією, 
думку якої підтримав медичний факультет, було виріше-
но зупинитись на Батиєвій горі [5, Арк. 3-3зв].  

Водночас, надаючи ділянку для будівництва, Міська 
Дума Києва поставила вимогу ліквідації діючого Анато-
мічного театру університету, чого вона вже давно дома-
галася. Анатомічний театр, зведений у 1853 р. "на пус-
тынном в то время месте" [5, Арк. 1зв.], на початку 
ХХ ст. опинився серед міських будівель та створював 
серйозні незручності життєдіяльності міста: "усадьба 
Анатомического театра очутилась чуть ли не в центра-
льной части города, окруженная со всех сторон многоэ-
тажными постройками. В виду этого обыватели давно 
уже сетовали на неприятный запах, распространяемый 
Анатомическим театром, и городское управление давно 
уже мечтало как бы удалить отсюда это как бы просве-
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тительное, но для обывателя неприятное учреждение" 
[5, Арк. 1зв.]. Тож споруда Анатомічного театру на вул. 
Фундуклеївській (нині – Богдана Хмельницького), на 
думку міської влади, згодом мала перейти у власність 
міста для використання з іншою метою.  

Тож, коли на прохання університету, МНО асигнува-
ло 110.00 руб. на будівництво також і патолого-
анатомічного інституту, який попередньо передбачало-
ся звести в садибі анатомічного театру, питання про 
створення Клінічного містечка на Батиєвій горі було вже 
вирішено; тому було постановлено звести інститут на 
цій території [5, Арк. 4]. Тож університет отримував зе-
млю у розмірі 15 десятин на зведення усього Клінічного 
містечка, з урахуванням також і Патолого-анатомічного 
інституту, натомість мала розпочатися й поступова лік-
відація садиби тодішнього Анатомічного театру "с це-
лью употребления вырученных денег на постройку но-
вого Анатомического театра и других учреждений Ме-
дицинского Факультета с тем, что ликвидация усадьбы 
за сумму не менее 600.000 рублей должна быть осуще-
ствлена в течение 4-х лет со дня получения разреше-
ния" [5, Арк. 3зв.]. При цьому зазначалося, що "одна 
десятина из предложенной к передаче Университету 
земли отводится Гор. Управлением на постройку кли-
ник частной патологии и терапии и хирургической пато-
логии теперь же без всяких обязательств со стороны 
Университета". [5, Арк. 3зв.]. Таким було рішення пого-
джувальної комісії Університету та Київської міської 
Думи: "Таким образом, Медицинский факультет решил-
ся на перенос за Бактериологический Институт всех 
учебно-вспомагательных учреждений, не только кли-
ник, но и теоретических кафедр" [5, Арк. 3зв.]. 

Зрештою 29 травня 1911 р., після представлення мі-
ністра освіти Л. Кассо, імператор повелів створити Буді-
вельну Комісію зі спорудження двох клінік, яка й присту-
пила до роботи [5, Арк. 4]. Очолив комісію декан медич-
ного факультету М. Оболонський, його заступником став 
проф. С. Томашевський, який нерідко, за відсутністю 
голови комісії, головував на засіданнях та провадив зна-
чну організаційну роботу під час будівництва. Окрім них 
до складу комісії увійшли, зокрема, професори-медики 
Г. Малков, В. Образцов, декан фізико-математичного 
факультету П. Армашевський, архітектор університету 
В. Осьмак, що проектував будівлі клінік та здійснював 
загальне керівництво будівельними роботами, а також 
представники Київського навчального округу та міської 
влади [5, Арк. 1]. І хоча початковим завданням комісії 
було зведення лише двох згаданих клінік (була також 
створена комісія по зведенню Патолого-анатомічного 
інституту – вона діяла майже в тому ж складі, що і попе-
пердня, але проводила окремі засідання), її учасники 
вірили, що "постройка клиник при кафедрах частной па-
тологии и терапии и хирургической патологии есть толь-
ко начало перехода всего Медицинского факультета на 
"Батыевы горы" [5, Арк. 1зв.]. 

Так, у 1911-1913 рр. було розпочато будівництво 
приміщень клінік спеціальної патології та терапії та хі-
рургічної патології. Архітектором (інженером-
будівельником) робіт зі спорудження усіх будівель був 
архітектор університету В. Осьмак, підрядником – ку-
пець І Гільдії А. Мень [8, Арк. 19]. В серпні 1912 р. з тим 
же підрядником було укладено договір на будівництво 
Патолого-анатомічного інституту, причому початково 
передбачалося, що "все работы должны быть законче-
ны вполне и сданы Строительной Комиссии к 1 августа 
1913 года" [7, Арк. 13зв.]. 

Прикметно, що при плануванні розташування клініч-
них будинків члени комісії віддали перевагу ідеї поста-
вити будинок фасадом у бік міста – район Слом'янки. 

Хоча при такому розташуванні внутрішні приміщення 
залишалися менш освітленими, при протилежному роз-
ташуванні будинку вікна більшості палат були б обер-
нені в бік до Байкового кладовища, що могло негативно 
позначитись на психологічному стані хворих. Тож "при-
нимая… огромное значение в деле терапии психичес-
кого состояния больных, Комиссия единогласно опре-
делила: поставить здание клиник фронтом к городу, а 
две другие постройки: лабораторию и службы поста-
вить у дороги, отделяющей кладбище от участка земли 
под клиниками" [5, Арк. 6-6зв]. 

Основні роботи зі спорудження будинків клінік було 
завершено на кінець 1913 – початок 1914 р. [9, Арк. 1, 
73–75]. Залишалися деякі оздоблювальні роботи, які 
було відкладено до квітня 1914 р. [9, Арк. 73, 76], а та-
кож і створення системи водопостачання та каналізації, 
які також переносилися на 1914 р. [11, Арк. 20-29], як і 
впорядкування навколишньої території та під'їздів до 
майбутнього "Клінічного містечка", у рамках яких чле-
нами комісії було організовано благоустрій підходів до 
будинків клінік, зокрема, розбито невеличкий сквер пе-
ред парадним входом до будинку клінік [8, Арк. 62зв.] 
(нині вул. М. Амосова). Було також споруджено допомі-
жні приміщення: господарський корпус, казарми для 
службовців, лідник. У той же час роботи по зведенню 
Патолого-анатомічного інституту ще тривали. 

У своїй будівельний активності університет розрахо-
вував на допомогу міста у тому, що стосувалося ство-
рення та розширення транспортної інфраструктури, про-
кладання дороги до Клінічного містечка, а також трам-
вайної колії, про що в Київській міській думі йшлося ще у 
1912 р. Взагалі, керівництво університету плекало надії 
на те, що зі зведенням клінік ця частина міста оживе. 
Свій інтерес до цього виявили і мешканці передмістя 
Києва – Забайків'я, які розраховували мати зиск від су-
сідства з "Клінічним містечком" завдяки появі великої 
кількості відвідувачів медичних закладів, якім вони готові 
були надати "дешевые и удобные квартиры" [9, Арк. 59]. 

Певні складнощі проте викликало облаштування во-
допостачання, адже міський водопровід у той час ще не 
сягав околиць, де споруджувалися клініки, й подовжува-
ти його Київське товариство водопостачання найближ-
чим часом не планувало [6, Арк. 71-72]. Тож Будівельна 
комісія мала вирішувати це питання власними силами, 
розглядаючи різні можливості для цього, однією з яких 
було облаштування власного артезіанського колодязя. 

Проте незабаром з'ясувалося, що "снабжение кли-
нического городка артезианской водой путем устройст-
ва артезианского колодца представлялось не скоро 
осуществимым и для вновь выстроенных клиник доро-
гим", тож у червні 1913 р. було вирішено вести перемо-
вини з Київським товариством водопостачання про мо-
жливість приєднання клінічних та інститутського будин-
ків до міського водогону задля відведення для них ар-
тезіанської води в об'ємі до 3000 відер на добу [8, Арк. 
70]. Отже, комісія прийняла рішення здійснювати про-
кладку труб для приєднання до міської водопровідної 
магістралі та будівництво насосної станції поблизу клі-
нік [8, Арк. 93-93зв.]. Все це, звичайно, відсувало мо-
мент відкриття клінік. 

Проте вже навесні 1914 р. з'ясувалося, що цей про-
ект не може бути реалізованим через незгоду міської 
влади, адже з'ясувалося, що "Городское Общественное 
Управление не может разрешить и не разрешит Обще-
ству водоснабжения проведения магистрали для снаб-
жения водою клиник, так как воды в городе и теперь 
уже не хватает для текущих нужд" [10, Арк. 14зв.-15]. 

В результаті було знейдено компромісне рішення: 
збудувати бетонний колодязь біля підніжжя Батиєвої 
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гори (неподалік Бактеріологічного інституту) та необхід-
ні пристрої для підняття води н Батиєву гору; ця вода 
мала слугувати для усіх технічних потреб клінік, вклю-
чаючи опалення, але "исключая питье и приготовление 
пищи, для каковой надобности должна быть привозима 
вода в бочках из водозаборного артезианского крана" 
[10, Арк. 14-14зв.]. 

Таким чином, спорудження колодязя та системи ка-
налізації в клініках було розпочато в травні 1914 р. [10, 
Арк. 35-35зв.], а завершення цих робіт мало місце вже 
після початку І Світової війни в грудні 1914 р. Тож Буді-
вельна комісія склала свої повноваження лише з 1 лип-
ня 1915 р., після здійснення остаточних розрахунків з 
підрядниками за проведення систем водопостачання та 
каналізації [13, Арк. 8]. 

Умови війни не дозволили університету розпочати 
роботу клінік та використовувати їх за призначенням, а 
також і продовжити намічені плани будівництва "Клініч-
ного містечка", адже більшість медичних – і не тільки – 
закладів міста було пристосовано до потреб поранених. 
Не стали винятком і приміщення Клінік на Батиєвій горі, 
які були віддані у розпорядження Військового відомства 
та відведені під шпиталь. Так, відомо, що коли в При-
міщенні Патолого-анатомічного інституту навесні 1915 
р. тривали деякі зовнішні оздоблювальні роботи, саме 
його приміщення вже було зайняте шпиталем для гост-
розаразних хворих, так що Будівельна комісія була на-
віть позбавлена можливості остаточного огляду і внут-
рішнього облаштування цього будинку [13, Арк. 1зв.]. 

Події І Світової війни не лише перешкодили роботі 
нових університетських клінік, але й загальмували по-
дальшу розбудову "Клінічного містечка", адже зведення 
решти споруд так і не розпочалося. Та й готовими при-
міщеннями клінік та інституту університет так ніколи і не 
зміг скористатися у власних цілях. 

Реформи системи освіти, ініційовані радянською 
владою, істотно змінили характер роботи Медичного 
факультету та й університету. Згідно нових рішень, за-
клади вищої медичні освіти виводились зі структури 
університетів та ставали самостійними. А запрова-
дження принципу спільного навчання чоловіків та жінок 
спричинило об'єднання раніше окремих медичних на-
вчальних закладів в рамках єдиної спільної інституції.  

Результатом цього стало злиття Медичного факуль-
тету Київського університету, Київського Жіночого ме-
дичного інституту та Медичного факультету Українсько-
го державного університету в єдиний заклад, який у 
1920 р. отримав назву Київський інститут охорони 
здоров'я (до нього також увійшов Одонтологічний інсти-
тут, перетворений на окремий факультет). У 1921 р. 
цей навчальний заклад був перейменований на Київсь-
ку державну медичну академію, а незабаром, в тому ж 
році – на Київський медичний інститут у складі двох 
факультетів – медичного та одонтологічного. Проте, на 
думку керівництва інституту, таке об'єднання різних 
вишів "было безчеловечно трудно; прежде всего, каж-
дая из вышеупомянутых организаций имела своеобра-
зное строение и специфичность. Точно можно было 
осуществить приказом быстро, провести в жизнь дава-
лось медленно" [17, Арк. 134]. 

Хоча новостворений заклад лишався формальним 
власником клінічних приміщень, які дісталися йому у 
спадок від об'єднаних навчальних закладів, загальний 
економічний занепад та відсутність фінансування уне-
можливлювали повноцінне використання інститутом 
усіх його лікувальних закладів. У звіті за 1922 р. керів-
ництво Медінституту констатувало, що "Мединститут 
находится в состоянии полупаралича. Что касается 
положения учебно-вспомогательных учреждений Инс-

титута, то они за этот отчетный период пережили ста-
дию: полного развала – до Апреля месяца и начинаю-
щегося восстановления – сейчас. К началу учебного 
1922-23 года все лаборатории были забиты и заколо-
чены. Занятия в них не происходили за отсутствием 
достаточного количества топлива. В таком же положе-
нии находились и клиники, как находящиеся в ведении 
Института, так и Губздрава" [17, Арк. 24зв.-25].  

Тож лише в 1922 р. керівництву вдалося "удержать 
Киевский Мединститут от дальнейшего разрушения" та 
почати наводити лад [17, Арк. 20], зокрема, приступити 
до інвентаризації майна, успадкованого Медичним ін-
ститутом, до якого належали також клініки Медичного 
факультету колишнього Університету Св. Володимира. 

Звичайно, за названих умов інститут на мав змоги ви-
користовувати ще й приміщення на Батиєвій горі, тож 
будівля, що призначалася для Клінік спеціальної патоло-
гії та терапії та хірургічної патології, у 1920 р. була пере-
дана Інститутом охорони здоров'я у користування Будин-
ку відпочинку поранених та хворих червоноармійців [18, 
Арк. 213]. "Второе здание, предполагавшееся для Пата-
лого-Анатомического Института, официально не пере-
давалось, но наблюдение за ним имела администрация 
Дома отдыха, помещавшаяся в 1-м здании, и др. учреж-
дений, которые находились там. Здания клинического 
городка были переданы по акту..." [18, Арк. 213]. Своєю 
чергою від Будинку відпочинку червоноармійців клінічний 
корпус був переданий Дитячому будинку голодуючих 
дітей Поволжя, який також утримувався Київським війсь-
ковим округом [18, Арк. 213]. 

Медінститут, утворений з різних навчальних закла-
дів, ставив собі за основну мету детальний облік та 
правильне використання свого майна, в результаті чого 
"спустя 5 месяцев тяжелой работы, разбросанное по 
всему городу имущество, не учитывавшееся в течение 
5 лет со дня революции, было учтено и в настоящее 
время делается беловая работа по концентрации всего 
материала в инвентарной книге" [17, Арк. 25]. 

Звичайно, у першу чергу Медінститут приділяв увагу 
ремонтам та приведенням до ладу старих університет-
ських клінік на Бібіковському бульварі та іншим лікува-
льним закладам у центральній частині міста, що дозво-
лило б розпочати повноцінне обслуговування хворих та 
навчальну практику.  

Проте й про споруди недобудованого Клінічного міс-
течка керівництво Медінституту й особисто ректор Л. 
Левицький не забували та в першій половині 1922 р. 
навіть висували плани їх використання. Для цього, од-
нак, необхідне було фінансування з боку Головного 
управління професійної освіти Української радянської 
республіки (рос.: Укрглавпрофобру) для проведення 
певних очисних та ремонтних робіт: "Отдельные суммы 
пришлось бы ассигновать на ремонт разрушенных зда-
ний Клинического Городка, если бы Мединститут решил 
использовать эти здания. Комиссия, 2 раза осмотрев-
шая здания, нашла, что капитальных ремонтов там нет. 
Необходимо лишь очистить здания, установить рамы и 
застеклить, поправить крышу и т.п. На все это потребу-
ется не менее 5 миллиардов рублей, эти здания могли 
бы быть хорошо использованы Мединститутом. В од-
ном здании, которое совершенно свободно (б. Патоло-
го-Анатомич. Институт) могли бы поместиться много 
лабораторий, в настоящее время ютящихся в малень-
ких комнатушках, когда там имеются большие, высокие 
комнаты, вполне приспособленные для лабораторий. 
Во 2-м здании, наполовину занятым детским Домом 
Военного Киевского Округа, можно было поместить 
Хирургическую и Терапевтическую клиники. Детский 
Дом легко оттуда выселить. По своему устройству это 
здание является очень приспособленным и будет 
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очень жаль, если все эти временные квартиранты со-
вершенно разрушат это здание" [17, Арк. 28зв.].  

Проте не лише необхідних на ремонт асигнувань не 
було виділено, але й виселення Дитячого будинку з 
клінічного корпусу, яке відбулося на початку 1923 р., 
зовсім не було "легким". Натомість, як стало відомо 
адміністрації Медінституту від університетських служ-
бовців, що мешкали на території "Клінічного містечка", 
виселення Дитбудинку стало справжнім розгромом 
приміщення: "выносились стекла, вывозились ванны и 
все остальное ценное имущество, находившееся в по-
мещении, причем все это делалось организованным 
порядком". Ці ганебні явища припинилися лише після 
звернень Медінституту до Губернського виконавчого 
комітету та Губернської прокуратури, яка розпочала 
слідство по цій справі: "Во всяком случае, вывозка 
ванн, радиаторов центрального отопления и т.п. пре-
кратилась" [18, Арк. 213-213зв.].  

Керівництву Медінституту було очевидним, що са-
мостійно забезпечити цілісність цих приміщень, які воно 
справедливо вважало інститутськими і за долю яких 
вболівало, йому не вдасться. А використовувати ці бу-
динки для навчальних потреб без приведення їх до 
ладу та за відсутності трамвайного сполучення з цим 
віддаленим місцем не було можливим [17, Арк. 142].  

Тож у лютому в 1923 р. було прийняте єдино доці-
льне рішення відмовитись від цих будівель на користь 
закладів радянського освітнього відомства (Наркомосу), 
у віданні якого перебував Медінститут. Тож останній 
повідомив Губернський військовий комітет про готов-
ність прийняти ці будинки назад у свою власність, од-
разу ж передавши їх у користування іншим установам: 
"В настоящее время Мединститут не может использо-
вать эти здания для учебных целей, в виду дальности 
расстояния и невозможности организовать лаборато-
рии, клиники и отделения в такой дали от остальных, а 
посему, Мединститут, принимая это здание, во имя 
сохранения их на будущее время, просит Губпрофобр 
принять от Мединститута означенные помещения для 
организации там либо студенческих общежитий, детс-
ких домов, профшкол, либо использовать эти здания по 
указанию Наркомпроса. 

К сему Мединститут добавляет, что б. Университетс-
кая земля и эти здания, оставаясь в введении Наркомп-

роса, о чем Мединститут неоднократно извещался Глав-
профобром, всегда могут быть утилизированы для цели 
Наркомпроса. Приемку необходимо произвести немед-
ленно, так как для охраны этих зданий, стоящих среди 
поля, от разгрома, потребуются большие средства, ко-
торыми Институт не располагает" [18, Арк. 213зв.].  

Цю передачу в середині лютого 1923 р. було закріп-
лено спеціальним актом, у якому йшлося, що адмініст-
рація Київського Медичного інституту офіційно переда-
вала Губнаросвіті (Губернській відділ народної освіти) два 
будинки "Клінічного містечка" "на тимчасове користу-
вання (5 років) з умовою, що університетська земля 
лишиться за медінститутом" [18, Арк. 200–200зв.]. 

Надалі цим будівлям так і не судилося стати лікува-
льно-навчальною базою Медичного інституту. Отже, 
історія створення Клінічного містечка Університету Св. 
Володимира залишається ще однією сторінкою історії 
його планів та сподівань, які, проте, не стали дійсністю, 
ще однією главою історії нереалізованих будівельних 
проектів Університету. 

Проте зусилля професорів Медичного факультету 
та їхніх колег не стали марними: збудовані завдяки їх-
нім зусиллям приміщення й донині використовуватися 
лікувальними закладами. Нині у цих будинках розміщу-
ється Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЕЛІТИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 

В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті показано особливості підготовки правників у гімназійному і студентському середовищах. Охарактеризовано 
спільні риси юристів зазначеного періоду. Висвітлено їхню роль у створенні та діяльності правничих товариств, у видав-
ництві фахової періодики. Проаналізовано працю юристів у громадському та економічному секторах. 

The peculiarities of education of lawyers in upper secondary schools' and student environment are shown in the article. Common 
features of lawyers of the stated period are characterized. Their role in formation and activity of law societies and publishing of 
professtional periodicals is shown. Lawyers' work in public and commercial spheres is analyzed. 

 
На прикінці ХІХ – початку ХХ століття українські 

правники діяли у досить непростих політичних умовах, 
коли західноукраїнському суспільству, що перебувало у 
правовому полі конституційної Австро-Угорської імперії, 
доводилося прискореними темпами долати відставання 
від сусідніх народів у різних сферах суспільного життя. 
У цей час відбувалася стрімка модернізація українсько-
го національного руху, утвердження національної сві-
домості серед широких верств населення. У той час 
юристи першими почали розуміти, що запорукою успі-
шного розвитку народу є весь комплекс його здобутків в 
економічній, культурній і політичні сферах. Тому метою 
статті є показати, яким чином формувався той невели-

кий, але дієвий прошарок української юридичної еліти 
Східної Галичини, з якого згодом вийшли найвизначніші 
діячі, що визначали українськість краю. 

Завдання статті: проаналізувати особливості фор-
мування правників у студентському середовищі; висвіт-
лити їхню роль у створенні і діяльності правничих това-
риств і організацій; простежити працю у громадському 
та економічному секторах. 

Джерельну базу статті склали матеріали: Централь-
ного державного історичного архіву України у місті 
Львові; Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України (Київ); спогади М. Грушев-
ського, правників А. Чайковського, К. Левицького, 
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