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Миколаївський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти
Кафедра природничо-математичної освіти

Випускники медичного факультету
Харківського університету в Миколаєві

Миколаїв був заснований у 1789 р. як верф для 
будівництва військових суден Чорноморського 

флоту. У 1795 р. у Миколаїв із Херсона перевели Чор-
номорське Адміралтейське правління, у місті також 
розмістилося командування Чорноморського флоту, 
а його командир у 1805 р. став одночасно й Мико-
лаївським і Севастопольським військовим губерна-
тором. У Миколаєві також знаходилися управління 
морською медичною службою флоту і морський гос-
піталь.

Тривалий час медичні структури та кадри в місті 
заповнювали виключно військово-морські лікарі. Ци-
вільна медицина була представлена тільки городовим 
лікарем, а з 1838 р. ще й невеликою міською лікарнею. 
Але посади цивільних медичних структур за нака-
зом військового губернатора тривалий час займали 
морські лікарі та фельдшери. І тільки після введення 
у Миколаєві з 1 червня 1872 р. Міського положення 
1870 р. місцеве врядування почало розвивати цивіль-
ну медицину. Стали з’являтися медичні структури та 
посади інших відомств і приватна медицина. 

Чисельність лікарів у місті невпинно збільшувала-
ся. Вони були випускниками Санкт-Петербурзької 
медико-хірургічної академії, медичних факультетів 
практично всіх російських університетів і деяких 
закордонних університетів (Берлінського, Швейцар-
ського, Йенського, Гетінгенського).

Миколаїв був центром розвитку вітчизняної вій-
ськово-морської медицини (діяли потужний мор-
ський госпіталь і Товариство морських лікарів); у 
миколаївських госпіталях у період Східної (Крим-
ської) війни також працювали перші сестри мило-
сердя; інтенсивно розвивалася громадська міська 
(думська) медицина — були запроваджені одними з 
перших в Україні інститути міських дільничних сані-
тарних лікарів і лікарів для бідних; набула значного 
розвитку фабрично-заводська медицина (особливо 

на великих суднобудівних заводах «Наваль» і «Рус-
суд»); одними з перших в Україні (з 1890-х років) по-
чали запроваджуватися медичне страхування і стра-
хова медицина.

Значну частину миколаївських лікарів складали 
випускники медичного факультету Харківського 
університету. Деякі з них займали високі посади в 
місцевих медичних структурах, дехто залишив по-
мітний слід в історії медицини Миколаєва. Наведемо 
короткі дані про таких найбільше відомих лікарів (у 
алфавітному порядку).

Гіммельрейх Генріх Корнелійович. Закінчив ме-
дичний факультет Харківського університету в 1843 
р. і прийнятий на військово-морську службу, яку 
здійснював на кораблях Чорноморського флоту і в 
Миколаївському морському госпіталі. Надавав ме-
дичну допомогу захисникам Севастополя під час 
Східної (Кримської) війни. Три рази в 1855 р. супро-
воджував із Севастополя в Миколаїв транспорти з 
хворими та пораненими воїнами. Член Товариства 
морських лікарів Миколаєва. Тимчасово виконував 
обов’язки Миколаївського городового лікаря, член 
міського комітету народного здоров’я. За сумісниц-
твом лікар Миколаївської Олександрівської чоло-
вічої гімназії.  Старший лікар 1-го Чорноморського 
флотського екіпажу в Миколаєві. 

Голубкін Дмитро Акимович. Навчався на медич-
ному факультеті Харківського університету, а потім 
донавчався і закінчив Санкт-Петербурзьку медико-
хірургічну академію. Після випуску в 1836 р. призна-
чений молодшим лікарем флотського екіпажу. Нада-
вав медичну допомогу захисникам Севастополя під 
час Східної (Кримської) війни. Штаб-лікар, помічник 
головного доктора Севастопольського морського 
госпіталю. У 1860—1863 рр. він начальник медичної 
частини Чорноморського флоту і одночасно голо-
вний доктор Миколаївського морського госпіталю.
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Гольденберг Соломон Мойсейович, юдей, у 
1898 р. прийняв хрещення і став православним під 
ім’ям Сімеона Васильовича. Закінчив медичний фа-
культет Харківського університету в 1886 р. Вільно-
практикуючий у Миколаєві лікар і понадштатний 
лікар (венеролог) міської лікарні. Під час холерної 
епідемії 1892 р. був одним із тимчасових санітарних 
лікарів міста. Член-засновник Миколаївського від-
ділення Російського Товариства охорони народного 
здоров’я. Мав публікації в російських і німецьких 
наукових виданнях. У 1908 р. вступив на військову 
службу і був призначений лікарем 26-го Східно-Си-
бірського стрілецького полку.

Гончаров Петро Іванович. Випускник 1882 р. 
Службу почав молодшим судновим лікарем 2-го 
Чорноморського флотського екіпажу в Миколаєві, 
потім старшим лікарем 37-го флотського екіпажу. 
Ординатор морського госпіталю. Завідував лазаре-
том Миколаївського Адміралтейства. Гласний місь-
кої думи у 1905—1912 рр. Член і голова санітарно-
виконавчої комісії думи. Член Попечительної ради 
міської лікарні. Ініціатор, організатор та інспектор 
(завідувач) акушерсько-фельдшерської школи при 
міській лікарні.

Грозенштейн Володимир Давидович. Випускник 
факультету в 1896 р. Студентом працював у Мико-
лаєві в 1892 р. під час епідемії холери. Вільнопрак-
тикуючий лікар, понадштатний ординатор міської 
лікарні.

Гутшейн Лев Йосипович. Під час холерної епідемії 
1892 р. був дезінфектором при санітарному лікарю 
1-ї Адміралтейської частини міста. Потім вступив 
до медичного факультету Харківського університе-
ту. Будучи студентом завідував лікувально-продо-
вольчим пунктом для приходячих робітників у Ми-
колаєві. Університет закінчив у 1899 р. Працював у 
Харківському губернському земському пологовому 
будинку, епідемічним лікарем у Привільнянській 
земській лікарській дільниці та дільничним лікарем 
Костромської земської лікарської дільниці Херсон-
ського повіту. У 1902 р. — тимчасовий санітарний 
лікар Миколаївських приміських хуторів. Завідував 
заразним відділенням Миколаївської міської лікарні. 
У 1904 р. під час Російсько-японської війни призва-
ний в армію. Після війни він молодший ординатор 
міської лікарні та одночасно завідувач дезінфекцій-
ною камерою. Потім ординатор і прозектор лікарні. 

Єльфімов Петро Іларіонович. Закінчив факуль-
тет у 1843 р. Служив війково-морським лікарем на 
різних кораблях Чорноморського флоту і в Микола-
ївському морському госпіталі. Брав участь у Сіноп-
ському бою, надавав медичну допомогу захисникам 
Севастополя під час Східної (Кримської) війни. Су-
проводжував із Севастополя в Миколаїв транспорт 
із хворими та пораненими воїнами. Також учасник 
Російсько-турецької війни 1877—1878 рр. Член-
засновник Товариства морських лікарів у Миколає-
ві. Судновий лікар 1-го Чорноморського флотського 
екіпажу.

Зайденер Герман Самійлович. Закінчив факуль-
тет у 1863 р. Вільнопрактикуючий лікар, потім був 

першим і тривалий час єдиним лікарем Миколаїв-
ської Єврейської лікарні. Член міського комітету 
народного здоров’я. Завідував тимчасовим міським 
лазаретом для хворих дифтерією. Ординатор вій-
ськово-тимчасового госпіталю № 84 у Миколаєві в 
1877—1878 рр.

Закревський Никифор Іванович. Після закін-
чення факультету в 1829 р. почав морську службу в 
Миколаєві на військовому кораблі «Ерівань». Пере-
ведений в Севастополь, де згодом став городовим лі-
карем. Морський письменник, автор «Записок врача 
морской службы 1829—1834 гг.».

Іллінський Тимофій Степанович, доктор медици-
ни, професор медичного факультету Харківського 
університету. Працював у військово-тимчасовому 
госпіталі № 3 у Миколаєві в період Східної (Крим-
ської війни.) 

Ковальов-Рунський Микола Павлович. Випус-
кник медичного факультету Харківського універ-
ситету. Службу почав війково-морським лікарем на 
різних кораблях Чорноморського флоту і в Микола-
ївському морському госпіталі. Флагманський лікар 
Чорноморського флоту з вересня 1872 р. Потім пер-
ший постійний санітарний лікар Миколаєва з берез-
ня 1884 р.

Комаровський Аврам Мойсейович. Закінчив 
факультет у 1886 р. Вільнопрактикуючий лікар, по-
надштатний ординатор Миколаївської міської лікар-
ні. Під час епідемії холери 1892 р. працював у місті 
тимчасовим санітарним лікарем. Потім ординатор 
Миколаївської Єврейської лікарні. Член-засновник 
Миколаївського відділення Російського Товариства 
охорони народного здоров’я. 

Лаврентьєв Андрій Олексійович. Після закін-
чення факультету в серпні 1843 р. почав службу на 
кораблях Чорноморського флоту і в Миколаївсько-
му морському госпіталі (ординатор офіцерської та 
жіночої палат). Надавав медичну допомогу захисни-
кам Севастополя під час Східної (Кримської) війни. 
Старший ординатор Севастопольського морського 
госпіталю. У 1860 р. переведений старшим ордина-
тором Миколаївського морського госпіталю. Був 
інспектором (завідувачем) фельдшерської школи 
при госпіталі. Старший лікар 2-го Чорноморсько-
го флотського екіпажу в Миколаєві, а також член 
Юридичних зборів військово-морського відомства 
з медичних питань. Член Миколаївського міського 
комітету народного здоров’я. У 1875 р призначений 
помічником начальника медичної частини Микола-
ївського порту, а з 1881 р. — начальник медичної час-
тини Головного Управління Чорноморського флоту і 
портів і одночасно головний доктор Миколаївського 
морського госпіталю.

Немировський Григорій (Герш) Симонович. Фа-
культет закінчив у 1884 р. Вільнопрактикуючий лі-
кар у Миколаєві. Лікар Миколаївського спиртоочис-
ного складу. Завідував медичною частиною Микола-
ївської Єврейської лікарні. 

Остринський Зельман (Савелій) Маркович (Ме-
єрович). Уроженець Миколаєва. У 1891 р. закінчив 
Харківський університет. Службу почав у Херсон-
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ському військовому лазареті. У 1892 р. — понадштат-
ний ординатор Миколаївської міської лікарні, потім 
завідувач заразним відділенням цієї лікарні. Тимча-
совий санітарний лікар Московської частини Мико-
лаєва. Член Попечительної ради міської лікарні.

Прейсман Едмунд Наумович. Австрійський під-
даний. Закінчив Харківський університет у 1872 р. 
Вільнопрактикуючий лікар. Під час Російсько-ту-
рецької війни служив у військово-тимчасовому гос-
піталі № 84 у Миколаєві. 

Смірнов Леонід Васильович. Доктор медици-
ни. Закінчив факультет у 1884 р. Медичну практи-
ку почав земським лікарем у Сосницькому повіті 
Чернігівської губернії. У лютому 1900 р. у Санкт-
Петербурзькій медико-хірургічній академії захистив 
докторську дисертацію, у жовтні цього року обраний 
головним лікарем Миколаївської міської лікарні, де 
також часто оперував хворих, користувався великою 
повагою серед хворих і колег. За участь у 1905  р. у 
революційних подіях у місті в лютому 1906 р. тимча-
совим військовим генерал-губернатором Миколаєва 
звільнений з посади і висланий за межі міста. Виїхав, 
жив і працював у Санкт-Петербурзі.

Тапуз Яків Григорович. Закінчив факультет у 
1885  р. Дільничний санітарний лікар у Миколає-
ві. Член санітарно-виконавчої комісії міської думи. 
Член-засновник Миколаївського відділення Росій-
ського Товариства охорони народного здоров’я.

Унковський Василь Васильович. Факультет за-
кінчив у 1876 р. Служив у військово-сухопутному 
відомстві на Кавказі. Після відставки в 1882 р.  слу-
жив дільничним лікарем на станції «Миколаїв» Хар-
ківсько-Миколаївської залізниці. Під час Першої 
світової війни завідував лазаретом № 8 для хворих 
і поранених воїнів у Миколаєві, а також був лікарем 
обсерваційного розподільчого госпіталю.

Федоров Костянтин Олександрович. Закінчив 
факультет у 1899 р. Молодший ординатор міської 
лікарні. Із 1903 р. незмінний та найбільше досвід-
чений і авторитетний санітарний лікар Миколаєва. 
Секретар санітарно-виконавчої комісії міської думи. 
Тимчасово виконував обов’язки городового лікаря. 
Гласний міської думи.

Філіппович Олександр Костянтинович. Факуль-
тет закінчив у 1887 р. Понадштатний, а потім штат-
ний молодший та старший ординатор міської лікар-
ні, неодноразово виконував обов’язки головного лі-
каря цієї лікарні. Член санітарно-виконавчої комісії 
міської думи. 

Шульмейстер Елєазар Савелійович. Медичний 
факультет Харківського університету закінчив у 
1889 р. Вільнопрактикуючий у Миколаєві лікар. Під 
час епідемії холери в 1892 р. був тимчасовим міським 
санітарним лікарем. Працював понадштатним, а по-
тім штатним старшим ординатором міської лікарні. 
Член-засновник Миколаївського відділення Росій-
ського Товариства охорони народного здоров’я.

У зв’язку зі 100-річчям Харківського університету 
за ініціативи старшого лікаря Миколаївського гра-

доначальства і голови Миколаївського товариства 
лікарів Леонтія Григоровича Ратнера 17 січня 1905 р. 
у церкві Миколаївського православного кладовища 
відслужили панахиду по Василю Назаровичу Каразі-
ну. Були присутні в більшості лікарі —  Л. Г. Ратнер, 
городовий лікар В. Ю. Дуброва, найстаріший у місті 
вихованець університету Г.  С.  Зайденер, морський 
лікар П.  І.  Гончаров, ординатори міської лікарні 
Д.П. Архіпов, Е. С. Шульмейстер, Б. Г. Кранцфельд, 
Л. Й. Гутшейн, міські лікарі А. І. Кутирєв, С. В. Голь-
денберг, Г. М. Шнейдеров, В. Г. Співак та декілька ін-
ших службовців — випускників цього університету. 
Потім присутні відвідали могилу В. Н. Каразіна, на 
якій пам’ятник був у вигляді невеликої каплички і 
на кам’яній плиті вигравірований текст: «Виновник 
учреждения в России Министерства народного про-
свещения, основатель Харьковского университета, 
учредитель и правитель дел филотехнического об-
щества, помещик, поставивший первый крепостных 
людей на степень существ свободных (каковыми 
40 лет спустя хотел их сделать Русский Царь ука-
зом 1842 г., апреля 2 дня), водворитель цветущей 
торговли и благоденствия граждан в г. Харькове, 
естествоиспытатель, подавший первый мысль о воз-
можности сделать из метеорологии науку точную, 
полезную для людей, почетный член двух универ-
ситетов (Харьковского и Московского), член разных 
ученых обществ, русских и иностранных, статский 
советник и кавалер Василий Назарович Каразин. 
Род. в 1773 г., ум. в 1843 г.».

Потім того ж дня в залі міської думи відбувся то-
вариський обід колишніх студентів Харківського 
університету та інших вищих учбових закладів. Зі-
бралися 50 осіб, у більшості лікарі, але були й інже-
нери та юристи. За пропозицією головного ініціато-
ра і розпорядника торжества Л. Г. Ратнера головою 
товариства учасників обіду обрали найстарішого 
випускника університету шанованого в місті лікаря 
Г. С. Зайденера. Учасники обіду відправили ректору 
університету телеграму: «Бывшие питомцы Харь-
ковского университета и других высших учебных 
заведений отслужили панихиду на могиле основа-
теля Харьковского университета, великого гражда-
нина В. Н. Каразина и собравшись затем в тесный 
кружок, желают дорогой almae mater при вступле-
нии в новое столетие ее существования достигнуть 
академической свободы. Universitas libra ad usum 
librorum».

Отже, значну частину лікарів Миколаєва дора-
дянського періоду складали випускники медичного 
факультету Харківського університету. Своїми по-
садами та діяльністю вони займали провідні місця 
серед своїх колег і в місті взагалі. Лікарі-випускни-
ки Харківського університету, вшанувавши в 1905 
р. сторіччя університету і пам’ять його засновника 
В.  Н.  Каразіна, похованого в Миколаєві, висловили 
свою повагу і вдячність закладу, славу вихованця 
якого вони гідно несли життєвим шляхом і якими 
він міг гордитися. 
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Выпускники медицинского факультета Харьковского  
университета в Николаеве
Проф. В. С. Ермилов
Николаевский областной институт последипломного педпгогического образования

В статье показаны место и роль выпускников медицинского факультета Харьковского университета в 
Николаеве. Здесь получили значительное развитие отечественная военно-морская, городская, фабрич-
но-заводская и страховая медицина. Во всех этих составляющих медицины города ведущее место зани-
мали воспитанники Харьковского университета. Они также были активными в общественной жизни го-
рода. Почтив в 1905 г.. Столетия университета и память его основателя В. Н. Каразина, они подчеркнули 
свою ведущую роль в медицине Николаева в течение ее истории за досоветский период, отдали дань 
уважения университета, славу выпускника которого достойно несли своим жизненным путем.

Ключевые слова: Харьковский университет, В. Н. Каразин, медицинский факультет, врач-выпускник, 
Николаев, история медицины.

Graduates of medical faculty of Kharkiv University in Mykolaiv
Prof. Yermilov V. S.
The Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education

The article shows the place and role of graduates of the medical faculty of Kharkiv University in Mykolaiv. 
Domestic naval, urban, factory and insurance medicine have gained significant development here. In all these 
components of medicine of the city the leading place was occupied by graduates of Kharkiv University. They 
were also active in the public life of the city. Honoring the university in 1905 and the memory of its founder 
V. N/  Karazin, they emphasized their leading role in the medicine of Mykolaiv throughout its history during 
the pre-Soviet period, paid tribute to the university, whose alumni were well worthy of their lives.

Key words: Kharkiv University, V.N. Karazin, medical faculty, doctor-graduate, Mykolaiv, history of 
medicine.
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