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23 вересня 1907 року було відкрито Медичне 
відділення Київських вищих жіночих курсів, 
що 1916 нарешті юридично отримало назву 

Київській жіночий медичний інститут



Собача тропа, або Собачка – так довгий період 
називалася ця болотиста та небезпечна місцевість, 

що згодом отримала назву Кловський бульвар, 
а з 1938 року стала вулицею Мечникова.



1909 року за проектом військового інженера П. Голуб’ятникова було 
завершено зведення будівлі для медичного відділення курсів. 

Кошти були зібрані впродовж двох років 

від слухачок відділення як плата за навчання та пожертви від 
педагогічного персоналу, приватних осіб.



У цьому будинку на третьому поверсі 

містилися кафедра нормальної анатомії та 

велика зала, на другому — приміщення 

кафедр оперативної хірургії й гістології, 

зала для практичних занять з гістології, на 

першому — кафедри загальної патології і 

патологічної анатомії, у напівпідвалі —

лабораторія для робіт із загальної 

патології, приміщення для тварин, які 

використовувалися для наукових дослідів, 

морг Олександрівської лікарні, каплиця, 

кімнати для обслуги, машинне відділення 

для опалення і вентиляції.



Жіночій медичний інститут на мапі 1913 року







“Батьки-засновники” 

Медичного відділення Київських ВЖК

С.Томашевський В.Високович     О.Муратов   М.Оболонський  К.Трітшель

О.Садовень       Ю.Лауденбах      П.Морозов       В.Ліндеман



Професор 
Олександр Муратов

Муратов Олександр 

Олександрович (1850—1918) —

Перший голова педагогічної 

ради Медичного відділення 

Вищих жіночих курсів, 

ініціатор створення 

Медичного відділення. 

Гінеколог, завідувач кафедри 

акушерства та гінекології 

Київського університету 

(1900—13), професор 

медичного відділення ВЖК.



Професор 
Сергій Томашевський

Томашевський Сергій 

Петрович (1854-1916) -

дерматовенеролог, завідувач 

кафедри дерматовенерології 

Київського університету 

(1899—1916), другий керівник 

Медичного відділення ВЖК і 

створеного на їхній основі з 

його ініціативи Київського 

жіночого інституту (1909—

1916), засновник і голова 

сифілідологічного і 

дерматовенерологічного 

товариств при Київському 

університеті (1900—1916). 



Професор 
Павло Морозов

Морозов Павло Іванович 

(1846-1927) — хірург, завідувач 

кафедри оперативної хірургії й 

топографічної анатомії 

Київського університету і 

Київського державного 

медичного інституту (1886—

1910, 1917—22), проректор 

Київського університету 

(1906—10), директор Київського 

жіночого медичного інституту 

(1916—20), проректор Київської 

державної медичної академії 

(1921). 



Професор 
Володимир Високович

Високович Володимир 
Костянтинович 
(1854—1912) —

патологоанатом, 
завідувач кафедри 

патологічної анатомії 
Київського університету і 
медичного відділення ВЖК 

(1895—1912).



Професор 
Михайло Лапинський

Лапинський Михайло 

Микитович (1862—1926) —

невролог, психіатр, 

завідувач кафедри 

неврології та психіатрії 

Київського університету 

(1903—18), професор 

медичного відділення 

ВЖК.



Професор 
Володимир Ліндеман

Ліндеман Володимир 

Карлович (1868 - 1933) —

патологоанатом, 

завідувач кафедри 

загальної патології 

Київського університету і 

Київського державного 

медичного інституту 

(1901—22), професор 

Медичного відділення 

ВЖК.



Професор 
Володимир Орлов

Орлов Володимир 

Дмитрович (1856—

1919) — гігієніст, 

завідувач кафедри 

гігієни Київського 

університету (1893—

1914), професор 

медичного відділення 
ВЖК.



Професор 
Микола Оболонський

Оболонський Микола 

Олександрович (1856—

1913) — судмедексперт, 

завідувач кафедри судової 

медицини (1889—1913) і 

декан медичного 

факультету Київського 

університету (1902— 13), 

професор медичного 

відділення ВЖК.



Професор 
Микола Стражеско

Стражеско Микола Дмитрович 

(1876—1952) — терапевт, 

професор медичного відділення 

ВЖК (з 1910), завідувач кафедри 

лікувальної діагностики (1917—

1918, 1922—1927), госпітальної 

терапевтичної клініки (1927—

1937) Київського державного 

медичного інституту, 

директор факультетської 

терапевтичної клініки 

(1929—1952).



Професор 
Михайло Левитський

Левитський Михайло 

Андрійович (1871—1942) 

— офтальмолог, 

завідувач кафедри очних 

хвороб (1922—41), декан 

лікувального 

факультету (1922—25) , 

проректор Київського 

державного медичного 

інституту (1926— 30), 

професор медичного 

відділення ВЖК.



У квітні 1920 інститут об'єднали з медичними 

факультетами Київського університету та 

Українського державного університету і на їхній 

базі створили Інститут охорони здоров'я. У 

жовтні 1917 до нього приєднали одонтологічний 

факультет. У січні 1921 інститут 

перейменований на Київську державну медичну 

академію, в кін. 1921 — на Київський державний 

медичний інститут.

1917 - 23 у будинку на вул. Мечникова 

розмістилися кафедри нормальної анатомії, 

оперативної хірургії, судової медицини, міський 

судово-медичний морг, судово-медичні 

амбулаторії. Навчальні аудиторії 

використовувалися за первісним призначенням. 



На базі кафедри судової медицини також 

проводилися заняття зі студентами 

Другого київського медичного інституту, 

юридичного факультету Київського 

університету. На базі цієї кафедри 

проходили спеціалізацію та удосконалення 

з судової медицини лікарі-курсанти 

Інституту вдосконалення лікарів.

Тут діяли музеї кафедр нормальної 

анатомії, судової медицини, оперативної 

хірургії. Кожна з цих кафедр мала велику 

наукову бібліотеку.



Професор 
Михайло Спіров

Спіров Михайло 

Сергійович (1892— 1973) —

анатом, завідувач 

кафедри нормальної 

анатомії Київського 

державного медичного 

інституту (1930— 71), 

заслужений діяч науки 

УРСР (з 1943). 



Професор 
Юрій Сапожников

Сапожников Юрій 

Сергійович (1897— 1970) 

— судмедексперт, 

завідувач кафедри судової 

медицини (1936—70), декан 

лікувального факультету 

Київського державного 

медичного інституту 

(1936—40, 1947—48). 

Головний судмедексперт 

УРСР



Професор 
Євген Чайка

Чайка Євген Іванович (1902 –

1976) — лікар-патологоанатом, 

доктор медичних наук (1940), 

професор (1943), Заслужений 

діяч науки УРСР (1955), завідувач 

кафедри патологічної анатомії 

(1941-1970). Проректор з 

навчальної і наукової роботи 

(1943-1958). 

Засновник школи 

патологоанатомів.



Професор 
Олександра Кисельова

Кисельова Олександра 

Пилипівна (1918-1995) -

патологоанатом, 

завідувачка кафедри 

патологічної анатомії 

(1971—1991), проректор з 

навчальної роботи 

(1960—1967) Київського 

державного медичного 

інституту, заслужений 

діяч науки УРСР (з 1981). 



Професор 
Володимир Благодаров

Благодаров Володимир 

Миколайович (1939—2013) 

— патологоанатом, 

завідувач кафедри 

патологічної анатомії 

(з 1991 року) Київського 

державного медичного 

інституту ім. 

О. Богомольця



Професор 
Костянтин Кульчицький

Кульчицький 

Костянтин Іванович 

(1922—97) — хірург, 

завідувач кафедри 

оперативної хірургії й 

топографічної 

анатомії Київського 

державного медичного 

інституту (1963—94), 

заслужений діяч науки 

УРСР (з 1981), лауреат 

Державної премії УРСР 

(1983), премії ім. 

О.Богомольця АН УРСР 

(1986). 



Професор 
Михайло Ковальський

Ковальський Михайло 

Павлович (1947—2012) 

— топографоанатом, 

лікар-хірург. Д-р мед. н. 

(1992), професор (1995). 

Від 1994 був зав. каф. 

оперативної хірургії та 

топографічної анатомії 

НМУ ім. О. Богомольця








