
 
 
1578 - в Острозі на Волині князь Костянтин Острозький заснував 
греко- латинську Острозьку колегію - Острозьку академію 
(«Волинські Афіни»), першу українську школу вищого типу, мала 
шпиталь і медичний клас (факультет), в якому вивчали медицину. 
Українські магнати захищали свою віру, національність і культуру, 
починалася козацька доба, зароджувалася козацька медицина. 
Академія існувала до 1624 р. 

 
1733 -  населення Києва становило 10-11 тисяч чоловік. 
 
1738 -  в Україні видані інструкції, як поводитися лікарям під час епідемії чуми; у 
Харкові створено спеціальний лазарет для ізоляції хворих на чуму; в Очакові з 
п’яти полків тисячного складу уціліли від епідемії 100 чоловік. 
 
1748 - у с. Яківці (Малі Будищі, тепер територія Полтави) в козацькій сім’ї 
народився Олександр Михайлович Шумлянський - доктор медицини 
Страсбурзького університету, професор патології і терапії медико-хірургічного 
училища в Москві, професор акушерської школи. Навчався в Києво-Могилянській 
академії та Петербурзькій госпітальній школі. Вивчав систему медичної освіти та 
клінічний досвід в Парижі, Відні, Марбурґу. Один із засновників вітчизняної 
гістології. Він першим у світі найдосконаліше дослідив гістологічну будову нирок, 
описав судинний клубочок і капсулу, яка отримала назву капсули Шумлянського-
Боумена. Його дисертаційна праця “Про структуру нирок” (1783), була відома і 
високо оцінена в Європі. Автор ряду праць з акушерства, брав участь в 
реорганізації шпитальних шкіл, формуванні чотирьох кафедр. Опублікував книгу 
«Думка одного істиннолюбця про поправлення найкориснішої для людей науки» 
(1787). Помер 1795 р. 
 
1753 -  царським урядом видано Указ про заборону викладання  українською 
мовою в КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ академії. 
 
1768 - в місті Копенгаген в сім’ї датчанів народився Іван (Йоганн- 
Христіан) Матвійович Даль - доктор медицини, генерал-штаб-лікар 
Чорноморського флоту. Закінчив богословський факультет Єнського 
університету (1778), досконало володів грецькою, латинською, 
древньоєврейською мовами. Захистив дисертацію доктора медицини 
(1791), працював лікарем кірасирського полку в Гатчинській волості, 
лікарем гірничого відомства в Лугані (Луганськ). Створив перший 
лазарет для робітників, став засновником лікувальних закладів на 
шахтах Луганщини, одним з перших заводських лікарів Донбасу. 
Згодом переведений до м. Миколаєва у морське відомство. Помер 
1821 р. Його син - Володимир Іванович Даль. 
 
 
 



1768 - уродженець Київщини Петро Погорецький, працюючи викладачем в 
Московській шпитальній школі, переклав з німецької на латинську мову один з 
найбільш відомих тоді в Європі медичний підручник І. Шрайбера, додавши до 
нього опис жіночих та дитячих хвороб і дуже цікаву передмову. 

 
1773 - у Львові в місті на 25 тисяч мешканців було 6 лікарів; з них 2 
французи, 2 поляки, 1 італієць, 1 чех; в цей час до цеху львівських 
цирульників належало 7 майстрів і 33 помічники; лікувальною 
практикою поза цехом займалися 28 чоловік “партачів-приватників”, 
які не пройшли підготовки в цехових майстрів; в декретах міської 
влади підкреслено право “русинів” вступати в члени цеху. 

 
1783 - український лікар Нестор Максимович-Амбодик, який 
заснував і очолював Клінічний акушерський інститут в Петербурзі, 
уклав один з перших «Анатомо-фізіологічний словник»; два роки 
пізніше видав "Медико-патолого-хірургічний словник»; ці книги 
стали енциклопедіями медичних знань 18 ст. 

  
1788 - за пропозицією Д. С. Самойловича в Єлисаветграді при 
ВІЙСЬковому госпіталі відкрито першу на Лівобережній Україні 
Мелико-хірургічну школу (в тодішніх документах називали її 
медичним факультетом), вела підготовку лікарів для армії, що 
діяла на турецькому фронті, проіснувала до 1797 р., за цей час зі 
школи випущено 250 лікарів і підлікарів. 
 
1793 – після другого поділу Польщі і приєднання Поділля до Росії (1793) в 
Житомирі створено лікарську управу, до складу якої входили лікарняний інспектор, 
лікар-оператор, лікар-акушер, які надавали медичну допомогу людям і тваринам, 
заготовляли лікарські трави, виявляли вогнища інфекційних захворювань, 
здійснювали контроль за санітарним станом населених пунктів. 

 
1798 – у Петербурзі створено Медико-хірургічну Академію, в якій українські вчені 
медики відігравали одну з перших ролей, із восьми заснованих кафедр в ній, 
українці посідали п’ять. Першим професором кафедри анатомії та фізіології був 
видатний український вчений медик Никон Карпинський, професором хірургії – 
видатний український хірург, вихователь великої кількості хірургів імперії, член 
Державної Медичної Колегії Яків Саполович; професором патології та терапії – 
Григорій Базилевич, який довгий час студіював медицину за кордоном; професором 
ботаніки – видатний український ботанік та фармаколог почесний член Державної 
Медичної Колегії Григорій Соболевський; акушерство та судову медицину викладав 
Григорій Сухарев. 
 
1803 – у Києві покладено початок стаціонарній родопомочі – відкрито перший 
пологовий будинок на 2 ліжка зі штатною акушеркою; на Кудрявській горі 
відкрито першу соматичну лікарню; душевнохворих з будинку на Подолі 
переведено до богоугодних закладів при Кирилівській церкві, чим продовжено 
формування Київської Кирилівської психіатричної лікарні. 



1813 - у Києві під управою «Приказу громадського опікування» були: лікарня для 
інфекційних хворих (30 осіб), для незаразних хворих (30 осіб), дім для психічних 
хворих (21 особа), пологовий будинок (2 ліжка), богадільня (50 осіб), друга міська 
богадільня (100 осіб), Кирилівський інвалідний будинок (50 осіб). 

 
1848 - на медичному факультеті Університету св. Володимира навчалося 299 
студентів - 46 % всіх студентів університету; в умовах обмеження царатом вищої 
освіти для жителів України збільшення числа студентів-медиків було зумовлене 
цивільними та військовими потребами. 

 
1858 - опікуном Київського навчального округу призначено                   
М. І Пирогова, який досі був два роки опікуном Одеського округу, 
ас підпив питання про відкриття університету в Одесі; сприяв 
роївиїк у  і демократизації освіти на Київщині. 

 
 

1863 – у м. Миколаєві народився Всеволод Гармашів - військовий лікар, генерал 
медично-санітарної служби царської армії. З 1922 р. на еміграції в Чехословаччині, 
професор біології та гігієни та ректор (1930-33) Українського вищого 
педагогічного інституту в Празі. Помер 1953 р. 

 
 
1863 - вийшла книга І. М. Сєченова «Рефлекси головного мозку», 
яка мала вплив на формування матеріалістичного погляду лікарів. 

 
 
 
 
1863 - харківський вчений О. Я. Данилевський відкрив трипсин.  
 
 
 

1868 - у медичному журналі професора Університету св. Володимира                       
О. П. Вальтера з’явилося перше на території України повідомлення 
про відкриття Д. Лістером (1865) асептики і антисептики, в найближчі 
роки почалося їх застосування, наукове дослідження і впровадження в 
практику. 
 
1868 у Київській, Волинській та Подільській губерніях засновані спеціальні 
“медичні частини”, що поклало початок розвитку сільської медицини. 

  
1873 - український лікар Нестор Амбодик-Максимович, син 
священика з Полтавщини, випускник КМА, доктор медицини 
Страсбурзького університету, перший професор акушерства в 
країні («батько російського акушерства») видав у Петербурзі книгу 
«Анатомофізіологічний словник». 

 



1883 - одеський мікробіолог Володимир Хавкін створив 
вакцину для активної імунізації проти холери (вакцина 
Хавкіна). 

 
 
 
1888 - в Одесі І. Р. Вальтух заснував першу на українських землях ортопедичну 
лікарню. 
 
1888 - одеський мікробіолог М. Ф. Гамалія відкрив 
холероподібний пташиний вібріон і створив протихолерну 
вакцину. 
 
 
 
 
1893 - Д. К. Заболотний і І. Г. Савченко встановили 
епідеміологічне значення факту бацилоношення та 
експериментально підтвердили можливість бацилоношення 
холерних вібріонів; провели на собі дослід з вивченням 
ефективності перорального введення холерної вакцини, який 
вперше в світі доказав можливість протихолерної вакцинації, 
започаткували ентеровакцинацію для профілактики кишкових 
інфекцій. 
 
1893 - видатний одеський мікробіолог і епідеміолог                    
В. А. Хавкін виїхав з Парижа по проханню уряду 
Великобританії до Індії для боротьби з епідемією холери, 
заснував в Бомбеї бактеріологічний інститут, якому надали 
його ім’я. 
 
1893  - у Києві на кошти українського промисловця і мецената М. Терещенка 
відкрито безкоштовну лікарню для чорноробочих - «Чорноробську лікарню», 
благодійний заклад «Крапля молока» - перший такого типу в 
Російській імперії. 

 
1898 – у Києві професор Університету св. Володимира                            
В. К. Високович одним з перших в Європі застосував 
профілактичну вакцину проти черевного тифу. 

 
 
 
1898 - Одеський мікробіолог М. Ф. Гамалія, пізніше директор 
Одеського бактеріологічного інституту, відкрив явище лізису 
бактерій. 

 

Д. К. Заболотний 



1903 - в Одесі з ініціативи Я. Ю. Бардаха відкрито станцію 
швидкої медичної допомоги - одну з перших в країні. 

 
 
 
 
 

 
 
 
1908 - Ілля Мечников та П. Ерліх створили в 
Інституті Пастера теорію імунітету. 
 

 

 

 
1908 - медичні факультети Київського, Харківського та Одеського університетів 
випустили 313 лікарів, що становило 23,9% загального випуску лікарів у 
Російській імперії. 

 
 
1908 -  Іллі Мечникову присуджена Нобелівська премія з 
фізіології й медицини за відкриття фагоцитозу та опрацювання 
фагоцитарної теорії; вперше цю найвищу нагороду у світі отримав 
вчений українського походження, уродженець Харківщини, 
випускник Харківського університету. 
 
 
1908 -  М. Гамалія запропонував термін «дезінсекція» - 
знищення ектопаразитів в оточенні людини на відміну від 
дезінфекції - знищення мікробів, розробив комплекс 
дезінсекційних засобів - механічних, фізичних, хімічних. 
 
 
1913 - на Наддніпрянщині народжуваність становила 44,1, смертність - 25,2; 
природний приріст становив 18,9 (В УРСР приріст населення був значно нижчим, 
найбільш виразно він почав знижуватися з 1958 р., коли протягом 8 років знизився 
з 14,1 до 8,1). 
 
1913 – у м. Житомирі завершено будівництво Першої міської лікарні, проведено 
третю нараду лікарів і представників земств. 

Ілля Мечников П. Ерліх 


