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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 

Біобібліографічний покажчик «Образцов Василь Парменович – видатний 

лікар-науковець світового рівня» продовжує серію покажчиків «Товариство 

київських лікарів в особах». 

Василь Парменович Образцов – доктор медицини, професор, видатний 

клініцист, засновник Київської терапевтичної школи, завідувач кафедр спеціальної 

патології і терапії та факультетської терапевтичної клініки Університету 

Св. Володимира. Розробив нові методи клінічного обстеження хворого, першим у 

світі (разом зі своїм учнем М. Д. Стражеском) описав клінічну картину інфаркту 

міокарда та обгрунтував можливість його прижиттєвого розпізнавання; розробив 

метод глибокої пальпації органів черевної порожнини, перкусії одним пальцем, 

безпосередньої аускультації серця. 

З наукового доробку В. П. Образцова нами виявлено 94 друковані праці. Це 

монографії, наукові статті, доповіді, повідомлення про хворих на засіданнях 

медичних товариств, передмови тощо. Публікації В. П. Образцова німецькою 

мовою представлені на сторінках покажчика у розділі «Наукова та громадська 

діяльність В. П. Образцова». 

Покажчик складається з таких розділів: «Основні дати життя та діяльності 

В. П. Образцова», «Хронологічний покажчик праць В. П. Образцова», «Наукова та 

громадська діяльність В. П. Образцова», «Штрихи до портрета В. П. Образцова», 

«Увічнення пам’яті В. П. Образцова», «Алфавітний покажчик праць 

В. П. Образцова», «Фотогалерея». 

Вступна стаття надана доктором медичних наук, професором 

М. П. Бойчаком. В розділах «Наукова та громадська діяльність В. П. Образцова» та 

«Штрихи до портрета В. П. Образцова» розміщені скановані статті вчених, 

журналістів, які вивчали життєвий та науковий шлях професора. 

Більшість робіт, які ввійшли до хронологічного покажчика описані de-visu, 

не переглянуті роботи позначені астериском «*». В кінці опису надані шифри 

Національної наукової медичної бібліотеки України, сігли бібліотек, у фондах яких 

були знайдені ці видання. 

При підготовці покажчика використані каталоги та картотеки Національної 

наукової медичної бібліотеки України, Національної наукової бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, електронні каталоги бібліотек Росії, матеріали 

Національного музею медицини України та бібліотеки Національного наукового 

центру «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, 

матеріали відкритого доступу інтернету. 

Бібліографічний опис здійснено згідно зі стандартами України. 

Автори покажчика щиро вдячні працівникам Замянкіній Аллі Євгенівні 

(головному зберігачу фондів) та Догузову Василю Дмитровичу (завідувачу 

науково-методичного відділу) Національного музею медицини України за надані 

матеріали. 
 

Видання адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями 

історії медичної науки, освіти. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В. П. ОБРАЗЦОВА 

 

1851 р., 01 січня 

(за старим стилем) 

 

Народився в с. Поповка біля м. Грязовець Вологодської 

губернії у сім’ї бідного парафіяльного священика  
 

1870 р. 

 

Закінчив чотири класи Вологодської духовної семінарії 
 

1875 р. 
Закінчив Петербурзьку Медико-хірургічну академію 
 

1875–1877 рр. 

Працював земським лікарем у Великому Устюгу 

Вологодської губернії 
 

1877–1878 рр. 

 

Участь у Російсько-турецькій війні 
 

1879 р., серпень 
Працював у лабораторії патолога професора Понфика у 

Польщі 
 

1880 р., 20 травня 
 

Захистив докторську дисертацію на тему «К морфологии  

образования крови в костном мозге у млекопитающих» у 

Петербурзькій Медико-хірургічній академії 
 

1880–1885 рр. 
Завідувач терапевтичного відділення Київського 

військового шпиталю 

 
 

1881 р. 
 

Обраний дійсним членом Товариства київских лікарів 

З 1887–1894 рр. 
Завідувач терапевтичного відділення Міської лікарні 

цесаревича Олександра 

 

З 1887 р. 
Член-фундатор Акушерсько-гінекологічного товариства 

київських лікарів 

 

1891 р. 

Приват-доцент з предмету діагностики внутрішніх 

захворювань на кафедрі діагностики (завідувач –  

проф. Ф. О. Леш) медичного факультету Університету 

Св. Володимира 

 

1893–1902 рр. 

Екстраординарний професор кафедри приватної 

(спеціальної) патології та терапії медичного факультету 

Університету Св. Володимира 

 

1896 р. 

Один із засновників Фізико-медичного товариства при 

Університеті Св. Володимира (посилання: Очерки истории 

высшего медицинского образования и научных медицинских 

школ на Украине. / под ред.: В. Д. Братуся, А. Л. Михнева, 

К. Ф. Дупленко, Р. Я. Бенюмова. – Киев : «Здоров’я», 1965. – 

С. 179.) 
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1900 р.  

 

Відзначення 25-річчя лікувальної та педагогічної діяльності 
 

1902–1904 рр. 

Ординарний професор кафедри приватної (спеціальної) 

патології та терапії медичного факультету Університету 

Св. Володимира 
 

1903–1918 рр. 

Директор кафедри факультетської терапевтичної клініки 

Університету Св. Володимира 
 

1909 р. 

Доповідь «К симптоматологии и диагностике тромбоза 

венечных артерий сердца » на 1 з’їзді російських терапевтів. 

Дійсний статський радник 
 

З 1908 р. 

 

Член-фундатор Хірургічного товариства київських лікарів 
 

1910 р. 
Відзначення 35-річчя лікувальної та науково-педагогічної 

діяльності 
 

1916 р. 
Заслужений ординарний професор Університету 

Св. Володимира 
 

1917–1920 рр. 

 

Голова Товариства київських лікарів 
 

1918 р. 
Доповідь в Київському товаристві лікарів «О нормальном 

третьем тоне» 
 

14 грудня (27) 

1920 р. 

Помер на 71 році життя у м. Києві, похований на цвинтарі 

Покровського монастиря 
 

1934 р. 

 

Перепохований на Лук’янівському цвинтарі 
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Професор В. П. Образцов – видатний вітчизняний терапевт 

світового рівня та п’ять великих його досягнень 

Життєвий шлях В. П. Образцова 

Василь Парменович Образцов народився 

1 січня 1851 року (за старим стилем) в селі Поповка, 

що біля містечка Грязовець Вологодської губернії у 

бідній сім’ї парафіяльного священика. Навчався 

спершу у церковній школі, а потім у Вологодській 

семінарії, отримав класичну освіту, яка нічим не 

відрізнялась від гімназичної.  

У той час указом Імператора Миколи І 

заборонялось приймати семінаристів до 

університетів «ввиду их вредного революционного 

направления». Однак через нестачу лікарів для них 

було зроблено виняток: дозволялося вчитися на 

медичних факультетах університетів і в Медико-

хірургічній академії. Ось чому вибір допитливого та 

наполегливого юнака-семінариста був заздалегідь визначений. 

З великими труднощами, без грошей, не рахуючи колекційного петровського 

рубля, що подарувала йому хрещена мати на чорний день, В. П. Образцов 

дістається до Петербурга та вступає у 1870 році до Медико-хірургічної академії.  

Матеріальне становище його в роки навчання було важким, доводилось 

підробляти співом у церковному хорі, благо від природи володів чудовим тенором 

та знав церковні пісні. 

У роки навчання став членом товариства «Земля і воля», брав участь у 

замаху на жандармського полковника Корогозова, через що потрапив у списки 

неблагонадійних, що в майбутньому не один раз заважало йому у просуванні по 

службі. 

У 1875 році В. П. Образцов блискуче закінчив курс Медико-хірургічної 

академії. Йому, як одному з кращих випускників, було запропоновано залишитись 

на будь-якій теоретичній чи клінічній кафедрі для підготовки дисертації. Але 

відсутність коштів на життя змусила його відмовитись від такої привабливої 

пропозиції, довелося повертатися додому на Вологодщину, де протягом півтора 

року працював земським лікарем у Великому Устюзі. 

Коли в 1877 році почалася Російсько-турецька війна В. П. Образцов, 

перебуваючи молодшим лікарем запасу 42-го піхотно-резервного батальйону, 

відправився на Балкани. Два з половиною роки молодий військовий лікар зі своїм 

батальйоном провів на війні, пройшовши бойовий шлях по території Румунії, був 

нагороджений світло-бронзовою медаллю на Андріївсько-Георгіївській стрічці.  

Зібравши біля 1000 карбованців, вирішив продовжити свою освіту за 

кордоном. Мав намір попрацювати у відомого німецького хірурга Р. Фолькмана та 

знаменитого патолога Р. Вірхова. 

 Однак через незнання німецької мови здійснити свої наміри йому не вдалося. 

Довелося їхати до Польщі, де в м. Бреслау (тепер м. Вроцлав) влаштувався на 

«робоче місце» у відомого патолога Є. Понфіка. У його лабораторії розпочав 

гематологічні дослідження, але на заваді став брак коштів. Вимушений був 
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повертатись до Росії. Розпочаті дослідження продовжив уже в Петербурзькій 

медико-хірургічній академії на кафедрі гістології у професора Д. М. Заворикіна, 

який виклопотав для нього тримісячну стипендію. 

 У 1880 році В. П. Образцов блискуче захистив докторську дисертацію «К 

морфологии образования крови в костном мозгу млекопитающих». Ця праця 

отримала високу оцінку, вносила багато нового в теорію кровотворення і йому 

знову було запропоновано залишитись в академії для підготовки до 

професорського звання з гістології. Але знов-таки через матеріальні нестатки 

довелось відмовитись від цієї пропозиції, адже Василь Парменович був уже 

одружений на Олександрі Гущіній, яка теж була лікарем, мав доньку Наталю. 

Потрібно було утримувати сім’ю. Згодом йому запропонували місце ординатора 

відділення в одному з військових госпіталів. В. П. Образцов обрав Київський 

військовий госпіталь як один із найбільших та такий, що розміщувався в 

університетському місті, був клінічною базою медичного факультету Університету 

Св. Володимира та приваблював можливістю продовжувати наукові дослідження і 

займатись клінічною роботою, до якої завжди прагнув. Переїхавши до Києва у 1881 

році, залишився тут до кінця життя. 

У Київському військовому госпіталі В. П. Образцов завідував терапевтичним 

відділенням, одночасно викладав у військово-фельдшерській школі, яка була при 

госпіталі. Лікарі госпіталю обрали його секретарем медичних нарад, на яких 

проводились клінічні демонстрації хворих, заслуховувались цікаві повідомлення з 

різних напрямків медицини. У цьому ж 1881 році В. П. Образцов був обраний 

членом Товариства київських лікарів, де працював до останніх років життя. На 

засіданнях Товариства доповідав свої наукові праці. Вже 19 грудня 1881 року він 

повідомив про застосування льодяних пігулок у хворих на дизентерію. В госпіталі 

розпочав свої досліди по пальпації органів черевної порожнини. 

 Відомі всьому медичному світу праці В. П. Образцова в області кардіології 

теж розпочинались в госпіталі. У травні 1883 року, обстежуючи пацієнта з важкою 

хворобою серця, він запросив на консультацію професора Ф. Ф. Мерінга. 

Прибувши до госпіталю, знаменитий терапевт застав пацієнта при смерті. 

Заслухавши доповідь Василя Парменовича та оцінивши зовнішній стан хворого, 

Мерінг виявив у нього тромбоз вінцевої артерії серця, який підтвердився при 

патологоанатомічному розтині.  

Зараз важко гадати, як проходила служба В. П. Образцова в госпіталі. Проте 

всі біографи вченого стверджують, що атмосфера, яка панувала на той час у 

госпіталі, не була для нього сприятливою. Бажання молодого лікаря покращити 

стан лікувальної роботи зустрічали з боку начальства спротив, яке в кінці кінців, 

добилось того, що через п’ять років служби Василь Парменович абсолютно 

несподівано отримав призначення до Мінського госпіталю. Їхати до Мінська 

В. П. Образцов відмовився, тим більше, що там не було університету, де можна 

було б займатися науковою та педагогічною діяльністю, без якої він уже не бачив 

свого майбутнього. Василь Парменович прийняв рішення піти у відставку. 

 Після звільнення з госпіталю біля двох років займався приватною 

практикою. Не дивлячись на те, що приватна практика принесла йому 

матеріальний достаток, все ж таки Образцов хотів працювати у терапевтичному 

стаціонарі. У 1887 році вивільнилася посада завідувача терапевтичного відділення 

в Олександрівській лікарні, за конкурсом на цю посаду було обрано Василя 

Парменовича. Стан відділення був незадовільний, тому новому завідувачу 
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довелося докласти багато зусиль, власних коштів аби привести його до ладу, 

придбати необхідне обладнання. 

 У цей період В. П. Образцов відвідав деякі зарубіжні клініки, навчався у 

видатних німецьких терапевтів Гергарда та Лейдена, був присутнім на анатомічних 

розтинах, які проводив Р. Вірхов. 

 Як доктор медицини В. П. Образцов мав право читати лекції в університеті і 

з 1885 року отримав дозвіл на педагогічну діяльність. Однак на заваді ставало його 

студентське революційне минуле. Три роки він надавав прохання про допуск 

читати приват-доцентський курс і кожен раз отримував відмову. Тільки після 

втручання київського військового губернатора М. І. Драгомирова (пацієнта 

В. П. Образцова в роки Російсько-турецької війни) завітна мрія здійснилася і в 1891 

році він отримав можливість читати курс захворювань органів травлення на 

кафедрі діагностики, яку очолював тоді професор Ф. О. Леш. 

 У 1893 році було створено кафедру спеціальної патології і терапії, яку 

очолив Василь Парменович, що користувався вже великою популярністю і мав 

чималий досвід. Кафедрою він керував до 1904 року, одночасно продовжуючи 

завідувати терапевтичним відділенням міської лікарні. 

 

 

Факультетська терапевтична клініка медичного факультету 

Університету Св. Володимира 
 

 У ці роки з особливою силою виявився талант В. П. Образцова, і коли в 1904 

році звільнилася кафедра факультетської терапевтичної клініки, члени факультету 

обрали його завідуючим. Кафедру він очолював до 1915 року. Саме на цій кафедрі 

його наукова, педагогічна та клінічна діяльність сягнули свого розквіту, 

створювалась київська терапевтична школа. 

 У 1910 році медична громадськість широко й урочисто відзначила 35 років 

наукової та лікарської діяльності В. П. Образцова, було випущено ювілейний 

збірник статей, присвячених вченому. 

 У ці роки Василь Парменович уже хворів на діабет, з’явилась гіпертонія, 

приєднались симптоми стенокардії, а в ювілейний рік переніс важку форму грипу, 

який ускладнив серцеві захворювання. Багато хвилювань принесла Перша світова 

війна, сімейні проблеми. 
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 У 1908 році В. П. Образцов вдруге одружився, його обраницею стала 

Варвара Чегодаєва – колишня дружина завідувача кафедри патологічної фізіології 

Університету Св. Володимира професора В. К. Ліндемана. У 1909 році у них 

народилася донька Євгенія, а в 1911 році – син Василь. Його перша донька Наталя 

– дружина М. Д. Стражеска, припинила спілкуватись з батьком і забрала матір 

(Олександру Гущіну) у свою сім’ю. Охололи відносини Василя Парменовича зі 

своїм зятем, одним із кращих його учнів – професором М. Д. Стражеском. 

 Відчуваючи, що стан здоров’я заважає виконувати обов’язки на кафедрі, він 

у 1915 році подав у відставку. Клініку передав професору А. К. Зіверту. Після 1917 

року його ще періодично запрошували до викладання, погодився очолити Київське 

товариство лікарів. Економічні негаразди в країні вплинули на приватну практику 

Василя Парменовича, вона стала звужуватись, виникли проблеми з матеріальним 

достатком. Потім у нього почав прогресувати атеросклероз, діабет, стався інсульт. 

Він втратив мову і функцію правої руки, хворі припинили звертатись до лікаря. Це 

його страшно гнітило, він не раз вдавався до самогубства. Проживаючи у власному 

будинку по вулиці Фундуклеївській, 60, що не опалювався, Василь Парменович у 

грудні 1920 року захворів на грип, який ускладнився пневмонією. Його було 

госпіталізовано в приватну Георгіївську лікарню. В деяких джерелах вказується, 

що його поклали в лікарню для бідних при Покровському монастирі. Це могло 

бути, адже в цей час він залишився самотнім. М. Д. Стражеско із сім’єю жив в 

Одесі, перша дружина померла ще в 1916 році, більшість учнів в роки 

Громадянської війни роз’їхались, доля другої дружини з малолітніми дітьми (9 та 

11 років) невідома (в деяких джерелах вказується, що вони виїхали за кордон). 

 27 грудня (за новим стилем) 1920 року Василь Парменович, практично 

забутий, помер. Ховали його не родичі, не друзі, не учні, поховала держава. 

Рішення губревкому від 27 грудня 1920 року було таким: «а) принять 

расходы на похороны профессора Образцова за счет Республики. б) Семье 

обеспечить пенсию в 4-х кратном размере средней зароботной платы». 

Поховали В. П. Образцова на кладовищі Покровського монастиря, з часом 

його могила загубилась. В 1934 році вона була розшукана, місце поховання 

встановлено і прах вченого перенесли на Лук’янівське кладовище. Могила довгий 

час була без пам’ятника, не дивлячись на велику кількість відомих учнів Василя 

Парменовича. Першим пам’ятником можна вважати невеличку мармурову дошку, 

що була закріплена просто на огорожі. Другим пам’ятником стала лабрадоритова 

стела з портретом та написом: «Профессор Василий Парменович Образцов 1851-

1920. От украинских терапевтов». Пам’ятник було встановленно в 1994 році. 

Третій пам’ятник - православний хрест з написом: «Профессор Образцов Василий 

Парменович 1849-1920» встановлений, згідно із заповітом, онукою 

М. Д. Стражеска – Іриною Дмитрівною Стражеско в 1997 році.  
 

Наукова спадщина В. П. Образцова 

В. П. Образцов – один із найталановитіших клініцистів кінця XIX – початку 

XX століття, належить до числа вчених, що визначили розвиток вітчизняної 

медицини, надали їй той глибокий та оригінальний напрямок, який і сьогодні 

складає основу сучасної клініки. 

Вчений світового рівня Василь Парменович увійшов в історію медицини як 

творець нових клінічних методів обстеження: пальпації органів черевної 
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порожнини, перкусії одним пальцем, безпосередньої аускультації серця; автор 

неперевершеного опису клінічної картини та методики зажиттєвої діагностики 

інфаркту міокарда; засновник оригінальної київської школи терапевтів; вчений, 

відкриття якого не тьмяніють з часом, не старіють, не втрачають своєї цінності, не 

дивлячись на подальший прогрес науки. 

В. П. Образцов за життя надрукував небагато праць, здебільшого це були 

журнальні статті, проте кожну з них можна прирівняти по значимості до 

монографії, докторської дисертації, винаходу. Із книг, виданих при житті, великий 

успіх мав посібник «К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и 

сердца» (1915), виданий за кошти студентів, який протягом короткого часу 

витримав чотири видання. 

Звичайно, що на першому місці з наукових здобутків В. П. Образцова, 

завдяки якому він увійшов до історії світової кардіології, неперевершений опис 

клінічної картини тромбозу вінцевих артерій серця та його діагностики. У праці «К 

симптоматологии и диагностике тромбоза венечных артерий сердца» (1910) 

В. П. Образцов разом із М. Д. Стражеском описали не тільки типову форму 

тромбозу вінцевих артерій серця, а й двох його атипових форм. Праця відкрила 

нову епоху у вченні про інфаркт міокарда, зробила доступною зажиттєву 

діагностику його для широкого кола лікарів. 

Другим визначним досягненням В. П. Образцова є розроблений ним метод 

глибокої ковзної методичної пальпації органів черевної порожнини. Завдяки цьому 

методу автор отримав можливість виявити нові симптоми при різних 

захворюваннях травної системи. Розробив детальну клінічну картину і 

деференційну діагностику колітів та ентероколітів; раку і туберкульозу сліпої 

кишки; описав особливу форму апендициту, який локалізується в тазу, в лівій 

здухвинній ділянці (тазові форми апендициту у жінок і пересигмоїдити); 

завдячуючи своєму методу, діагностував деякі рідкісні захворювання, такі як кила 

Трейтця, інвагінація кишківника та інші. 

В. П. Образцову належить метод безпосередньої перкусії одним пальцем як 

додатковий при пальпації органів черевної порожнини, яку він спочатку 

застосовував лише для дослідження цих органів (визначення нижньої межі шлунка, 

межі печінки, різних ущільнень, пухлини порожнистих органів), а згодом – і легень 

та серця. 

Створення методу пальпації органів черевної порожнини вписало ім’я 

В. П. Образцова в історію медицини, поставивши його поряд з іменами 

Л. Ауенбруггера та Ж. Н. Корвизара – засновниками метода перкусії та  

Р. Т. Лаеннека, що запропонував аускультацію. 

Багато уваги приділяв В. П. Образцов вивченню захворювань серця, 

основним методом діагностики його захворювань у ті роки була аускультація. 

Вдосконалюючи її, з 90-х років він почав систематично вислуховувати серце не 

тільки стетоскопом, а й безпосередньо вухом, що значно розширило можливості 

аускультації, дозволило виявити цілий ряд звукових феноменів, тобто краще 

діагностувати цілий ряд серцевих захворювань. Тому запропонований метод 

безпосередньої аускультації серця можна теж віднести до ряду визначних 

досягнень вченого. 
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Пальпація органів черевної порожнини 
 

Обстеження пацієнта із 

захворюванням серця 
 

Вивчаючи різні мелодії серця у хворих та здорових людей, В. П. Образцов 

дійшов висновку, що нормальна мелодія серця складається не з двох, а з трьох 

тонів. Третій тон уловлюється тільки при безпосередній аускультації серця та є 

результатом швидкого розтягнення міокарда в протодіастолі. 

Користуючись безпосередньою аускультацією, Василь Парменович звернув 

увагу на можливість виявити розщеплення та роздвоєння тонів серця як при 

патології, так і в нормі (внаслідок дихання). Описав ритм галопу («волання серця 

про допомогу»), який складається з трьох тонів, до того третій тон може виникати в 

пресистолі, протодіастолі та мезодіастолі (діасистолічний галоп). Установив, що 

галоповий третій тон є по суті аналогом роздвоєних тонів серця. Так була 

встановлена наступність розвитку розщеплення та роздвоєння тонів і виникнення 

ритму галопу. Різні форми галопу можуть переходити одна на одну. 

В. П. Образцову належить опис симптому мітрального стенозу – 

тричленного ритму («ритм перепілки»), при якому третій тон виникає одразу за 

другим у протодіастолі. Він також описав симптоми при недостатності клапанів 

аорти – подвійний верхівковий поштовх, роздвоєння пульсової хвилі на великих 

судинах, феномен бісістолії. При склерозі початкової частини аорти описав 

роздвоєння першого тону в другому міжребер’ї справа. 

Четвертим досягненням, за хронологією було першим, можна вважати його 

вклад у створення помірно-унітарної теорії кровотворення, яку В. П. Образцов 

обґрунтував у 1880 році у своїй докторській дисертації, за 27 років до 

повідомлення А. Папенгейма, з яким пов’язують створення цієй теорії. Тому саме 

В. П. Образцова слід вважати основоположником сучасної помірно-унітарної теорії 

кровотворення. В подальшому цю теорію розвивали М. Д. Стражеско, 

Д. Н. Яновський. Останній створив оригінальну школу українських гематологів. 

Професор В. П. Образцов відомий не тільки своїми новаторськими працями 

в області внутрішньої медицини, він також є засновником великої наукової 

терапевтичної школи, яку з повним правом називають київською (школою 

Образцова). 

Відомі керівники терапевтичних клінік Москви та Петербурга 

В. Д. Шервинський та В. М. Сиротинін неодноразово підкреслювали у своїх 
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виступах на з’їздах російських терапевтів, що, завдячуючи таким видатним вченим, 

як В. П. Образцов та його соратник Ф. Г. Яновський, провідна клінічна 

терапевтична думка перемістилась з Петербурга та Москви до Києва. 

До школи В. П. Образцова належали такі видатні діячі внутрішньої 

медицини, як академік М. Д. Стражеско (Київ), академік АН УРСР М. М. Губергріц 

(Київ), академік АН Білоруської РСР Б. І. Трусевич (Білорусія), професори 

Г. Р. Рубінштейн, Ф. А. Удінцев (Київ), Л. Б. Бухштаб (Одесса), Л. Я. Епштейн 

(Київ), І. Н. Шефтель (Донецьк), В. Н. Михайлов (Київ), К. М. Руткевич 

(Краснодар) та інші. 

А. З. Биліна, І. В. Гофман, А. М. Янушкевич (поляки за походженням) стали 

відомими професорами та створили власні школи в Польщі. 

Професор С. П. Томашевський – товариш Василя Парменовича по 

Університету Св. Володимира у ювілейному збірнику наукових праць, 

присвячених В. П. Образцову, в 1910 році писав:  

«Заведываемая им факультетская терапевтическая клиника сразу завоевала 

себе одно из первых мест среди медицинских школ города, а из числа 

многочисленных его учеников можно назвать немало имен, создавших себе 

почетную известность своими научными трудами и сделавшихся уже 

самостоятельными преподавателями Университета. Все это вместе взятое привело 

к тому, что созданная В. П. Образцовым оригинальная терапевтическая школа 

является первой терапевтической школой не только в Киеве, но, пожалуй, и во всей 

России и что руководимая им терапевтическая клиника по своему научному 

авторитету является первой терапевтической клиникой нашего отечества, а ее 

директор первым клиницистом-терапевтом нашего времени в России». 

Створення такої потужної, оригінальної школи українських терапевтів, 

представники якої започаткували свої школи в різних містах України та інших 

державах, безумовно теж можна віднести до великих досягнень В. П. Образцова. 
 

Підготував: 

Бойчак Михайло Петрович, 

доктор медичних наук,  

професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, Київ 
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Особисті документи В. П. Образцова 

 

Архівна довідка з метричної книги про дату народження В. П. Образцова 

(посилання: «Передерий В., Шипулин В. Настоящие врачи».– Киев, 2001, с. 49.) 
 

 

Диплом доктора медицини В. П. Образцова 

(із фондів Національного музею медицини України) 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ В. П. ОБРАЗЦОВА 

1880 

1. К морфологии образования крови в костном мозге у 

млекопитающих : дис. на степень доктора медицины лекаря Василия 

Образцова. – СПб. : Тип. Р. Голике, 1880. – 52 с.   616.3 О-233 
 

1882 
 

2. О лечении дизентерии // Еженедельная клиническая газета. – 

1882. – № 12 (21 марта). – С. 187–192. 
 

1884 
 

3. Доклад комиссии, назначенной Обществом Врачей в Киеве по 

вопросу «о мерах против дифтерита»: (читано в заседании общества 

19 февраля 1883 года) / сост. : Г. Н. Минх, А. И. Щастный, 

Е. В. Вербицкий, Н. В. Тальберг, В. П. Образцов, Т. Е. Маковецкий // 

Приложения к протоколам заседаний Общества Киевских врачей за 

1882-1883 год. – Киев : Тип. А. Н. Иванова, 1884. – С. 93–101.    61 (06) 

О 285 
 

1885 
 

4. [Др. Образцов представил 12 историй больных тифом…] : из 

заседания 26 ноября 1883 года // Протоколы заседаний Общества 

Киевских врачей за 1883-1884 год. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-

Новицкаго, 1885. – С. 7.   61 (06) О 285 
 

1887 
 

5. Об исследовании желудка и кишек // Еженедельная клиническая 

газета. – 1887. – № 22 (2 июня). – С. 407–411 ; – № 23 (10 июня). – 

С. 433–441. 

6. Об исследовании желудка и кишек и о положении нижней 

границы желудка // Еженедельная клиническая газета. – 1887. – № 34 

(1 декабря). – С. 649–654 ; – № 35 (8 декабря). – С. 665–671 ; – № 36 

(15 декабря). – С. 685–694 ; – № 37/38 (30 декабря). – С. 707–711. 
 

1888 
 

7. Два случая печеночных гнойников (К учению о 

поддиафрагматических нарывах) // Врач. – 1888. – № 23. – С. 443–444 ; 

№ 24. – С. 468–469. 

8. *Об исследовании желудка и кишек и о положении нижней 

границы желудка // Еженедельная клиническая газета. – 1888. 

9. [Сообщение об исследовании желудка и кишек] : из заседания 8 

апреля 1887 г. // Протоколы заседаний Общества Киевских врачей с 

приложениями за 1886-87 год. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкаго, 

1888. – С. 5.   61 (06) О 285 
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1889 
 

10. К этиологии подвижных почек // Еженедельная клиническая 

газета. – 1889. – № 2. – С. 2 ; № 3. – С. 57–61 ; – № 4. – С. 75–80 ; – 

№ 5. – С. 92–96.  
 

1892 
 

11. О физическом исследовании кишек // Врач. – 1892. – № 12. – 

С. 281–283 ; № 13. – С. 313. 
 

1893 
 

12. Из больничных наблюдений над холерною эпидемией 

прошлого года в Киеве : из Общества Киевских врачей (беседы о 

холере), заседание 20 февраля // Врач. – 1893. – № 11. – С. 310–311. 
 

1895 
 

13. [Вегетарианизм, как предупреждающая и лечебная мера…] : 

из протоколов Общества русских врачей в Москве, 24 февраля 1895 г. 

// Врач. – 1895. – № 11. – С. 314. 

14. [Демонстрация больной с туберкулезным перитонитом…] / 

Протоколы заседаний Акушерско-гинекологического общества № 67 

12 октября 1894 года // Университетские известия. – 1895. – № 11. – 

С. 39, 40, 43.   НБУ імені В. І. Вернадського 

15. К общей симптоматологии энтеритов и колитов // Врач. – 1895. 

– № 49. – С. 1390. 

16. Клинические формы аппендицита // Труды Общества Киевских 

врачей с приложением протоколов 18.02.-04.03.1895 г. – Киев : Тип. 

Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1895. – Т. 1, вып. 2. – С. 120–131.   61 (06) О-

285 
17. Клинические формы аппендицита // Труды Общества Киевских 

врачей с приложениями протоколов 18.03.-15.04.-29.04.1895 г. – Киев : 

Тип. Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1895. – Т. 1, вып. 3. – С. 120–131.   61 

(06) О-285 
18. Клинические формы воспаления червевидного отростка // Врач. 

– 1895. – № 20. – С. 549–552. 
 

1896 
 

19. [Демонстрация больной 21 года с опухолью в правой 

подвздошной впадины…] : из протокола очередного заседания 

Общества Киевских врачей 10 февраля 1896 г. // Труды Общества 

Киевских врачей с приложением протоколов 27.01.1896-10.02.1896 – 

24.02.1896. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1896. – Т. 2, вып. 2. – 

С. 58, 59.   61(06) О-285  

20. [Дискуссия по докладу д-ра Е. К. Контребинского о двух 

случаях нарастающего малокровия] : из протокола заседаний 

Общества Киевских врачей 19 октября 1895 г. // Труды Общества 
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Киевских врачей с приложением протоколов 23.09.1895-19.10.1895 г. – 

Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1896. – Т. 1, вып. 4. – С. 72–73. 

61(06) О-285 
21. К общей симптоматологии энтеритов и колитов // Русский 

архив патологии, клинической медицины и бактериологии. – 1896. – 

Т. 1. – Вып. 1/6. – С. 285–293. 

22. К симптоматологии энтеритов и колитов : доклад на 

очередном заседании Общества Киевских врачей 25 ноября 1895 года 

// Труды Общества Киевских врачей с приложением протоколов 

11.11.1895-25.11.1895 – 02.12.1895 – 16.12.1895. – Киев : Тип. 

Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1896. – Т. 2, вып. 1. – С. 11–14.   61(06) О-285 

23. [Случай успешного лечения туберкулезного перитонита 

промываниями желудка] : из протоколов заседаний Акушерско-

гинекологического общества за 1894 год // Университетские известия. 

– 1896. – № 3. – С. 121–123.   НБУ імені В. І. Вернадського 
 

1897 
 

24. [Доклад В. П. Образцова, посвященный обзору ученой 

деятельности проф. Е. И. Афанасьева] : из протокола заседания 

Физико-медицинского общества № 3 от 24 апреля 1897 года // 

Университетские известия. – 1897. – № 10/12. – С. 17.   НБУ імені 

В. І. Вернадського  
25. О расширении желудка // Врач. – 1897. – № 1. – С. 1–5. 

26. О расширении желудка // Труды Общества Киевских врачей с 

приложением протоколов 16.11, 30 11, 14.12. 1896. – Киев : Тип. 

Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1897. – Протокол 30.11.1896. – С. 7–9.   НБУ 

імені В. І. Вернадського  
 

1898 
 

27. *К диагностике рака и туберкулеза слепой кишки. – [СПб.], 

[1898]. – 13 с.   ГЦНБ, Москва 

28. К распознаванию рака и бугорчатки слепой кишки, 

бугорковаго перитифлита и бугорчатки подвздошной кишки // Врач. – 

1898. – № 27. – С. 781–783 ; № 28. – С. 825–828. 

29. Случай злокачественного малокровия на почве просовидной 

бугорчатки / В. П. Образцов, В. К. Высокович // Больничная газета 

Боткина. – 1898. – № 38. – Стб. 1793–1800.  НБУ імені 

В. І. Вернадського 
30. Случай тяжелого наростающего малокровия на почве 

бугорчатки / В. П. Образцов, В. К. Высокович // Труды Общества 

Киевских врачей с приложением протоколов 14.03, 28 03, 18.04, 02.05, 

16.05, 30.05. 1898. – Киев : Тип. Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1898. – 

Протокол 30.05.1898. – С. 47–48.   НБУ імені В. І. Вернадського 

31. [Участие в прениях] : из протокола заседания Физико-

медицинского общества 24 апреля 1898 года // Университетские 

известия. – 1898. – № 10. – С. 178.   НБУ імені В. І. Вернадського 
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1899 
 

32. [Демонстрация больного, страдающего раком S. Romanum…] : 

из протокола заседания Физико-медицинского общества 30 апреля 

1898 // Университетские известия. – 1899. – № 2. – С. 235–236.   НБУ 

імені В. І. Вернадського 
33. *К диагностике рака и туберкулеза слепой кишки // 

Больничная газета Боткина. – 1899. – № 32. 

34. [Участие в прениях] : из протокола заседания Физико-

медицинского общества 8 октября 1898 года // Университетские 

известия. – 1899. – № 2. – С. 239.   НБУ імені В. І. Вернадського 

35. [Участие в прениях] : из протокола заседания Физико-

медицинского общества 23 октября 1898 года // Университетские 

известия. – 1899. – № 2. – С. 244.   НБУ імені В. І. Вернадського 

36. *Zur Diagnose des Blinddarcarcinom, der Blinddarmtuberculose, 

der tuberculosen. Perityphlitis und der Ileumtuberculose // Archiv fur 

Verdanungskrankheiten, Bd.IV. 
 

1900 
 

37. [Замечания к докладу проф. Н. А. Оболонского «Курганные 

раскопки в Херсонской области»] : из протокола заседания Физико-

медицинского общества 28 января 1899 года // Университетские 

известия. – 1900. – № 1. – С. 124–125, 127–128, 129.   НБУ імені 

В. І. Вернадського 
38. *К вопросу об appendicitis larvata и о переносе болевых 

ощущений в брюшной полости // Больничная газета Боткина. – 1900. 

39. О нахождении сердечного галопа при непосредственном 

выслушивании сердца // Врач. – 1900. – № 23. – С. 697–700. 

40. О переносе (трансференции) болевых ощущений в брюшной 

полости // Больничная газета Боткина – 1900. – № 5. – Стб. 185–191; – 

№ 6. – Стб. 237–243. 

41. [Описание клинического случая; участие в прениях] : из 

протокола заседания Физико-медицинского общества 26 марта 

1899 года // Университетские известия. – 1900. – № 11. – С. 234, 238. 

НБУ імені В. І. Вернадського 
42. [Участие в прениях] : из протокола заседания Физико-

медицинского общества 7 октября 1899 года // Университетские 

известия. – 1900. – № 11. – С. 296.   НБУ імені В. І. Вернадського 

43. [Участие в прениях] : из протокола заседания Физико-

медицинского общества 16 декабря 1899 года // Университетские 

известия. – 1900. – № 12. – С. 240–341.   НБУ імені В. І. Вернадського 

44. [Участие в прениях по докладу «К вопросу об appendicitis 

larvata и о переносе (трансференции) болевых ощущений в брюшной 

полости»] : из протокола заседания Физико-медицинского общества 25 

ноября 1899 года // Университетские известия. – 1900. – № 12. – 

С. 324.   НБУ імені В. І. Вернадського 
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1901 
 

45. [К вопросу об appendicitis larvata и о переносе (трансференции) 

болевых ощущений в брюшной полости: прения по поводу доклада] : 

из протокола заседаний Физико-Медицинского Общества 25 ноября 

1899 года // Труды Киевского Физико-Медицинского Общества, 

состоящего при Университете Св. Владимира / под ред. В. Чиркова. – 

Киев : Тип. Император. ун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкаго, 

1901. – Вып. 2. – С. 324–326.   61 (06) К-384 

46. [О нахождении сердечного галоппа при непосредственном 

выслушивании : прения по поводу доклада] : из протокола заседаний 

Физико-Медицинского Общества 25 апреля 1900 года // Труды 

Киевского Физико-Медицинского Общества, состоящего при 

Университете Св. Владимира / под ред. В. Чиркова. – Киев : Тип. 

Император. ун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1901. – 

Вып. 2. – С. 94–95.   61 (06) К-384 
 

1902 
 

47. К механизму происхождения сердечного галопа : аутореферат 

доклада // Восьмой Пироговский съезд, Москва, 3-10 января 1902 г. : 

ауторефераты и положения докладов по секциям. – М. : «Печатня 

С. П. Яковлева», 1902. – Вып. 6. – С. 56–57.   61(063) П-334 

48. О прощупывании привратника желудка: аутореферат доклада // 

Восьмой Пироговский съезд, Москва, 3-10 января 1902 г. : 

ауторефераты и положения докладов по секциям.– М. : «Печатня 

С. П. Яковлева», 1902. – Вып. 6. – С. 57–58. 61(063) П-334  

49. О прощупывании привратника желудка // Врачебная газета. – 

1902. – № 9. – С. 197–200. 

50. [Сообщение о нахождении сердечного галопа при 

непосредственном выслушивании…] : из протоколов заседаний 

Физико-медицинского общества 27 апреля 1900 г. // Университетские 

известия. – 1902. – № 4. – С. 94.   НБУ імені В. І. Вернадського 

51. [Участие в прениях по докладу доктора В. Ю. Люминского «О 

специфических сыворотках небактерийного происхождения»] : из 

протокола заседания Физико-медицинского общества 17 января 1901 

года // Университетские известия. – 1902. – № 5. – С. 211.   НБУ імені 

В. І. Вернадського 
52. [Участие в прениях по докладу А. С. Своехотова «Случай 

острой лейкимии»] : из протокола заседания Физико-медицинского 

общества 30 ноября 1900 года // Университетские известия. – 1902. – 

№ 5. – С. 206–207.   НБУ імені В. І. Вернадського 

53. Участие в прениях по докладу Н. Д. Стражеско «Случай 

Pyopneymothorax subfrenicus»] : из протокола заседания Физико-

медицинского общества 15 февраля 1901 года // Университетские 

известия. – 1902. – № 5. – С. 213–214. – НБУ імені В. І. Вернадського 
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1903 

 

54. О прощупывании привратника желудка: доклад на заседании 

Физико-медицинского общества 18 окт. 1901 г. // Университетские 

известия. – 1903. – № 5. – С. 88–89.   НБУ імені В. І. Вернадського 

55. О раздвоенных и прибавочных тонах сердца при 

непосредственном его выслушивании : речь, читанная на годовом 

заседании Киевского физико-медицинского общества 18.04.1903 г. // 

Русский врач. – 1903. – Вып. 33. – С. 1149–1152 ; – Вып. 34. – С. 1177–

1180. 

56. [Участие в прениях по докладу И. Б. Струдзинского «Два 

случая осумкованного плеврита] : из протокола заседания Физико-

медицинского общества 18 окт. 1901 г. // Университетские известия. – 

1903. – № 5. – С. 20–21.   НБУ імені В. І. Вернадського 

57. [Участие в прениях по докладу А. К. Зиверта «Случай 

дивертикула пищевода»] : из протокола заседания Физико-

медицинского общества 18 окт. 1901 г. // Университетские известия. – 

1903. – № 5. – С. 29.   НБУ імені В. І. Вернадського 

58. [Участие в прениях по докладу Н. Д. Стражеско «Случай 

перикардиального ложного цирроза печени»] : из протокола заседания 

Физико-медицинского общества 18 окт. 1901 г. // Университетские 

известия. – 1903. – № 5. – С. 31.   НБУ імені В. І. Вернадського 

 

1904 

 

59. О болезни Вейля: доклад на 9 Пироговском съезде, заседание 

5 января // Русский врач. – 1904. – № 7. – С. 255. 

 

1905 

 

60. К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и 

сердца. – Киев : Издание студентов-медиков, 1905. – 165 с.   616.3 О-
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В. К. Высоковича. – Киев : Тип. Император. ун-та Св. Владимира АО 

печ. и издат. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1907. – С. 247–254.   61(09) 
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И. Донат ; пер. с 6-го нем. изд. В. Г. Лазарева с предисл. 

В. П. Образцова. – 2-е рус. изд., доп. по 7-му немецкому. – Киев : 
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63. О прерывистом, разделенном на два приема, сокращении 
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В. П. Образцова. – 3-е рус. изд., доп. по 8-му немецкому. – Киев : 

Сотрудник, 1909. – 580 с.   616(02) Д-44   
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rectoromanoscopia…] : прения по поводу докладов // Труды Первого 

съезда Российских Терапевтов (Москва, 19-23 декабря 1909 г.) / под 

ред. : В. А. Воробьева, М. П. Кончаловского. – М. : ТОВ Тип. 

А. М. Мамонтова, 1910. – С. 268.   61(063) С-94 

69. К патогенезу и лечению круглой язвы желудка : автореферат 

доклада // Труды Первого съезда Российских Терапевтов (Москва, 19-

23 декабря 1909 г.) / под ред. : В. А. Воробьева, М. П. Кончаловского. – 

М. : ТОВ Тип. А. М. Мамонтова, 1910. – С. 76–77.   61(063) С-94 

70. К патологии и лечению круглой язвы желудка // 9 Съезд 

Российских хирургов (Москва, 19-23 декабря 1909 г.). – М. : Поставщ. 

Двора его Величества Т-во Окоропеч. А. А. Левенсон, 1910. – С. 39-40. 

61(063) С-94 
71. К симптоматологии и диагностике тромбоза венечных 

артерий сердца / В. П. Образцов, Н. Д. Стражеско. – М. : ТОВ Тип. 

А. И. Мамонтова, 1910. – 20 с.   616.3 О-233 

72. К симптоматологии и диагностике тромбоза венечных 

артерий сердца / В. П. Образцов, Н. Д. Стражеско // Труды Первого 

съезда Российских Терапевтов (Москва, 19-23 декабря 1909 г.) / под 

ред. : В. А. Воробьева, М. П. Кончаловского. – М. : ТОВ Тип. 

А. М. Мамонтова, 1910. – С. 26–43.   61(063) С-94 

73. О тазовых аппендицитах у женщин // Труды Третьего съезда 

Общества Российских акушеров и гинекологов, Киев, 2-5 апреля 1909 

года / под ред. : Н. К. Неелова, Г. Ф. Писемского. – Киев : Тип. 

С. В. Кульженко, 1910. – Вып. 2. – С. 153, 158–159.   61 (063) В-853 
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74. [При локализации рака у привратника…] : прения по поводу 

докладов // Труды Первого съезда Российских Терапевтов (Москва, 19-

23 декабря 1909 г.) / под ред .: В. А. Воробьева, М. П. Кончаловского. – 

М. : ТОВ Тип. А. М. Мамонтова, 1910. – С. 222.   61(063) С-94 

75. [Редкость язвы желудка в Петербурге…] : прения по поводу 

докладов // Труды Первого съезда Российских Терапевтов (Москва, 19-

23 декабря 1909 г.) / под ред. : В. А. Воробьева, М. П. Кончаловского. – 

М. : ТОВ Тип. А. М. Мамонтова, 1910. – С. 100.   61(063) С-94 

76. О перисигмоидитах и тазовых формах аппендицита : сообщено 

в сокращенном виде на 25 съезде терапевтов в Вене // Практический 

врач. – 1910. – № 47. – 765–767 ; № 48. – С. 788–790. 
 

1911  
 

77. К распознаванию грыжи Трейтца. – СПб. : Тип. 1-й Спб. 

Трудовой Артели, 1911. – 9 с. – Отд. отт. из газеты «Практический 

Врач». – 1911. – № 14.   616.3 О-233 

78. О перисигмоидитах и тазовых формах аппендицита. – СПб. : 

Тип. Первой Спб. Трудовой Артели, 1911. – 15 с. – Отд. отт. из газеты 

«Практический Врач». – 1910. – № 47–48.   616.3 О-233 

79. О непосредственном выстукивании одним пальцем. Об 

изолированной перкуссии : (сообщено в Киевском физико-

медицинском обществе) // Русский врач. – 1911. – № 46. – С. 1749-

1754 ; № 47. – С. 1785-1788. 
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80. К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и 

сердца. – Киев : Изд. издател. комиссии студентов-медиков, 1912. – 

261 с.   616.3 О-23 

81. Неврозы сердца : доклад по программному вопросу на 3 съезде 

Российских терапевтов из Москвы 21 декабря 1911 г. // Труды 

Третьего съезда Российских терапевтов (Москва, 19-23 декабря 

1911 г.) / под ред. : В. А. Воробьева, М. П. Кончаловского, 

Т. А. Левенталя [и др.]. – М. : Тов. Тип. А. И. Мамонтова, 1912. – 
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82. Неврозы сердца : доклад по программному вопросу на 3 съезде 

Российских терапевтов из Москвы 21 декабря 1911 г. // Русский врач. – 
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84. К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и 

сердца. – Изд. 3-е доп. с 12 рис. на отд. таблицах. – Киев : Тип. 

И. И. Чоколова, 1914. – 305 с.   616.3 О-233 

85. [Прения по докладу С. Ф. Дерюжинского «Итоги 17-летней 
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описания перенесенной им самим резекции желудка, пораженного 

раком» на Соединенном заседании с 13 съездом Российских Хирургов] 

// Труды Пятого съезда Российских терапевтов (СПб., 16-20 декабря 

1913 г. ). – СПб. : Тип. Г. И. Зархи, 1914. – С. 166.   61(063) С-941 

86. [Речь памяти проф. Н. А. Оболонского, произнесенная на 

заседании Физико-медицинского общества 21.03.1913] // 

Университетские известия. – 1914. – № 8. – С. 72–75.   НБУ імені 

В. І. Вернадського 
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87. К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и 

сердца. – Изд. 4-е без перемен с 12 рис. на отд. таблицах. – Киев : Тип. 

АО «Петр Барский в Киеве», 1915. – 305 с.   616.3 О-233 
 

1916 
 

88. О прощупываемости и прощупывании печени : (речь, 

произнесенная на годовом собрании Общества Киевских врачей 

5.12.1915 г. // Русский врач. – 1916. – № 2. – С. 34–38. 
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89. Предисл. Диагностика и терапия : краткое руководство для 

врачей и студентов / сост. : Г. Шмидт, Л. Фридгейм, А. Ламгофер, 

И. Донат ; авториз. пер. В. Г. Лазарева с предисл. В. П. Образцова. –   

7-е рус. изд., доп. по 14-му нем. испр. изданию. – Петроград-Киев : 

Сотрудник, 1917. – 420 с.   616(02) Д-44  
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90. Предисл. Диагностика и терапия : краткое руководство для 

врачей и студентов / Сост. : Г. Шмидт, Л. Фридгейм, А. Ламгофер, 

И. Донат ; авториз. пер. В. Г. Лазарева с предисл. В. П. Образцова. –   

9-е рус. изд., доп. по 14-му нем. испр. изданию. – Петроград-Киев : 

Сотрудник, 1918. – 420 с.   ГЦНБ, Москва 
 

1919 
 

91. Предисл. Диагностика и терапия : краткое руководство для 

врачей и студентов / сост. : Г. Шмидт, Л. Фридгейм, А. Ламгофер, 

И. Донат; авториз. пер. В. Г. Лазарева с предисл. В. П. Образцова. –  

10-е рус. изд., доп. по 16-му нем. испр. изданию. – Петроград-Киев : 

Сотрудник, 1919. – 464 с.   616(02) Д-44 
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92. Болезни жедудка, кишек и брюшины / В. П. Образцов, при 

участии А. З. Былины ; под ред. : Н. Д. Стражеско. – Киев : Госиздат 

Украины, 1924. – 212 с.   616.3 О-233 
 

1949 
 

93. К симптоматологии и диагностике тромбоза венечных 

артерий сердца / В. П. Образцов, Н. Д. Стражеско // Клиническая 

медицина. – 1949. – № 11. – С. 15-25. 
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змісту: К морфологии образования крови в костном мозге у 

млекопитающих; О нахождении сердечного галопа при 

непосредственном выслушивании сердца; К механизму 

происхождения сердечного галопа; О раздвоенных и прибавочных 

тонах сердца при непосредственном его выслушивании; О 

прерывистом, разделенном на два приема, сокращении левого 

желудочка сердца (бисистолии) и о явлениях на артериях при 
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диагностическом и прогностическом значении прощупывания 
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грыжи Трейтца; Случай тазового нагноения; О лечении дизентерии.   
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Общественная деятельность профессора В. П. Образцова 

... В данной статье затронута одна из сторон 

деятельности ученого, а именно общественная 

деятельность, которой В. П. Образцов отдавал много сил 

и которая органически сочеталась с его научно-

педагогической и клинической деятельностью. 

После блестящей защиты диссертации в стенах 

Санкт-Петербургской медико-хирургической академии 

проф. Ф. Н. Заварыкин предложил В. П. Образцову 

остаться у него на кафедре для подготовки к получению 

профессорского звания по гистологии. Приглашали 

В. П. Образцова также и профессора-клиницисты. 

Однако ему пришлось отказаться от этих предложений 

из-за материальной необеспеченности и принять 

предложение Военного министерства заведовать 

внутренним (терапевтическим) отделением Киевского 

военного госпиталя. В конце сентября 1880 г. В. П. Образцов выехал в Киев. Он 

лелеял надежду, что в университетском городе ему сразу удасться заняться 

научными изысканиями, но ошибся; он не был принят в университетскую среду, 

доступ в лаборатории и клиники для него был закрыт. Тогда В. П. Образцов всецело 

отдается работе в госпитале в качестве военного клинического врача. Одновременно 

он вступает (1881) в члены Общества киевских врачей, активно участвует в его 

заседаниях, в организационной работе общества. 

В. П. Образцов был также членом-учредителем и постоянным участником 

физико-медицинского общества при Киевском университете, на протяжении многих 

лет являясь его казначеем и хранителем музея. Как разносторонний специалист, 

интересующийся так называемыми пограничными областями, он был членом-

учредителем и активным участником Хирургического (с 1908 г.) и Акушерско-

гинекологического (с 1887 г.) обществ киевских врачей, а также принимал участие в 

организации и работе научного общества врачей Киевской городской 

Александровской больницы. 

…В. П. Образцов был одним из организаторов VI Пироговского съезда, 

проходившего в Киеве в 1896 г., являясь также заведующим секцией инфекционных 

болезней с бактериологией. На многих Пироговских съездах он избирался 

председателем, а на V и VIII съездах – почетным председателем секции. Назрела 

необходимость организации самостоятельных съездов терапевтов всей России. 

В. П. Образцов был в числе организаторов I съезда российских терапевтов, 

состоявшегося в 1909 г. в Москве. На этом съезде он был выбран товарищем 

председателя (член президиума) и выступал с докладами дважды. На III съезде 

российских терапевтов в 1911 г. В. П. Образцова избрали почетным председателем. 

Он был также председателем организационного комитета IV съезда российских 

терапевтов, который состоялся в Киеве в 1912 г. 

В. П. Образцов вел большую редакционно-издательскую работу. Он 

сотрудничал во многих медицинских газетах и журналах России: «Еженедельная 

клиническая газета», «Больничная газета Боткина», «Врач», «Русский врач», 

«Южно-Русская медицинская газета», «Практический врач», «Архив 

Подвысоцкого»; в немецких и других зарубежных медицинских газетах и журналах: 
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«Архив Вирхова», «Архив клинической медицины», «Центральная медицинская 

газета», «Берлинская медицинская газета», «Гастроэнтерологический журнал 

Боаса», «Международный журнал по гастроэнтерологии» и др.; входил в 

редакционные комиссии журналов «Вопросы научной медицины», «Русский архив 

патологии, клинической медицины и бактериологии Подвысоцкого», «Врачебное 

дело». 

Член факультетского и университетского советов, В. П. Образцов всегда стоял 

на позициях предоставления самостоятельности и автономии университету и при 

каждом удобном случае отстаивал это право. 

Профессор В. П. Образцов был поборником женского медицинского 

образования и внес свою лепту (как моральную, так и финансовую) в это дело. В 

Киеве, вслед за Петербургом, был открыт женский медицинский институт. В его 

стенах преподавали ученики В. П. Образцова – профессора Н. И. Клопотовский и 

Н. Д. Стражеско.  

Неоднократно В. П. Образцов вне учебной университетской программы читал 

практическим врачам курс лекций вместе с другими профессорами о чуме и холере, 

которую наблюдал в Киеве во время холерной вспышки в 1892 г. Свои наблюдения 

над этой эпидемией он изложил в докладе, сделанном в марте 1893 г. в Киевском 

обществе врачей. Во время очередной вспышки осенью 1898 г. в Киеве заболеваний 

брюшным тифом, он вместе с другими членами на заседании городского 

больничного Совета настаивал на «необходимости постройки в Киеве постоянной 

большой больницы для инфекционных болезней, которой, к стыду для города в 

двести пятьдесят тысяч населения, до сих пор нет». В частности, он указывал на 

этом Совете, что все меры, принимаемые городом и санитарной комиссией к 

пресечению эпидемически распространяемой болезни, как бы энергично они ни 

были проведены, окажутся лишь паллиативными до тех пор, пока не будет 

существенно преобразовано снабжение города водой и не будет урегулировано 

питание и содержание рабочего класса Киева. 

Учитывая большую пользу специальных повторных курсов (своего рода 

курсы специализации) для практических врачей, он вместе с другими профессорами 

(В. К. Высоковичем и Ф. Г. Яновским) в конце прошлого столетия добивается их 

открытия при медицинском факультете Киевского университета и участвует в 

комиссии по разработке правил и условий организации и ведения преподавания на 

этих курсах. Там он читает лекции и ведет практические занятия по разделу 

диагностики внутренних и инфекционных болезней. 

В 1900 и 1910 гг. широко и торжественно были отмечены юбилейные даты – 

25-я и 35-летия врачебной и научно-общественной деятельности В. П. Образцова. 

Были организованы комиссии по проведению этих торжеств, в которые входили 

друзья ученого – видные профессора университета С. П. Томашевский, 

В. К. Высокович, Н. А. Оболонский (декан медицинского факультета), 

Д. А. Абуладзе, Н. Д. Стражеско – в то время уже профессор Киевского женского 

медицинского института. 

Будучи очень занятым (кафедра, клиника, врачебная, научная, издательско-

редакционная, а также многообразная общественная работа, практика), 

В. П. Образцов не мог с полной отдачей сил выполнять функции президента 

(председателя) Киевского общества врачей, и только после выхода в отставку он, 

несмотря на преклонный возраст и прогрессирующее заболевание, со свойственной 

ему страстностью и энергией отдался этой работе. Надо сказать, что Киевское 
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общество врачей уже в первые годы XX столетия с появлением в Киеве физико-

медицинского общества при Киевском университете пришло в упадок. Все 

профессора, преподаватели и врачи университета, задававшие тон научному 

обществу, вошли в физико-медицинское общество и активно в нем работали. Перед 

В. П. Образцовым стояла трудная задача — оживить деятельность Общества врачей 

Киева, сделать его действенным, актуальным, живым. И он блестяще справился с 

этой задачей: заседания стали проходить при полной аудитории, появились доклады 

с актуальными, серьезными, глубокими темами, интересные сообщения; в ряды 

постоянных докладчиков влились профессора и доценты университета. Киевское 

общество врачей взяло на себя функции физико-медицинского общества, 

деятельность которого со временем стала угасать н в дальнейшем полностью 

прекратилась. 

... после революции в Киеве образовался Союз врачей, и на собрании врачей 

города В. П. Образцов единогласно был выбран председателем Союза. В этой 

должности он работал до самой смерти. Было тяжелое время, врачи, как и остальное 

население, бедствовали; к тому же в Киеве происходила частая смена властей. Но и 

в такой обстановке В. П. Образцову удалось улучшить материальное положение 

многих врачей, облегчить их участь, а некоторых спасти от смерти. Все это ему 

удавалось благодаря его огромному авторитету. 
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ В. П. ОБРАЗЦОВА 

    

Цього року відзначається 155-річчя з дня 

народження Василя Образцова - одного з засновників 

української терапевтичної школи, який вперше у світі 

разом із Миколою Стражеском описав клінічну картину 

тромбозу коронарних артерій і довів можливість 

прижиттєвого виявлення інфаркту міокарда. Могили 

корифея українська кардіології Миколи Стражеска (1876-

1952) і його вчителя Василя Образцова (1851-1920) 

розташовані поряд на території Державного історико-

меморіального Лук'янівського заповідника і перебувають 

під охороною держави. На могилі Стражеска - білий 

мармуровий пам'ятник, на могилі Образцова - чорний 

гранітний хрест. Сьогодні численні наукові журнали пишуть про медичні відкриття 

й здобутки цих учених, студенти медичних університетів «штудіюють» методи 

діагностики Образцова-Стражеска. Проте правда про стосунки двох видатних 

лікарів досі залишається таємницею. Відомо, що Стражеско, який був учнем і зятем 

Образцова, якийсь час не спілкувався з тестем і помирав Василь Парменович у 

бідності та цілковитій самотності. Проте вже після смерті Образцова Стражеско 

дуже шанобливо про нього відгукувався і навіть написав книгу до 25-річчя з дня 

смерті свого вчителя. 

Справою усього життя Василя Образцова була медицина, яку видатний лікар 

називав «наукою, що вимагає високого мистецтва». Проте в нього була й інша 

пристрасть – він любив прекрасну стать і сам дуже подобався багатьом жінкам. 

Через одну з них його навіть викликав на дуель професор Київського університету, 

видатний патофізіолог Володимир Ліндеман. Сам Образцов був двічі одруженим, 

мав дітей від першого та другого шлюбів. Проте на старості залишився сам. І коли 

вже хворий і збіднілий Василь Парменович у сірому поношеному пальті йшов 

вулицями Києва, його - світоча київської медицини - майже ніхто не впізнавав. 
 

Покликання бути лікарем 
Славетний київський лікар-терапевт, професор Київського університету 

святого Володимира Василь Образцов жив у приватному будинку на вулиці 

Фундуклеївській (нині Богдана Хмельницького) у Києві. Працював у 

Олександрівській (нині Київській центральній міській, а за радянських часів – 

Жовтневій) лікарні, на території якої 1949 року йому було зведено пам'ятник. 
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Народився майбутній видатний лікар-терапевт у Вологодській губернії в 

родині бідного парафіяльного священика. Навчався в церковній школі, а пізніше у 

духовній семінарії. На той час випускники семінарій могли продовжувати навчання 

лише на медичних факультетах, і вісімнадцятирічний Василь Образцов попрямував 

навчатися до Петербурга. Майже всю дорогу, заради економії грошей, він подолав 

пішки. Під час тієї подорожі в кишені юнака був усього один колекційний 

«петровський» карбованець. Цей скарб, який дала йому для продажу на випадок 

крайньої потреби хрещена, Василь Образцов зберігатиме усе своє життя. 

У Петербурзі він вступив до Медико-хірургічної академії. Під час російсько-

турецької війни впродовж двох із половиною років Образцов працював полковим 

лікарем у Румунії, а пізніше вирушив навчатися на зароблені гроші до Німеччини. 

Згодом повернувся до Петербурга, і в 29 років захистив дисертацію у Медико-

хірургічній академії. Від пропозиції вступати в аспірантуру і готуватися до 

професорського звання він вимушено відмовився – в аспірантів тоді стипендій не 

було, тож Василю довелося шукати роботу. Військове відомство запропонувало 

йому завідування терапевтичним відділенням якогось зі шпиталів Росії. Образцов 

хотів працювати в Києві, який приваблював його як університетський осередок. У 

30-річному віці він переїхав до Києва, і все його подальше життя було пов'язане з 

цим містом. Проте одразу посаду в госпіталі йому не дали. «Професорська каста 

неохоче приймала у своє коло нових людей. Тому Василь Парменович спочатку 

мав у Києві тільки приватну практику. Та його популярність серед населення 

зростала дуже швидко», - писав учень Образцова, знаменитий кардіолог Микола 

Стражеско у книзі «Професор В. П. Образцов» (Київ, 1947). 

1887 року Василя Образцова, вже відомого і шанованого лікаря, обрали за 

конкурсом завідувачем терапевтичним відділенням Олександрівської лікарні. Тоді 

це відділення розташовувалося у двох дерев'яних неопалюваних бараках. Власним 

коштом, заробленим приватною практикою, Образцов облаштував лабораторію: 

купив два мікроскопи, різні прилади, реактиви. Слава Василя Образцова як 

надзвичайно уважного і грамотного лікаря швидко поширювалася по всій Україні. 

 

«Образцов уперше встановив причину інфаркту» 
Це сьогодні людина знає, що в неї болить – печінка, підшлункова чи шлунок. 

А наприкінці XIX століття про це не знали навіть лікарі. Методики розпізнавання 

захворювань черевної порожнини не було, був один «хворий орган» – живіт. Якщо 

пацієнт скаржився на біль у якійсь ділянці живота і в нього були симптоми, 

пов'язані з органами травлення, його відразу клали на операційний стіл. Тільки 

розрізавши живіт хворого, лікарі дивилися, що в нього там «не так». Василю 

Образцову цей драконівський метод діагностики був не до вподоби. І він став 

першим лікарем у світі, який розробив методику діагностування органів черевної 

порожнини не ножем, а методом глибокої пальпації. «Образцов був талановитим 

діагностом, і про нього казали, що якби він більше нічого не зробив, окрім 

розробки методу глибокої пальпації, то лише завдяки цьому ввійшов би в історію 

медицини», – каже завідувачка відділу охорони та збереження пам'яток 

Лук'янівського державного історико-меморіального заповідника Оксана Борисюк. 

Проте так про Василя Парменовича кажуть сьогодні. А тоді, наприкінці XIX 

століття, його навіть відверто висміювали. «У ті часи, коли хірурги тільки почали з 

побоюванням розрізати живіт при захворюваннях, що потребували операції, 

діагностика захворювань черевної порожнини була примітивна, пише Микола 



68 
 

Стражеско. – Досліджувати черевну порожнину ніхто не вмів, а знаменитий хірург 

того часу Микола Скліфосовський, коли його запитували перед операцією, що це 

за захворювання, відповідав коротко: «пухлина черевної порожнини». 

Метод діагностики Образцова спочатку викликав скептичні виступи в 

медичній пресі й навіть знущання. Тогочасна медицина стверджувала, що 

прощупати шлунок чи кишківник неможливо і вважала це вигадкою, яка межує з 

шарлатанством. Один із київських професорів тоді заявив: «Ну, знаєте, я думав, що 

Образцов дивак, а він зовсім ідіот. Каже, що можна промацати кишківник!». Однак 

діагноз, встановлений Образцовим, майже завжди підтверджувався при операції 

або розтині. Коли ж було запроваджено рентгенівський метод, який прижиттєво 

підтверджував дані пальпації, метод Образцова був упроваджений у загальну 

клінічну практику. 

Із 1893 року Василь Образцов почав викладати на кафедрі спеціальної 

патології і терапії медичного факультету Київського університету св. Володимира. 

Лекції читалися в Олександрійській лікарні і супроводжувалися демонстраціями. 

На емальованих тарілках просто з прозекторської до аудиторії приносили органи, 

які зазнали змін під час хвороби – шлунок, печінку, жовчний міхур, підшлункову 

залозу. Найбільш здібним студентам професор Образцов пропонував роботу у 

відділенні, і таким чином почала формуватися його наукова школа. Сам Василь 

Парменович мав унікальну здатність розпізнавати захворювання. Він уперше 

прижиттєво діагностував грижу Трейца, одним із перших описав апендицит і його 

форми, а також визначив ентерити як самостійну клінічну форму захворювань. 

Коли ж діагноз встановити не вдавалося, видатний терапевт, не соромлячись, казав: 

«Не знаю, братці». 

В історію медицини Василь Образцов увійшов не лише як талановитий 

гастроентеролог, а й як діагност хвороб серця. Він разом зі Стражеском уперше в 

світі прижиттєво діагностував інфаркт міокарда і встановив його причину. Це 

медичне відкриття розпочало нову еру в кардіології. 1915 року було надруковано 

книгу Образцова «До фізичного дослідження шлунково-кишкового каналу і серця», 

яка стала надзвичайно популярною у середовищі медиків і перевидавалася кілька 

разів. 

«Василь Образцов уперше у світі сказав слово «інфаркт» і пояснив його 

причину. Він описав тромбоз вінцевих артерій, який і спричинює інфаркт міокарда. 

Геніальність Василя Образцова була в тому, що він ставив діагнози інтуїтивно, на 

основі лише своїх знань, умінь і скарг хворого. Дуже важливо, щоб і сьогодні, коли 

вже є найсучасніші технічні засоби діагностики, людський фактор не було 

втрачено», – каже відомий український історик медицини, співавтор книги 

«Легенди і бувальщини київської медицини» Гелій Аронов. 

 

Від визнання до самотності 
Історія, пов'язана з дуеллю двох професорів університету св. Володимира 

(нині Національного університету ім. Шевченка) – Василя Образцова і Володимира 

Ліндемана, вразила 1908 року весь Київ. На той час Образцову було 59, а 

видатному патофізіологу, експериментатору й автору відомого підручника із 

загальної патології Володимиру Ліндеману – 40 років. Володимир Карлович 

славився підкресленим почуттям власної гідності. Зі студентами він був дуже 

суворим, вимагав відповідей лише за власними лекціями та своїм підручником і 

ніколи не ставив п'ятірок. «Якщо студентові ставити п'ять, то що ж залишиться 

мені?» – заявляв він. 
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Коли стало відомо про кохання між дружиною Ліндемана, київською 

красунею Варварою Чегодаєвою, і вже майже 60-річним Образцовим, Володимир 

Карлович просто на засіданні Ради університету назвав Василя Парменовича 

негідником і кинув йому в обличчя рукавичку. Того ж дня такий публічний виклик 

на дуель став головною темою розмов в університетських колах. Чоловіків 

намагалися помирити, але Володимир Ліндеман був непохитним. 

Забігаючи наперед скажемо, що, на щастя, обидва дуелянти залишилися 

живими. Колеги-професори не могли дозволити загинути котромусь із них і тому 

вдалися до хитрощів: пістолети зарядили холостими патронами. А ще обрали 

одним із секундантів найвищого серед професорів – знаменитого хіміка Сергія 

Реформатського. І він пройшов шлях розміром у 12 широченних кроків так, що між 

«ворогами» утворилася величезна відстань. Тоді Ліндеман заявив, що дуель 

перетворюється на фарс і відмовився брати в ній участь. Та цим справа не 

завершилася. Обох дуелянтів було притягнуто до суду за «Справою про дуель, яка 

не відбулася». Відповідно до тогочасного «Положення про покарання» Ліндемана 

звинувачували у виклику на дуель, а професора Образцова – в прийнятті виклику. 
 

 
 

Кадетська Роща – місце дуєлі між В. П. Образцовим і В. К. Ліндеманом, 1908 р. 
 

 

Сам Василь Образцов приймав виклик професора Ліндемана, маючи законну 

дружину і двох дітей. «У Василя Парменовича як достойного чоловіка після дуелі 

не залишалося іншого виходу, як одружитися з княгинею Чегодаєвою – це була 

справа честі. Можливо, він про це потім якось і шкодував – не знаю. Всі відомості 

про стосунки Образцова з другою дружиною збереглися на рівні легенд. Це вже 

переказано багатьма поколіннями і хтозна, як все було насправді. Можливо, хтось 

щось додавав від себе або, навпаки, замовчував», – вважає завідувачка відділу 

охорони та збереження пам'яток Лук'янівського державного історико-

меморіального заповідника Оксана Борисюк. 

Зі своєю першою дружиною Олександрою Гущиною Василь Парменович 

розлучився. На той час його донька від першого шлюбу Наталя вже вийшла заміж 

за майбутнього видатного кардіолога Миколу Стражеска. Розрив Образцова з 

Олександрою Олександрівною, як і гучний «навколодуельний» скандал, подружжя 
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Стражесків сприйняло боляче. Після розлучення мати Наталі Образцової жила в 

родині своєї доньки і зятя-кардіолога. 

У другому шлюбі в Образцова було двоє дітей – донька Євгенія (1909 року 

народження) та син Василь (1911 р. н.). Проте доля цих двох дітей, як і їхніх 

нащадків, залишилася невідомою. За переказами, коли почалася громадянська 

війна і революція, Варвара Чегодаєва разом із дітьми виїхала за кордон. Більшість 

професорів, серед них і Микола Стражеско з родиною, виїхали до Криму. А Василь 

Парменович у буремні 1917-20 роки залишився у Києві сам – в охопленому війною 

місті, яке переходило з рук у руки. Здоров'я його вже було слабким – із 50 років 

Образцов хворів на діабет, у 58 років у нього розвинулась артеріальна гіпертензія, 

стенокардія і кардіомегалія. Страждаючи від серцевих нападів, професор навіть 

написав доповідь «Про больові відчуття при захворюваннях серця». Влітку 1920 

року в Образцова стався інсульт, було втрачено рухливість правої руки і здатність 

говорити. Пацієнти перестали звертатися до хворого професора і всесвітньо 

відомого вченого обступили злидні. «Коли по вулицях Києва йшла людина в 

старенькому потертому сірому пальті, то ніхто не міг у ній впізнати професора 

Образцова. Його пам'ятали високим, вродливим, із гордою поставою. Василь 

Парменович був у Києві помітною постаттю; в нього часто закохувалися жінки», – 

розповідає Оксана Борисюк. 

Залишившись самотнім, Василь Образцов дуже бідував. Тяжко страждаючи, 

він кілька разів чинив спроби самогубства. Коли настала зима 1920 року, в нього не 

було грошей, щоб купити дрова, і температура у спальні сягала 2-4 градусів нижче 

нуля. 12 грудня, не виходячи з квартири, він захворів на грипозну пневмонію. Учні, 

бачачи безпорадність свого вчителя, відвезли його до лікарні для бідних при 

Покровському монастирі. Через два дні, 14 грудня 1920 року, Василь Образцов 

помер. В останні дні життя про славетного київського професора турбувалися лише 

черниці монастиря. 
 

Романець Д. Медицина як мистецтво. Київський професор Василь Парменович 

Образцов увійшов в історію як лікар із геніальними діагностичними здібностями / 

Д. Романець // Україна молода. – 2006. – 17 червня. – С. 8. 
 

 

 

История болезни и смерть М. М. Коцюбинского 

 

…я многократно обращался к Н. Д. Стражеско за добрым советом, когда 

собирал и готовил к печати «Избранные труды профессора В. П. Образцова» (они 

вышли в 1949 году), был занят заботами по сооружению памятника 

В. П. Образцову по макету скульптора Вронского (памятник был открыт в 1950 г. 

на территории больницы имени Октябрьской революции в Киеве), а также по ряду 

других вопросов. В тот вечер Н. Д. Стражеско много рассказывал о 

В. П. Образцове и его дуэли с Линдеманом, о педагогическом мастерстве приват-

доцента Афанасьева и административных талантах профессора Меринга, о своих 

встречах в Киеве с Л. В. Собиновым и М. М. Коцюбинским... 

Когда зашла речь о М. М. Коцюбинском, Николай Дмитриевич извлек из 

книжного шкафа томик его рассказов с дарственной авторской надписью, 

адресованной, кажется, В. П. Образцову. «Образцов был поистине выдающийся 

врач, – заметил при этом Н. Д. Стражеско. – Врач, пышущий неиссякаемым 
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оптимизмом! Его ненасытная любовь к жизни, казалось, способна была побеждать 

болезни, а яркость искрящегося юмором ума, неизменно привлекала собеседников. 

Слава его была заслуженна и велика». 

В. П. Образцов не обладал особым даром речи, но его клинические лекции и 

публичные разборы больных отличались такой глубиной и логичностью 

врачебного мышления, что скрадывали погрешности дикции и тембра голоса. 

Поэтому факультетская терапевтическая клиника медицинского факультета 

киевского университета, которой в течение многих лет руководил В. П. Образцов, 

пользовалась большой известностью далеко за пределами Киева и даже России. 

Сюда неизменно приезжали ученые и практические врачи из разных стран мира 

для усовершенствования своих медицинских знаний, повышения врачебной 

квалификации и усвоения новых, впервые применявшихся здесь методов 

диагностики и лечения. 

В клинику стекалось также бесчисленное множество больных из самых 

отдаленных уголков страны. Среди пациентов клиники был и Михаил Михайлович 

Коцюбинский. 

Страдая в течение многих лет ревматическим клапанным пороком сердца, 

М. М. Коцюбинский осенью 1912 г. почувствовал себя настолько плохо, что 

вынужден был совершить небольшое, но нелегкое для него путешествие из 

Чернигова, где он постоянно жил, в Киев для консультации с маститым 

профессором В. П. Образцовым. Писателя сопровождал в этой трудной поездке его 

постоянный домашний врач В. Н. Константинович. 

Первая встреча М. М. Коцюбинского с В. П. Образцовым состоялась, как 

было заранее условлено, на квартире Василия Парменовича. С трудом, сильно 

задыхаясь, поднимался на второй этаж М. М. Коцюбинский, а гостеприимно 

встречавший его на лестничной площадке внимательный врач тем временем 

сосредоточенно наблюдал за поведением своего пациента. 

Отличаясь удивительным умением входить в контакт с людьми, 

нуждавшимися в участии и помощи, В. П. Образцов старался обычно не 

торопиться со своими врачебными выводами. В этом проявлялось его предельно 

строгое отношение к себе и к оценке добываемых им объективных 

диагностических признаков. Поэтому нередко В. П. Образцов подолгу молчаливо и 

сосредоточенно наблюдал за поведением своих пациентов. Такова была 

излюбленная манера его общения с больными людьми. Иногда (это бывало не 

столь часто!) такое общение после долгих раздумий нежданно завершалось 

громогласным и честным признанием: «Не знаю, братцы...». На такие откровенные 

признания был способен, конечно, только такой врач, который сознавал всю 

сложность, всю ответственность своего положения и объективную ограниченность 

своих прикладных возможностей. 

Доктор В. Н. Константинович подробно рассказывал историю болезни 

писателя, а Василий Парменович, изредка прерывая его, уточнял отдельные и 

наиболее важные для диагноза детали течения этого заболевания. Затем он долго и 

сосредоточенно выслушивал больного. Ко многим врачам обращался за 

медицинской помощью М. М. Коцюбинский, но ни один из них не исследовал его с 

такой тщательностью и с таким вниманием, как В. П. Образцов. Это внушило не 

только доверие, но и вселило веру в возможное исцеление. Свыше часа они так 

просидели втроем в просторном кабинете В. П. Образцова, приглядываясь друг к 

другу. М. М. Коцюбинский, склонив слегка голову, покашливая и задыхаясь, 
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тревожно и молчаливо слушал не совсем понятный ему разговор В. П. Образцова с 

В. Н. Константиновичем. 

Состояние здоровья Михаила Михайловича оказалось тогда настолько 

тяжелым, что В. П. Образцов активно воспротивился желанию 

М. М. Коцюбинского возвратиться домой, в Чернигов, и настоял на стационарном 

лечении его в Киеве. Михаил Михайлович, изнуренный своим тяжким недугом, 

был вынужден согласиться с этим предложением. 

Так в конце октября 1912 г. М. М. Коцюбинский поступил для лечения в 

прославленную факультетскую терапевтическую клинику медицинского 

факультета Киевского университета. «А меня перевезли, наконец, в Киев и 

уложили в клинику, как «тяжелого сердечника», – сообщил М. М. Коцюбинский 

А. М. Горькому 26 октября 1912 г. – Однако я нахожу, что иногда чудесно этак 

побаловаться! Какие великолепные люди посещают меня ежедневно, приносят мне 

все, что я люблю – цветы, книги, самих себя. В окно смотрит то же солнце, которое 

и Вас греет, – и оттого кажется еще теплее и ласковее...». 

Так высоко восприимчив был отягощенный тяжелой болезнью писатель и к 

голубому небу, и к солнцу, и к осенним цветам, и к добрым людям. Такие больные 

остро нуждаются в ласковом участии и в искреннем сердечном тепле врача. Это 

понимал В. П. Образцов и поэтому дал строжайшие указания своим помощникам 

устроить М. М. Коцюбинского с максимальным комфортом. В первый же день 

поступления писателя в клинику было сделано все необходимое, все возможное, 

чтобы создать М. М. Коцюбинскому наиболее благоприятные условия, возможные 

в обстановке тогдашней больницы. Писатель был помещен в небольшую, но 

отдельную, отдаленную от шумной студенческой аудитории палату, в которой 

было сравнительно много света и воздуха. А окна факультетской клиники 

выходили на зеленый и живописный, украшенный пирамидальными тополями 

Бибиковский бульвар (теперь бульвар Шевченко). 

В клинике Михаил Михайлович был окружен большим вниманием и 

трогательной заботой всего медицинского персонала. Это, разумеется, было 

обусловлено не только чрезвычайно тяжелым состоянием его здоровья, но и 

большим уважением к нему, как к выдающемуся мастеру художественного слова. 

При повторном обследовании в клинике В. П. Образцов обнаружил у 

М. М. Коцюбинского, наряду с ревматическим пороком двустворчатого клапана 

сердца, тяжелое общее расстройство кровообращения, приведшее к значительным 

застойным изменениям в легких, в печени и к развитию массивных отеков на 

ногах. Постоянная мучительная одышка, неумолимая, тягостная бессонница и 

сильная жажда настолько изнуряли его, что по временам он, казалось, лишался 

самообладания и последней доли того целебного оптимизма, который вообще был 

свойствен Михаилу Михайловичу и который был так остро необходим для 

успешного лечения. В силу этого В. П. Образцову пришлось с первых дней лечения 

применить весь арсенал самых мощных лекарственных средств, включая даже 

систематическое введение наркотиков на ночь, чтобы дать больному возможность 

на несколько часов уснуть и забыться. В эту пору Н. Д. Стражеско завершал свои 

исследования о лечебном действии строфантина, снискавшие ему впоследствии 

большую известность. И М. М. Коцюбинский явился одним из тех первых 

пациентов клиники, которым суждено было ощутить на себе могучее действие 

этого нового лекарственного средства. 
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Уже 29 октября 1912 г. в письме к В. И. Коцюбинской содержатся такие 

данные: «Я чувствую себя неплохо. Уже 2 ночи понемногу спал, в первую ночь 4 

часа и прошлую – 3 часа. После бессонной ночи я всегда чувствую себя лучше 

(нервы), чем после сна, ибо тогда днем наступает реакция. Врачи обо мне 

заботятся...». Но объективное состояние здоровья писателя было крайне тяжелым, 

он сильно страдал, тяготился своим тяжелым физическим состоянием, тосковал, но 

тем не менее строго придерживался назначенного режима. Тосковал он особенно 

сильно потому, что, по указанию В. П. Образцова, были резко ограничены 

посещения друзей и знакомых писателя, которые буквально осаждали здание 

клиники. «...Меня приковали к постели и не говорят, когда позволят даже сидеть. 

Мне все еще очень плохо...», – писал из клиники М. М. Коцюбинский 13 ноября 

1912 г. В. М. Гнатюку. 

В. П. Образцов ежедневно, не исключая воскресных дней, посещал больного 

писателя и с присущим ему вниманием и тщательностью изучал и наблюдал за 

тяжелым течением болезни. По два, а иногда по три раза в день навещал 

М. М. Коцюбинского тогдашний старший ассистент клиники Н. Д. Стражеско. 

Кроме того, для систематического врачебного наблюдения был выделен 

клинический ординатор И. Рафиев и в помощь ему медицинская сестра. В письме к 

В. И. Коцюбинской 29 октября 1912 г., М. М. Коцюбинский сообщил, что «иногда 

в день у меня бывает 5 врачей (Образцов, Стражеско, Рафиев – этот 2-3 раза в день, 

– Софьин и Петровский)». 

Окруженный такой заботой и вниманием, Михаил Михайлович со временем 

примирился со строгим больничным режимом и вскоре сам отказался от приема 

друзей и знакомых, ограничиваясь только активной перепиской с ними. Но даже и 

это в значительной степени утомляло больного. Впрочем, дело, вероятно, не 

ограничивалось тогда одними только письмами и записками. Писатель исподволь 

занимался и литературным трудом, без которого жизнь его становилась 

немыслимой. Это отлично понимали врачи. Известно, например, что на полях 

рукописи рассказа «На острове» имеется такая приписка: «Первую корректуру 

автор просит прислать ему по адресу: Бибиковский бульвар, № 17, палата 9, 

клиника профессора Образцова». Вероятно не только корректурой этого рассказа 

был занят М. М. Коцюбинский в дни своей тяжелой болезни… 

…Весь коллектив клиники всячески стремился поддерживать в писателе 

бодрость духа, уверенность в выздоровлении. И это, в общем, удавалось. Широко 

использовались самые различные деонтологические приемы, которыми в 

совершенстве владели и В. П. Образцов, и Н. Д. Стражеско. Вот маленькая 

иллюстрация сказанного: «Вчера вечером Стражеско показывал меня студентам и 

читал им лекцию, – сообщил писатель В. И. Коцюбинской (21 ноября 1912 г.). – Из 

нее (из лекции – Е. Л.) я понял, что мне лучше теперь, чем было…» (курсив мой – 

Е. Л.). Вот насколько высок был такт и врачебное искусство Н. Д. Стражеско. Даже 

студенческая лекция становится мощным лечебным фактором... 

…Особенно благотворное влияние на настроение больного писателя 

оказывали, разумеется, систематические и ежедневные посещения В. П. Образцова. 

Жизнерадостный, предельно доброжелательный и чуткий, обладавший 

величайшим авторитетом как первоклассный врач, Василий Парменович умел 

вовремя и пошутить, и утешить больного, внушить ему столь необходимую веру в 

свое исцеление… 
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…Часто в палате заходил разговор о литературе, музыке, об искусстве. 

В. П. Образцов был настолько широко и всесторонне образован, что у него 

неизменно находились темы для бесед с пациентами, соответственно их интересам, 

образованию, интеллекту. 

Как-то в одной из бесед с М. М. Коцюбинским речь зашла о романе 

Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов», незадолго до того впервые изданном в 

Лондоне на русском языке. В этом романе описано убийство жандармского 

полковника Карагозова. И В. П. Образцов доверительно сообщил 

М. М. Коцюбинскому о том, что в одном из персонажей этого романа изображен... 

он сам. Рыжеватый, высокий, чахоточный молодой человек, мнимый владелец 

рысака Варвара, на котором удрал от преследования полиции революционер, 

убивший Карагозова, был скромный студент-медик В. П. Образцов. Эта история 

живо заинтересовала М. М. Коцюбинского. И тогда Василий Парменович подробно 

рассказал о том, как он получил от революционного студенческого кружка задание 

разыграть роль богатого владельца конюшни, владельца замечательного рысака 

Варвара, о том, как его (В. П. Образцова) затем безуспешно разыскивали по всему 

Петербургу. Но ни один полицейский так и не догадался, что мнимым владельцем 

лошади был никто иной, как юноша-студент Медико-хирургической академии – 

В. П. Образцов. 

Будучи увлекательным и интересным собеседником, В. П. Образцов умело и 

незаметно отвлекал своих пациентов от их тягостных раздумий о болезнях. 

Поэтому М. М. Коцюбинский с волнением, надеждой и упованием ждал 

всякий раз посещений В. П. Образцова, который заходил к нему в палату запросто 

в своем излюбленном черном костюме и белоснежных манжетах, окруженный 

свитой своих учеников и сотрудников в белых халатах. После каждого визита 

Василия Парменовича легче становилось больному писателю. 

В. П. Образцов был предельно правдивым и искренним человеком. Поэтому 

не раз без всяких прикрас и ложного стеснения он рассказывал Михаилу 

Михайловичу о невероятных трудностях своей врачебной профессии. 

– Чем чаще оглядываешься на пройденный путь – мой и других врачей, – 

откровенно признавался В. П. Образцов, – тем больше сверлит мозг мысль: мы 

бьемся, возможно, и упорно, но бьемся, вооруженные картонными мечами. И 

поэтому представляемся, вероятно, кучкой смешных мечтателей... 

– Может быть и так, – отвечал ему М. М. Коцюбинский, – но приближается 

время, когда всем, кто борется за добро, дадут в руки стальные, неломающиеся и не 

картонные мечи, и зло будет побеждено. Будут драться не мечтатели, а могучие 

рыцари с ясной целью. 

Вот так откровенно и дружелюбно обменивались друг с другом своими 

сокровенными чаяниями и мечтами гуманный врач-ученый и писатель-демократ…. 

…Своими сокровенными мыслями и мечтами он не раз делился с Василием 

Парменовичем, благодарил его за гостеприимство и доброе отношение и 

настойчиво просил разрешить ему возвратиться в родные пенаты. Уже в письме от 

8 января 1913 г., адресованном В. И. Коцюбинской, Михаил Михайлович писал: 

«Вчера Образцов и Стражеско очень хвалили меня и оба советовали начать 

прогулки по двору. Только Стражеско не хочет, чтобы я подымался по лестнице». 
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…В. П. Образцов понял, что дальнейшее пребывание в больнице становится 

невыносимо тягостным для Михаила Михайловича. И Василий Парменович 

вынужден был отпустить писателя домой, в Чернигов, хотя не считал компенсацию 

кровообращения стойкой и длительной. 

Сложный клапанный порок сердца у М. М. Коцюбинского вызвал 

необратимые расстройства кровообращения, и рассчитывать на что-либо большее 

уже не представлялось возможным. И В. П. Образцов открыто высказался тогда 

окружающим его врачам, что он испытывает зависть к часовых дел мастерам, 

которые так легко разбирают механизм часов и тут же могут, в случае 

необходимости, заменить испорченную деталь... С этими сокровенными мечтами 

врача перекликаются и современная пластика поврежденных клапанов, и попытка 

пересадки сердца, и т. д. 

М. М. Коцюбинский вскоре выписался из клиники и уехал в Чернигов, но 

связи с В. П. Образцовым и его сотрудниками не порывал. Тем более, что Василий 

Парменович по-прежнему проявлял интерес к своему пациенту, пользуясь, в 

частности, подробной информацией, получаемой через доктора 

В. Н. Константиновича, систематически наблюдавшего писателя в Чернигове, и 

фельдшера Г. Н. Прокопенко, с которым Михаил Михайлович находился в давних 

дружеских отношениях. Но в Чернигове состояние здоровья писателя через 

некоторое время начало вновь ухудшаться. Его приковала к постели 

возобновившаяся с новой силой одышка, переходившая по временам в удушье, 

большие отеки. По поручению В. П. Образцова его ближайший ученик и 

помощник Н. Д. Стражеско несколько раз выезжал в Чернигов к 

М. М. Коцюбинскому и в последний раз навестил его уже в апреле 1913 года. 

Н. Д. Стражеско нашел тогда больного в предельно тяжелом состоянии. В 

комнатах его дома было душно, и задыхавшийся писатель все время просил 

открывать окна. Когда он вошел в комнату больного, Михаил Михайлович 

протянул навстречу ему руки и внимательно всматриваясь в глаза Н. Д. Стражеско, 

сказал: «Смотрите, какая дивная погода, какая красота, а я вот умираю». И слезы 

покатились из глаз М. М. Коцюбинского. «Тогда действительно, – вспоминал 

Н. Д. Стражеско, – была удивительно ранняя, солнечная весна. За Десной зеленели 

заливные луга, распускались на деревьях сочные почки, первая зеленая травка 

пробивалась на влажной, лоснящейся земле». 

На сей раз предчувствие близкой кончины не обмануло писателя. Через 

несколько дней он скончался… 

…Спустя много лет, уже в послереволюционные годы, в память о днях, 

проведенных писателем в клинике, при непосредственном участии Н. Д. Стражеско 

была установлена у фасада больницы мемориальная доска такого содержания: «В 

этой клинике в палате № 9 в 1912-1913 гг. находился на лечении выдающийся 

украинский писатель Михаил Михайлович Коцюбинский». В этих нескольких 

скупых словах, начертанных на мемориальном мраморе, находят свое отражение 

истинно гуманные и светлые традиции факультетской терапевтической клиники 

Киевского медицинского института. Эти традиции были заложены на заре XX века 

В. П. Образцовым, а затем успешно развивались благородными стараниями его 

преемников – Ф. Г. Яновского и Н. Д. Стражеско. 
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УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ В. П. ОБРАЗЦОВА 

 

 
 

Меморіальна дошка про присвоєння ім’я В. П. Образцова факультетській 

терапевтичній клініці Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця  

(травень 1949 р.) 
 

 

 
 

Пам’ятник В. П. Образцову, споруджений на честь 100-річчя з дня народження 

на терені Міської клінічної (Олександрівської) лікарні м. Києва (1950 р.) 
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Меморіальна дошка, встановлена на честь пам’яті В. П. Образцова у 1989 р. 

 на кардіологічному корпусі 408 окружного військового госпіталю під час зборів  

військових терапевтів (1989 р.) 
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Меморіальна дошка, яка була встановлена на будинку, де розміщалася  

факультетська терапевтична клініка, в якій працював В. П. Образцов  

(сучасна - Київська міська клінічна лікарня № 18) 
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Могила Образцова В. П. на Лук’янівському цвинтарі 

у різні роки 
 

 
 

Перший пам’ятник (1934-1994 роки) 

 

 

 

 
 

Лабрадоритова стела з портретом і написом: «Профессор Василий Парменович 

Образцов. 1851-1920. От украинских терапевтов» (1994 р.) 
 



87 
 

 

 

 

 

 
 

Пам’ятник, встановлений Іриною Стражеско (онукою М. Д. Стражеска) згідно 

заповіту дідуся – православний християнський хрест з написом: «Профессор Образцов 

Василий Парменович 1849-1920» (1997 р.) 
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малокровия]    20 

[Демонстрация больной с туберкулезным перитонитом…]   14 

[Доклад В. П. Образцова, посвященный обзору ученой деятельности проф. 

Е. И. Афанасьева]    24 

Доклад комиссии, назначенной Обществом Врачей в Киеве по вопросу «о мерах 

против дифтерита»: (читано в заседании общества 19 февраля 1883 года)    3 

[Др. Образцов представил 12 историй больных тифом…]    4 

[Замечания к докладу проф. Н. А. Оболонского «Курганные раскопки в Херсонской 

области»]    37 

Из больничных наблюдений над холерною эпидемией прошлого года в Киеве    12 

[К вопросу об appendicitis laruata и о переносе (трансференции) болевых ощущений 

в брюшной полости: прения по поводу доклада]    45 

К вопросу об appendicitis larvata и о переносе болевых ощущений в брюшной 

полости    38 

К диагностике рака и туберкулеза слепой кишки    33 

К диагностике рака и туберкулеза слепой кишки   27, 94 

К механизму происхождения сердечного галопа    47 

К морфологии образования крови в костном мозге у млекопитающих    1, 94 

К общей симптоматологии энтеритов и колитов    15, 21, 94 

К патогенезу и лечению круглой язвы желудка    70 

К патологии и лечению круглой язвы желудка    71 

К распознаванию грыжи Трейтца    77, 94 

К распознаванию рака и бугорчатки слепой кишки бугорковаго перитифлита и 

бугорчатки подвздошной кишки    28, 94 

К симптоматологии и диагностике тромбоза венечных артерий    72 

К симптоматологии и диагностике тромбоза венечных артерий сердца    68, 93, 94 

К симптоматологии энтеритов и колитов    22 

К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и сердца  60, 80, 84, 87 

К этиологии подвижных почек    10, 94 

Клинические формы аппендицита    16, 17 

Клинические формы воспаления червевидного отростка    18, 94 

Неврозы сердца    81, 82, 94 

О болезни Вейля : доклад на 9 Пироговском съезде    59 

О диагностическом и прогностическом значении прощупывания подвздошной 

кишки и мезентериальных желез  при брюшном тифе    94 

О лечении дизентерии    2, 94 

О нахождении сердечного галопа при непосредственном выслушивании сердца   

39, 94 
[О нахождении сердечного галоппа при непосредственном выслушивании]   46 
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О непосредственном выстукивании одним пальцем. Об изолированной перкуссии 

79 
О переносе (трансференции) болевых ощущений в брюшной полости    40, 94 

О перисигмоидитах и тазовых формах аппендицита    76, 78, 94 

О прерывистом, разделенном на два приема, сокращении левого желудочка сердца 

(бисистолии) и о явлениях на артериях при недостаточности клапанов аорты  63, 94 

О прощупываемости и прощупывании печени    88, 94 

О прощупывании привратника желудка    48, 49, 54, 94 

О раздвоенных и прибавочных тонах сердца при непосредственном его 

выслушивании    55, 94 

О расширении желудка    25, 26, 94 

О тазовых аппендицитах у женщин    65,73, 94 

О физическом исследовании кишек    11, 94 

Об изолированной перкуссии    94 

Об исследовании желудка и кишек    5, 94 

Об исследовании желудка и кишек и о положении нижней границы желудка    6, 8 

Об энтероптозе    94 

[Описание клинического случая; участие в прениях]    41 

Перкуссия желудка    94 

Перкуссия легких    94 

Перкуссия мочевого пузыря    94 

Перкуссия надлобкового пространства    94 

Перкуссия органов брюшной полости    94 

Перкуссия печени    94 

Перкуссия поперечной ободочной кишки    94 

Перкуссия селезенки    94 

Перкуссия сердца    94 

Перкуссия слепой кишки    94 

Перкуссия тонких кишок    94  

Перкуторное исследование органов грудной полости    94 

Предисл. Диагностика и терапия : краткое руководство для врачей и студентов / 

сост. : Г. Шмидт, Л. Фридгейм, А. Ламгофер, И. Донат ; пер. с 6-го нем. изд. 

В. Г. Лазарева с предисл. В. П. Образцова. – 2-е рус. изд., доп. по 7-му немецкому. 

62 
Предисл. Диагностика и терапия : краткое руководство для врачей и студентов / 

сост. : Г. Шмидт, Л. Фридгейм, А. Ламгофер, И. Донат ; пер. с 6-го нем. издания 

В. Г. Лазарева с предисл. В. П. Образцова. – 3-е рус. изд., доп по 8-му немецкому 

67  
Предисл. Диагностика и терапия : краткое руководство для врачей и студентов / 

сост. : Г. Шмидт, Л. Фридгейм, А. Ламгофер, И. Донат ; авториз. пер. с 6-го нем. 

изд. В. Г. Лазарева с предисл. В. П. Образцова. – 4-е рус. изд., доп. по 10-му 

немецкому    83 

Предисл. Диагностика и терапия : краткое руководство для врачей и студентов / 

сост. : Г. Шмидт, Л. Фридгейм, А. Ламгофер, И. Донат ; авториз. пер. 

В. Г. Лазарева с предисл. В. П. Образцова. – 7-е рус. изд., доп. по 14-му нем. испр. 

изданию    89 

Предисл. Диагностика и терапия : краткое руководство для врачей и студентов / 

cост. : Г. Шмидт, Л. Фридгейм, А. Ламгофер, И. Донат ; авториз. пер. 
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В. Г. Лазарева с предисл. В. П. Образцова. – 9-е рус. изд., доп. по 14-му нем. испр. 

изданию    90 

Предисл. Диагностика и терапия : краткое руководство для врачей и студентов / 

сост. : Г. Шмидт, Л. Фридгейм, А. Ламгофер, И. Донат; авториз. пер. В. Г. Лазарева 

с предисл. В. П. Образцова. – 10-е рус. изд., доп. по 16-му нем. испр. изданию    91 

[Прения по докладу С. Ф. Дерюжинского]    85 

[При локализации рака у привратника…]    74 

Профессор В. П. Образцов. Избранные труды     94 

[Редкость язвы желудка в Петербурге…]    75 

[Речь памяти проф. Н. А. Оболонского]    86 

Случай злокачественного малокровия на почве просовидной бугорчатки    29 

Случай инвагинации кишек (из терапевтической факультетской клиники 

Императорского Ун-та Св. Владимира)    61, 94 

Случай инвагинации кишек    64 

Случай тазового нагноения    66, 94 

Случай тяжелого наростающего малокровия на почве бугорчатки / В. П. Образцов, 

В. К. Высокович    30 

[Случай успешного лечения туберкулезного перитонита промываниями желудка] 

23 
[Сообщение о нахождении сердечного галопа при непосредственном 

выслушивании…]    50 

[Сообщение об исследовании желудка и кишек]    9 

[Участие в прениях по докладу «К вопросу об appendicitis larvata и о переносе 

(трансференции) болевых ощущений в брюшной полости»]    44 

[Участие в прениях по докладу А. К. Зиберта «Случай дивертикула пищевода»]   57 

[Участие в прениях по докладу А. С. Своехотова «Случай острой лейкимии»]    52 

[Участие в прениях по докладу доктора В. Ю. Люминского «О специфических 

сыворотках небактерийного происхождения]    51 

[Участие в прениях по докладу И. Б. Струдзинского «Два случая осумкованного 

плеврита]    56 

[Участие в прениях по докладу Н. Д. Стражеско «Случай перикардиального 

ложного цирроза печени»]    58 

[Участие в прениях по докладу Н. Д. Стражеско «Случай Pyopneymothrax 

subfrenucus»]    53 

[Участие в прениях]    31, 34, 35, 42, 43 

Zur Diagnose des Blinddarcarcinom, der Blinddarmtuberculose, der tuberculosen. 

Perityphlitis und der Ileumtuberculose    36 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Портрети В. П. Образцова у різні роки 

 

 
 

В. П. Образцов – відомий науковець, молодий викладач 
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Василь Парменович Образцов в останні роки життя 
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В. П. Образцов (верхній правий кут) серед професорів медичного факультету  

в альбомі 1903 року  
 
 

 
 

В. П. Образцов у першому ряду (сьомий зліва) на ювілеї наукової діяльності 

В. К. Високовича з професорами Університету Св. Володимира (1907 р.) 
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В. П. Образцов, М. Д. Стражеско з групою викладачів Університету 

Св. Володимира, 1912 р. 

 

 
 

 
 

Персонал факультетської терапевтичної клініки, 1914 рік. 

Перший ряд: в центрі Образцов В. П. 
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Засідання вченої ради медичного факультету Університету Св. Володимира, 1915 р., 

Образцов В. П. у другому ряду (третій зліва) 
 

 
 

В. П. Образцов серед колег 
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Вітрини Національного музею медицини України, присвячені історії Київської 

терапевтичної школи 
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Вул. Велика Підвальна, 5, де мешкала 

родина В. П. Образцова у 1895-1909 рр.                  

  

Вул. Ярославів Вал, 5 (колишня вул.                       

Велика Підвальна, 5) 

    

   

 
 



100 
 

 
 

Вул. Фундуклеївська, 60, де мешкав В. П. Образцов (1894–1920 рр.)  

(посилання на книгу: Друг О. Особняки Києва, Київ, 2004) 

 
 

 
 

Вул. Богдана Хмельницького, 60 (колишня вул. Фундуклеївська, 60), сучасний вигляд 
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В. П. Образцов в колі родини 
 

 
 

Онуки Дмитро та Ірина В. П. Образцова з батьком М. Д. Стражеском 
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Онука В. П. Образцова (донька М. Д. Стражеска) – 

Олександра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Онук В. П. Образцова – Дмитро з батьком М. Д. Стражеском 
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Онуки В. П. Образцова – Наталія та Олександра 

(доньки М. Д. Стражеска) 
 

 

 
 

Нащадки В. П. Образцова – Ірина, Наталія, Борис і Анна 

(онуки М. Д. Стражеска) 
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Інтер’єр «Кабінет професора В. Образцова» 

Автор проекту А. Крижопольський 

Художник С. Британ (із Національного музею медицини України) 
 
 

 
 

Картина художника М. Двоєглазова «Момент істини», на якій зображені 

В. П. Образцов та М. Д. Стражеско, 1990 р. 

Із книги О. О. Грандо: Очима художників. Київ, 1994  
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