
Додаток  2 

Матеріали для роботи 1 групи 

 

Військовий шпиталь № 1 у Кирилівській лікарні під час Першої світової війни. 

 

Палата військового шпиталю № 1 у Кирилівській лікарні. 



 Що чи кого зображено на фото? Опишіть фото якомога детальніше, не 

вдаючись до припущень чи узагальнень. 

 Коли був зроблений знімок (рік, період, подія)? 

 Що, на вашу думку, відбувається на фотографії? 

 Хто ці люди? Чим вони займаються? Які це об’єкти? 

 Це природна фотографія чи для неї спеціально позували перед 

камерою? 

 Назвіть історичні джерела, що могли б вам допомогти перевірити 

достовірність ваших висновків щодо цієї фотографії. 

 Що ви знаєте про події, які відтворені на фото? 

 

Прочитайте довідковий матеріал та дайте відповіді на запитання: 

1. Які обставини вплинули на те, що звичайна лікарня була перетворена у 

військовий госпіталь? 

2. Які військові операції російської армії  під час Першої світової війни ви 

можете пригадати? 

3. До яких наслідків для українських земель вони призвели? 

4. Які припущення щодо кількості поранених ви могли б зробити, 

розглядаючи фото? 

Розпочата в серпні 1914 року Перша світова війна дуже сильно вплинула на 

розмірений і звичний уклад київського життя. У 1916 році, в період наступу 

Південно-Західного фронту, який увійшов в історію як «Брусилівський 

прорив», кількість хворих і поранених досягла 15 тисяч осіб. У Києві стали 

відкриватися госпіталі для поранених бійців. Один з таких госпіталів став 

функціонувати в Кирилівській лікарні, адже крім фізичних, війна сприяла і 

збільшенню кількості психічних розладів. Ось тоді і було вирішено 

доставляти поранених трамваєм безпосередньо в Кирилівський госпіталь від 

залізничної станції. З цією метою і було прокладено додаткове відгалуження 

від Лук'янівської трамвайної лінії вгору до Кирилівської лікарні. Адже не 

вистачало не лише доріг з нормальним покриттям, а й транспортних засобів 

(автомобілів, підведення) для перевезення поранених. А трамвай був як 

позашляховик. Колії було прокладено між Куренівськими ярами, мало не на 



стежках. Широкі дороги не були потрібні, та й поранених не так сильно 

трясло! 

Висновок: хоча на даній території безпосередньо не велися бойові дії під час 

Першої світової війни, але все одно її жителі відчули цю страшну трагедію. 

Джерело: Віталій Баканов з книги "Забытые страницы киевского быта" 

 

 


