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Ways of the medical study of region
(to the 60th anniversary of the professor I.Yu. ROBAK)

The biographical study is dedicated to the Kharkiv historian and local lore specialist, researcher of the
Kharkiv’s healthcare past Ihor Robak. The most important components of scientific interests of the researcher
are highlighted, its contribution to the development of the historical and medical study of region. The article
contains an analysis of the works of I.Yu. Robak, that will be useful for researchers of localities.
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Путями медицинского краеведения
(к 60-летию профессора И.Ю. РОБАКА)

Персоналия посвящена харьковскому историку и краеведу, исследователю прошлого здравоохране-
ния Харькова И.Ю. Робаку. Выделены наиболее важные составляющие научных интересов ученого, его
вклад в развитие историко-медицинского краеведения. Статья содержит анализ трудов И.Ю. Робака,
который будет полезен исследователям родного края.
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Метою статті є підбиття попередніх підсумків
діяльності дослідника, Почесного краєзнавця Ук-
раїни, харківського історика, завідувача кафедри
суспільних наук ХНМУ професора Ігоря Юрійовича
Робака, який сприяє відродженню історико-медич-
ної галузі вітчизняного краєзнавства.

Останні 17 років І.Ю. Робак присвятив дослід-
женню історії охорони здоров’я. Саме з цієї тема-
тики 2009 р. він захистив докторську дисертацію1.
Обравши за майданчик своїх досліджень Харків,
він вивів дослідження історії охорони здоров’я в

1 Робак І. Ю. Історичні умови організації та специфіка розвитку охорони здоров`я в Харкові (XVIII –
початок XX ст.): дис. … доктора іст. наук: 07.00.01 / І. Ю. Робак. – Х., 2009. – 438 с.



незалежній Україні на новий рівень. Не слід ду-
мати, що І.Ю. Робак є самотнім дослідником цієї
проблематики, яку розробляють також сучасні ук-
раїнські історики Ю.В. Барабаш2, Л.І. Лаврі-
ненко3, І.В. Перехрест4, Ф.Я. Ступак5, І.В. Ткачен -
ко6. Проте, дослідницька активність І.Ю. Робака
відрізняється ширшим охопленням проблеми в
часі, завдяки чому простежується еволюція ста-
новлення місцевої медичної служби від її засну-
вання до сьогодення. Сталося це завдяки тому,
що І.Ю. Робак підготував учнів й спрямував їхні
зусилля на вивчення окремих періодів минулого
охорони здоров’я Харкова. Результатом цього став
захист кандидатських  дисертацій Г.Л. Демочко
та В.Г. Ільїна, випуск монографій, створення в
Харкові організаційно оформленого дослідниць-
кого середовища – Центру медичного краєзнав-
ства Харківського національного медичного уні-
верситету7,8.

Новаторство І.Ю. Робака проявилося в до-
слідженні історії окремих медичних закладів та
створенні колективного портрету міської лікар-
ської спільноти, в пропозиції вивчати історію охо-
рони здоров’я під кутом медичного краєзнавства.

Основні дослідницькі здобутки І.Ю. Робака
втілено в працях з історії охорони здоров’я Хар-
кова дорадянського (поч. XVIII–1916 р.) та радян-
ського міжвоєнного періоду (1919–1934 рр.)9,10.

Окреслена лінія дослідження повинна логічно
завершитися монографією, яка була б присвя-
чена повоєнному радянському періоду (1945–
1991 рр.). В цих працях локальна історія охорони
здоров’я подана на тлі політичної та соціально-
економічної історії країни. До І.Ю. Робака
дослідження з цієї теми мали фрагментарний,
тенденційний та односторонній характер, були
написані переважно медиками без урахування
загальноісторичного фону та зв’язків з іншими
проблемами суспільного розвитку.

Зважаючи на те, що І.Ю. Робак фактично
першим системно почав вивчення обраної теми,
природно вагомим є його внесок в дослідження
джерельної бази та історіографії історії охорони
здоров’я. Під час роботи над докторською ди-
сертацією з історії охорони здоров’я в Харкові
дожовтневої доби дослідник опрацював та
вперше ввів до наукового обігу справи з 20 фон-
дів харківських та київських архівів (ДАХО,
ЦДІАК), видання Харківського губернського
статистичного комітету, опубліковані звіти ме-
дичних установ та місцеву періодику.

І.Ю. Робак разом зі своєю ученицею Г. Л. Де -
мочко також проаналізував інформаційний по-
тенціал фондів центральних та місцевих архі-
восховищ для дослідників історії охорони
здоров’я Харкова 20–30-х рр. ХХ ст.11.
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2015 р. в часописі Польської академії наук
«Medycyna Nowożytna» вийшла стаття, присвя-
чена цінному джерелу з історії становлення ра-
дянської системи охорони здоров’я в Україні –
журналові «Профілактична медицина», який
впродовж 1922–1937 рр. був трибуною провідних
українських медиків12. Автори з’ясували обста-
вини створення, визначили завдання, аудиторію,
склад редколегій, структуру та тематичний зміст
журналу, узагальнили умови його функціону-
вання й, таким чином, запропонували схему дже-
релознавчого аналізу даного історичного дже-
рела. Цікавим є аналіз еволюції змісту журналу
(зокрема, його ідеологізація) під впливом сус-
пільно-політичних змін в СРСР. Розглянувши це
періодичне видання, автори показали пріоритетні
напрями, за якими розвивалася молода медична
система Радянської України в міжвоєнний період.

Торкаючись історіографії питання, І.Ю. Робак
проаналізував сучасний стан наукової розробле-
ності історії харківської охорони здоров’я13. До-
слідник виокремив періоди у літературі, присвя-
ченій розвитку охорони здоров’я в Харкові
(дорадянський, радянський, сучасний), показав
їхню цінність і специфічні вади (фактографіч-
ність, ідеологізація, фрагментарність, відзначив
спільну рису більшості праць – створення меди-
ками з точки зору історії медицини14.

Дослідник підсумував загальний стан розроб-
леності історико-регіональних проблем вітчизня-
ної охорони здоров’я, й зробив висновок, що на-
явні праці вже дають можливість сповна уявити
собі весь процес становлення й розвитку охорони
здоров’я в Україні та висловився за потребу ство-
рення комплексного дослідження з цієї теми15.

І.Ю. Робак вперше серед істориків розділив
історію медицини та історію охорони здоров’я,
довівши, що остання – частина соціальної істо-
рії. На його думку, охорона здоров’я – це сфера

суспільної діяльності, яка складається з державних
і громадських заходів різного характеру (еконо-
мічні, політичні, юридичні, адміністративні, ме-
дичні), спрямованих на збереження та поліпшення
здоров’я населення. Медицина ж є системою нау-
кових знань і практичних заходів, об’єднаних тією
ж спрямованістю, що й охорона здо ров’я. Якщо
охорона здоров’я – це суспільна практика, то ме-
дицина – це і наука, і практика. Таким чином, охо-
рону здоров’я та медицину об’єднує медична
практика, спрямована на збереження здоров’я
людей. Оскільки охорона здоров’я є сферою сус-
пільної діяльності, розвиток якої визначається со-
ціально-економічними умовами, зумовлюється за-
гальними суспільними процесами та рівнем
розвитку науки та культури, то її історія є части-
ною соціальної історії (за визначенням І.Ю. Ро-
бака, «соціальна історія охорони здоров’я»). При
цьому історик наголосив, що зміст запропонова-
ного поняття складають історичні закономірності
виникнення та еволюції охорони здоров’я в
системі «охорона здоров’я – суспільство», а на
місцевому рівні – «охорона здоров’я в місті –
суспільство – міська громада», тобто – взає модія
охороноздоровчої практики з іншими суспіль-
ними практиками та інститутами суспільства.

Дослідник виділив напрями, за якими слушно
студіювати історію охорони здоров’я, а саме: ор-
ганізація та фінансування міської охорони здо-
ров’я, кадрове забезпечення, соціальне становище
медичних працівників, санітарна діяльність, роз-
гляд окремих видів медичної допомоги (стаціо-
нарна, амбулаторна, швидка і невідкладна, забез-
печення населення лікарськими засобами та
медичне постачання тощо). Таким чином, вчений
об’єднав під єдиним проблемно-хронологічним
дахом структурні елементи охорони здоров’я, як
сфери суспільної діяльності з історією їхнього
розвитку.
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Саме за такою схемою побудовані моногра-
фії, дисертація, статті й тези І. Ю. Робака, при-
свячені історії охорони здоров’я в Харкові за ім-
перської доби, та роботи його учнів Г.Л. Демочко
і В.Г. Ільїна, присвячені міжвоєнному й повоєн-
ному радянським періодам.

Докторська дисертація І. Ю. Робака «Істо-
ричні умови організації та специфіка розвитку
охорони здоров’я в Харкові (XVIII – початок
ХХ ст.)» стала спробою поглянути на дорадян-
ську історію охорони здоров’я в Харкові не під
суто медичним кутом зору, а з позицій соціаль-
ної історії, історії повсякдення, містознавства та
краєзнавства. Автор засвідчив хибність багатьох
усталених з радянських часів оцінок, а саме про
відсутність будь-яких вагомих досягнень в охо-
роні здоров’я за часів царату, повне позбавлення
трудящих мас медичної допомоги, суцільну її
комерціалізацію. І.Ю. Робак виділив два етапи в
історії дорадянської охорони здоров’я в Харкові,
пов’язані із соціально-економічною й політич-
ною історією країни, та відтворив відповідні
зміни в структурі її організації. Так, перший етап
охоплював кінець 30-х рр. XVIII ст. – 60-ті рр.
XIX ст. й позначився централізованим розвит-
ком охорони здоров’я, дріб’язковою опікою з
боку центральної влади, наголосом на адмініс-
тративно-поліцейських заходах, неповороткою
структурою органів медичної допомоги, безсис-
темністю оздоровчих заходів, відсутністю у
місті лікарні та санітарної організації. Важли-
вим є висновок автора про те, що причиною не-
доступності медичної допомоги та жахливого
санітарного стану міста на тому етапі, крім ви-
сокої вартості послуг, була відчуженість грома-
дян від медичного середовища внаслідок відсут-
ності ініціативи з боку держави, слабке
становище громадських форм охорони здоров’я.
Окрему увагу І.Ю. Робак приділив співвідно-
шенню впливів двох чинників – приналежності
до Російської імперії та місцевої специфіки, – на
розвиток охорони здоров’я в місті. За відсут-
ності місцевого самоврядування – «школи» фор-
мування громадської активності – на першому
етапі виключно діяв перший чинник. 

Протягом другого етапу (від реформ 60–
70-х рр. ХІХ ст. до 1917 р.), коли міське громад-
ське самоврядування перебрало на себе опіку-

вання громадським здоров’ям, зросла вага місце-
вого чинника, було створено власну міську ліку-
вально-санітарну організацію. З’явились в місті
й громадська медицина, служба швидкої допо-
моги, санітарні заходи набули системного харак-
теру. Як показали підрахунки І.Ю. Робака, рівень
забезпеченості харківського населення лікарня-
ними ліжками в Російській імперії напередодні
Першої світової війни поступався лише столич-
ному, а показник забезпеченості харків’ян медич-
ними кадрами значно перевершував відповідні
показники всіх українських міст, обох росій-
ських столиць і навіть середні показники по роз-
винутих країнах Європи і США. І.Ю. Робак по-
казав, що харківська медична громадськість
висунула зі свого середовища видатних органі-
заторів охорони здоров’я, яким Харків завдячує
появою нових форм і видів медичної допомоги.

Самобутність харківської охорони здоров’я
визначалась урізноманітненням «обличчя» хар-
ківської охорони здоров’я за рахунок появи ліку-
вальних закладів різної форми власності, в тому
числі, унікальних, та початком взаємодії охорони
здоров’я не з усіма структурами, що виникли в
країні в пореформені часи. Іншими словами, про-
тягом другого етапу на перший план вийшла гро-
мадськість, як основний організатор медичної до-
помоги. Дослідник робить важливий висновок,
що навіть протягом другого етапу охорона здо-
ров’я в Харкові організаційно не встигла сформу-
ватися в систему, а окремі її вади неможливо було
подолати без суспільних перетворень. Тим не
менш, у Харкові за порівняно короткий час після
реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. склалася найпотуж-
ніша в Україні охорона здоров’я, дуже різнопла-
нова, різноманітна, як для тих часів, за формами.

Напевно найяскравіше глибоке занурення на-
уковця в тему виявилося в тому, що проаналізу-
вавши досвід діяльності охорони здоров’я імпер-
ської доби, І.Ю. Робак спромігся сформулювати
низку практичних порад з вдосконалення медич-
ної допомоги в Харкові за умов сьогодення. 

За подібною схемою з відмінностями, про-
диктованими історичною специфікою розвитку
галузі, побудовано й наступне дослідження – мо-
нографія І.Ю. Робака та Г.Л. Демочко, присвя-
чена історії охорони здоров’я в Харкові – столиці
радянської України16. Монографія, що вийшла
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друком 2012 р. й базувалася на кандидатській
дисертації Г.Л. Демочко, висвітлювала питання
державної та місцевої політики в сфері охорони
здоров’я, боротьбу з найважливішими хворо-
бами та діяльність санітарних служб, особли-
вості медичного обслуговування населення
(пріоритетне обслуговування робітництва, жінок
та дітей, поява диспансеризації тощо).

Звернувшись до «малих форм», І.Ю. Робак
та Г.Л. Демочко запропонували також план
дослідження історії окремого медичного за-
кладу17. Для створення плану використано до-
свід роботи над історією найстарішої в Харкові
Першої міської лікарні. Згідно з ним подібні
дослідження рекомендується будувати за пев-
ним планом. На думку науковців, дослідники
мають визначитися із загальним історичним
фоном, з політичною та економічною ситуацією
в країні, розглянути соціальну політику, яка й
відображатиметься у діяльності лікувальних за-
кладів; звернути увагу на очільників лікарні;
оцінити потужність медичного закладу, що
дасть змогу визначити місце закладу серед інших
й поширення окремих захворювань у певній
місцевості; фінансування закладу, яке показує
можливості та зацікавленість держави в забез-
печенні медичної допомоги; контингент медич-
ного персоналу; господарське становище
закла ду. Роблячи висновки щодо діяльності
медичного закладу краєзнавець повинен чітко
розуміти, що будь-який заклад охорони здо-
ров’я – це самостійне утворення, робота якого
відображає соціально-економічне та політичне
життя у місті, регіоні, державі.

Прикладом такого розгляду стала колек-
тивна монографія з історії Першої міської клі-

нічної лікарні, підготовлена співробітниками
кафедри суспільних наук і Центру медичного
краєзнавства ХНМУ під керівництвом І.Ю. Ро-
бака18. 

Не забував дослідник і про людину в часі, як
головний предмет уваги історика. І.Ю. Робаком
складено колективний просопографічний соціо-
етнічний портрет кращих представників-профе-
сіоналів – рушіїв розвитку охорони здоров’я
Харкова19.

Центральне місце наукових інтересів І.Ю.
Робака, як історика-біографіста, посідають
життя та діяльність одного з основоположників
вітчизняного краєзнавства, героя революційних
змагань 1917–1921 рр. В.Д. Отамановського. Ці
розвідки узагальнено в монографії «Валентин
Отамановський – революціонер, вчений, органі-
затор науки», яка вийшла 2013 р. у співавторстві
з вінницькою дослідницею З.С. Савчук20. 

Завдяки майже детективному з’ясуванню
«білих плям» в біографії В. Отаманов ського та
жвавому викладу перед нами постає захоплю -
юче дослідження, в кожному з розділів якого по-
дається новий портрет постаті на тлі чергової
епохи. І.Ю. Робак встановив місце народження
діяча, факт його участі в самостійницькому русі,
членства в лавах Центральної Ради, створенні
українських збройних сил під час революції
1917 р. тощо21. Автори книги розкрили значення
В. Отамановського, як організатора бібліотечної
справи, піонера систематичного та комплекс-
ного дослідження краю22. Вони показали, що
завдяки В. Отамановському краєзнавство набуло
характеру всебічних академічних досліджень
локального рівня23. В. Отамановський надавав
краєзнавству широкого сенсу як за напрямами
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23 Там само. – С. 50.



(історичні, зоологічні, сільськогосподарські,
астрономічні, медичні дослідження), так і за
формами роботи (бібліографія, видавнича, му-
зейна, пам’яткоохоронна та популяризаторська
діяльність), вбачав у ньому інструмент україні-
зації. Досвід В. Отамановського з організації
Кабінету виучування Поділля було визнано ко-
рисним на республіканському рівні24. І.Ю. Робак
та З.С. Савчук виокремили не тільки етапи
життя, а докладно розповіли про напрями на-
укової діяльності В. Отамановського (історія
міст середньовічного та модерного Правобе-
режжя, історія права, історія медицини)25. Вони
показали, що В. Отамановський став одним з
перших вітчизняних істориків, який довів неза-
лежну від іноземних впливів ґенезу українських
середньовічних міст, їхню правову самобут-
ність. Озираючись на повоєнний розвиток
історичної науки, появу історичної антрополо-
гії, мікроісторії та історії повсякдення, є спо-
куса віднайти «пророка у власній Вітчизні» –
засновника тих самих течій в Україні, а серед
вітчизняних історичних досліджень – власне
«Монтайю». На перший погляд, В. Отаманов-
ський, як прискіпливий дослідник середньовіч-
ної Вінниці, підходить на цю роль. Однак, слід
розуміти, що В. Отамановський жив в епоху
інших історіографічних парадигм. Його дослід-
ження середньовічних міст Правобережжя не є
мікроісторією або історичною антропологією,
оскільки не відтворює конкретних людських
стосунків в деталях побуту та часу. Скоріше це
спроба оперувати поняттями історії суспільних
структур на локальному рівні, що не применшує
внеску В. Отамановського в розвиток вітчизня-
ної історичної науки26. В цілому, можна сказа -
ти, що наукова та організаторська діяльність
В.Д. Отамановського, яка також проходила і в
стінах ХНМУ, стала для І.Ю. Робака не тільки
предметом дослідження, а й прикладом для
наслідування.

Вагомою заслугою І.Ю. Робака-краєзнавця
стало з’ясування та уточнення часу створення
окремих медичних закладів Харкова. Зокрема,
І.Ю. Робак встановив час створення в Харкові

судово-медичної служби27. Дослідник дійшов
сміливих висновків щодо витоків ХНМУ, а саме
про те, що:

1. Харківський національний медичний
університет є фактичним прямим спадкоємцем і
наступником медичного факультету Імпера-
торського Харківського університету із самого
початку існування ІХУ, а з 2007 р. і правонаступ-
ником Харківської медичної академії, Харків -
ського медичного (державного медичного)
інституту, Харківського державного медичного
уні верситету.

2. Жодний сучасний харківський виш, крім
ХНМУ, не має достатніх і беззаперечних підстав
вважати себе прямим наступником ІХУ.

3. Датою народження сучасного Харків-
ського медуніверситету є дата створення класич-
ного університету в Харкові.

4. Датою створення Харківського універси-
тету може рівнозначно вважатися, як дата його
заснування (17 листопада 1804 р.), так і дата від-
криття (29 січня 1805 р.).

5. Сучасний медичний факультет ХНУ
ім. В.Н. Каразіна не може вважатися наступ -
ником медичного факультету Імператорського
Харківського університету, оскільки був створе -
ний 1993 р., тобто через 73 роки після його
закриття, а розвиток університетських наукових
шкіл в медицині усі ці роки забезпечував окре -
мий Харківський вищий медичний навчальний
заклад, який нині носить назву Харківський
національний медичний університет. А сучас -
ний «каразінський» медичний факультет почав
свою історію з «чистого аркушу».

6. Харківська вища медична школа є най -
старішою в Україні.

7. В ході розробки даної теми було встанов -
лено невідомі раніше факти з історії ХНМУ, які
наразі вводяться до наукового обігу:

● уточнена дата створення попередниці су -
часного Харківського медичного університету –
Харківської медичної академії;

● встановлені суттєві факти з її історії, а
також початкового періоду історії Харківського
медич ного інституту;
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● виправлено деякі історичні похибки та
зроблено певні уточнення28,29,30,31,32.

Систематичне та глибоке вивчення історії
охорони здоров’я в Харкові І.Ю. Робаком, поява
учнів, які продовжували його дослідження, ви-
кликало необхідність теоретичного обґрунту-
вання обраного напряму наукових пошуків33.
У результаті І.Ю. Робак і Г.Л. Демочко визна-
чили витоки, фундатора (В.Д. Отаманов ський),
зміст та потенціал галузі «медичне краєзнав-
ство», увівши це поняття в широкий науковий
обіг та практику (започаткування 2014 р. відпо-
відної рубрики в часописі Національної спілки
краєзнавців України «Краєзнавство», створення
в 2015 р. Центру медичного краєзнавства на базі
кафедри суспільних наук ХНМУ). Обстоюючи
самостійність цієї галузі краєзнавчого знання,
дослідники наголосили на міждисциплінарному

характері краєзнавства та необхідності забезпе-
чити всебічне вивчення регіону34.

Визнанням наукових заслуг вченого стали
його нагороди: Національна премія України
імені академіка П.Т. Тронька (2014 р.) за моног-
рафію «Валентин Отамановський – революціо-
нер, вчений, організатор науки», почесні грамоти
та подяки міністерств, органів місцевої влади та
місцевого самоврядування, політичних партій,
громадських організацій, Орден Геродота Галі-
карнаського, відомча медаль «День працівника
освіти».  І.Ю. Робак – відмінник освіти України.

Таким чином, в особі І.Ю. Робака сучасні іс-
торична наука та національне краєзнавство Ук-
раїни отримали енергійного, невтомного ентузі-
аста; професійного дослідника, який ставить
сміливі завдання та втілює їх у життя; поновлю-
вача забутих вітчизняних наукових традицій.
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