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«Опасней в мире нет недуга – с прошедшим связи разорвать!»

Джордж Байрон



Історія бюсту

• 1890 – 50 років професорської діяльності В.О.Караваєва, 
вирішення питання про встановлення бюсту

• 1893 – встановлення бронзового бюсту в клініці 

• 1996 – встановлення гіпсового бюсту

• 24.10.2016 – урочисте встановлення оновленого бюсту



1. Караваєвська площа (зараз – площа 
Льва Толстого)
2. Будинок сімї Караваєвих
3. Дача Караваєва
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Фотокопія документу 
про присвоєння 
В.О. Караваєву

звання Почесного громадянина 
м. Києва



«…Своим великим искусством Караваев положил прочное 
основание врачебной славы Киева и его медицинского 
факультета, нам остается лишь поддержать эту славу. Имя 
Караваева навсегда останется популярным как имя народного 
героя далеко за пределами Киева – в самых отдаленных концах 
государства, и здесь, под этими величавыми священными 
сводами университетской тиши… Нестор нашего университета! 
Вечная тебе память! Ты перешел в бессмертие!»

І.І.Сікорський (1840-1919)
професор, завідуючий кафедрою 

психіатрії, нервових та душевних хвороб 
Університету Св. Володимира



«…В.А. Караваев относился к людям с божественной 
искрой и особенной любовью к истине и просвещению. 
Профессорская деятельность для него была чем-то 
светлым, каким-то священным действием. Оно 
вырабатывалось самым тщательным образом, в ней не 
было ни одной фразы, в которой лектор не был бы 
убежден. Всякая лекция была решением научной 
проблемы на пользу человечества.»

О.Я.Федотов-Чеховський
учень В.О. Караваєва



Нагороди та відзнаки

• Орден Святого Станіслава I (1869) и II (1844) ступеня

• Орден Святої Анни I (1874), II (1848) ступеня

• Орден Святого Володимира II (1880) и III (1865) ступеня

• Знак отличия беспорочной службы за 40 лет (1879).

• Присвоєння звання Дійсного таємного радника, згідно «Табеля о 
рангах» (1877)









«Народ, умеющий чтить память своих великих предков
– имеет право спокойно смотреть в будущее»

М.В.Скліфосовський


