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Від укладачів 

 
Перша частина чергового випуску видання “«Імена в медицині у 

відгомоні часу. Календар знаменних та пам’ятних дат. 2018 рік” присвячена 

ювілейним датам видатних діячів української медичної науки та практики, які 

відзначаються у першому півріччі 2018 року. 

До видання увійшли імена медиків та фахівців суміжних галузей, творчий 

доробок яких впливав на розвиток медицини. Намагаючись у кілька рядків 

вмістити ціле життя особистості, укладачі брали основні віхи біографії та 

діяльності представленої особи. В календарі представлені академіки 

Національної академії наук України та Національної Академії медичних наук 

України, професори, керівники кафедр, декани і ректори університетів, 

практичні лікарі. 

Так, у 2018 році виповнюється 290 років ініціатору створення першої 

фармацевтичної школи Щепіну Костянтину Івановичу, 270 років засновнику 

гістологічної науки Шумлянському Олександру Михайловичу, 245 років 

завідувачу кафедри акушерства Харківського університету Каменському Івану 

Петровичу.  

Увійшли до календаря матеріали про таких видатних діячів медицини, як 

академіки НАМН України офтальмолог Надія Олександрівна Пучківська (110 

років від дня народження), хірург Олександр Олексійович Шалімов (100 років 

від дня народження), педіатр Олена Михайлівна Лук’янова (95 років від дня 

народження).  

Обсяг біографічних довідок та дати життя визначалися наявністю 

опублікованих даних про особистість у джерелах, які були використані для 

підготовки видання. Відомості різних довідкових видань часом відрізняються, 

тому можливі розбіжності у подачі матеріалу (в основному це стосується дат 

народження та смерті). До цієї частини увійшли також імена ювілярів, дати 

народження яких не були зазначені у довідкових виданнях, використаних для 

створення календаря. 

Матеріал розташований за місяцями, а у межах кожного місяця – за 

датами народження.   

Довідково-пошуковий апарат містить: іменний покажчик, покажчик 

використаних джерел, хронологічний покажчик ювілеїв, які ввійшли до першої 

та другої частин календаря.  

При підготовці видання були використані каталоги та картотеки 

Національної наукової медичної бібліотеки України, довідкові, біографічні та 

біобібліографічні джерела.  

Упорядники висловлюють подяку бібліотекам мережі за участь у 

підготовці видання. 

Календар розраховано на фахівців-медиків, бібліотечних, музейних 

працівників та всіх, хто цікавиться історією медицини. 
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Ювілейні дати 2018 року 

 

 

Цього року виповнюється: 

 

1035 років  

Антоній Печерський 

983 – 07.05.1073 

Церковний діяч Київської Русі, святий Православної Церкви, засновник Києво-

Печерського монастиря і будівничий Свято-Успенського собору, лікував та зціляв 

хворих. 

 

290 років 

Щепін Костянтин Іванович 

1728 – 1770 

Лікар, ботанік, доктор медицини (1758). Ініціатор створення першої фармацевтичної 

школи в Росії, ввів викладання рецептури і практику лікарських учнів в аптеках; 

перший почав використовувати на лекціях мікроскопічні препарати. Вивчав 

рослинність Прикарпаття.  

 

270 років 

Шумлянський Олександр Михайлович  

1748 – 05.06.1795 

Лікар-учений, медичний діяч, засновник гістологічної науки в Росії. Першим у світі 

дав найдокладніший на той час опис гістологічної будови нирок.  

 

265 років 

Малахов Петро Васильович  

1753 – 1807 

Повітовий лікар, губернський лікар у Чернігові (1784), інспектор Чернігівської 

лікарської управи (1797). Сприяв розвитку медичних закладів губернії. Автор медико-

топографічного атласу Чернігова. 

 

Стефанович-Донцов Михайло Якович  

1753 – 1833 

Лікар канонерського полку. Вперше описав випадок епілепсії травматичного 

походження, удосконалював отоларингологічні інструменти, створив власну 

оригінальну модель інструмента для виймання стороннього тіла з стравоходу (1781). 
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255 років 

Парпура Максим Йосипович 

1763 – 23.06.1828 

Лікар, професор, меценат. За його заповітом значні кошти передавалися на утримання 

Конотопського повітового училища, Чернігівської гімназії, Харківського 

університету, будівництво повітової лікарні в Конотопі.  

 

250 років 

Барсук-Мойсеєв (Мойза) Хома Іванович  

1768 – 1811 

Фізіолог, доктор медицини (1794), професор (1795), першим захистив в 

Московському університеті докторську дисертацію з фізіології дихання “Dissertatio 

medico-practica de respiratione” (1794).  
 

Снядецький Андрій (Енджей)  

1768 – 1838 

Польський учений, лікар, фізіолог, біолог і просвітник, доктор медицини (1793). 

Висловив ідею про кругообіг елементів у природі. В праці “Теорія органічних істот” 

розробив теоретичні основи фізіології і медицини. Створив учення, згідно з яким усі 

життєві процеси здійснюються на основі обміну матерії між середовищем та 

організмом і в межах самого організму. 
 

245 років 

Каменський Іван Петрович  

1773 – 06.(18).08.1819 

Доктор медицини (1802), професор анатомії, фізіології, судової медицини 

Казанського університету (1806), завідувач кафедри акушерства Харківського 

університету (1810). Увійшов в історію медицини як засновник наукової педіатрії та 

акушерства. 
 

215 років 

Рессінг Ігнац Ян  

1803 – 08.07.1876 

Доктор медицини, начальник Львівського загального шпиталю (1853-66), одночасно – 

директор медико-хірургічного інституту Львівського університету (1862-74). 

Керівник служби здоров’я Галицького намісництва, Львівської акушерської школи.  
 

210 років 

Жіро (Широ) Степан   

1808 – 1875 

Акушер-хірург, доктор медицини (1939). Організатор відкриття першої благодійної 

лікарні-притулку в м. Ужгороді (1851). Фундатор кваліфікованої акушерської 
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допомоги на Закарпатті в середині ХIХ ст. Вивчав природні багатства та кліматичні 

особливості Закарпаття, за що обраний почесним членом Угорського товариства 

лікарів і природодослідників (1871).  

 

205 років 

Дєрдь (Дьордь) Йосиф 

1813 – 1862 

Відомий вчений, доктор медицини (1836), організатор охорони здоров’я в 

Марамороському комітаті Закарпаття. Зібрав і систематизував унікальну колекцію 

флори комітету, вивчав мінеральні джерела, хімічний склад мінеральних вод.  

 

200 років 

Неєзе Дани(і)їл Микола Миколайович  

1818 – 25.03.1889 

Провізор, дійсний аптекар (магістр фармації), вчений аптекар (з 1854), завідувач 

аптеки Київського університету, викладач фармації та фармакогнозії на медичному та 

фармацевтичному факультетах. Організував першу в Києві торгову фірму з торгівлі 

аптечними товарами (1863). 
 

190 років 

Баранецький Андрій (Адріан) Хомич 

1828 – 1891 

Лікар-практик, громадський діяч, фундатор і член Товариства подільських лікарів. 

Засновник Промислово-технічного музею та Вищих жіночих курсів у Кракові. 

Укладач медичної топографії Поділля. 

 

Санжаревський (К. М.)   

1828 – 20.11.1889 

Військовий лікар (до 1873). Городовий лікар та одночасно лікар курорту мінеральних 

вод у Слов’янську. Багато зробив для його становлення та розвитку; відкрив першу 

бурову свердловину з високим вмістом хлористого натрію, що дало розвиток 

солеварному промислу в Слов’янську. 

 

180 років 

Кузнецов Олександр Харитонович  

1838 – 13.07. 1910 

Видатний клініцист, доктор медицини (1868), заслужений професор (1894), професор 

кафедри спеціальної патології і терапії, завідувач кафедри госпітальної терапії 

Харківського університету (1884-91, 1903-06). Директор курорту “Слов’янські 

мінеральні води”. Один із засновників Харківського медичного товариства, якому 

заповів свою наукову бібліотеку.  
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Радзимовський Іван Васильович 

1838 – ???? 

Хірург, доктор медицини (1882), приват-доцент із загальної хірургії, анатомії та 

оперативної хірургії Київського університету, лікар Києво-Кирилівських Богоугодних 

закладів, член-засновник Київського товариства нічних лікарських чергувань. 

Займався проблемами кістково-пластичної хірургії. Вперше в Україні виконав вільну 

пересадку кістки (1881). Розробив техніку резекції кишки, одним з перших 

передбачив застосування тиреоїдних гормонів при операціях на щитоподібній залозі.  
 

Старков Володимир Петрович 

1838 – 30.07.1904 

Лікар-акушер, доктор медицини, громадський діяч, начальник Одеського 

карантинного округу. За його ініціативою в Одесі створено мережу карантинних, 

дезінфекційних, ізоляційних закладів для покращення епідемічної ситуації в Одесі. 

 

175 років 

Радецький Степан Антонович  

1843 – ???? 

Військовий лікар, ординатор Київського військового госпіталю, викладач 

госпітальної фельдшерської школи, член-засновник, голова (1881-86) Київського 

товариства нічних лікарських чергувань. Займався питаннями гігієни, розробив 

конкретні пропозиції щодо протидії розповсюдженню сифілісу в армії  
 

Сочава Микола Опанасович (Афанасійович) 

1843 – 18.09.1911 

Гінеколог, санітарний лікар, доктор медицини (1869). Ініціатор створення у Харкові 

Жіночого медичного інституту. Займався санітарними проблемами міста, якості 

питної води, очищення річок Харкова. 

 

170 років 

Бєлоусов Олексій Костянтинович 

1848 – 1908 

Доктор медицини (1889), професор анатомії (з 1892), завідувач кафедри анатомії 

Харківського університету (1897-1908). Вперше в медичній науці виклав грунтовні 

дані про нерви артерій та опрацював методи їх дослідження, науково довів наявність 

морфологічного субстрату іннервації судин. Склав «Синтопічні таблиці нервів 

людини». Розробив методики ін’єкції кровоносних судин холодними застигаючими 

масами. Видатний майстер препарування. Першим у Харкові запропонував ідею 

навчання жінок в університеті.  
 

Корш Олександр Всеволодович 

1848 – 1925 

Доктор медицини (1881), заслужений професор (з 1913), завідувач кафедри судової 

медицини Одеського медичного інституту (1903-19). 
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Петраш Олена Михайлівна  

1848 – 24.03.1912 

Завідувачка жіночого відділення Сакської грязелікарні. Надавала практичну лікарську 

допомогу місцевому населенню, нужденних лікувала безкоштовно. Одна з перших 

жінок-лікарів Півдня України.   
 

Подрезан(ов) Микола Никифорович 

1848 – 1909 

Помічник лікарського інспектора, ординатор госпітальної терапевтичної клініки, 

завідувач водолікарні при закладі штучних мінеральних вод у Києві. Учасник 

розробки положень програми реформування судово-медичної справи, зокрема – 

судово-медичної експертизи. 
 

Симонович [М. Н.]  

1848 – 13.11.1906 

Невропатолог, психіатр, громадський діяч Одеси, завідувач жіночого відділення 

Одеської міської психіатричної лікарні. Один з організаторів Одеського товариства 

нічних лікарських чергувань. 
 

Сушков Іван Степанович   

1848 – жовтень, 1913 

Перший санітарний лікар Одеси, городовий лікар Одеси. Вивчав стан догляду за 

вихованцями Павлівського притулку для покинутих дітей у зв’язку з 

розповсюдженням ними сифілісу. 
 

Шкляревський Сергій Сергійович  

1848 – після 1885 

Хірург, особистий лікар М. Пирогова. Член Товариства київських лікарів (1879). 

 

165 років 

Воскресенський Василь Федорович  

1853 – 1909 

Доктор медицини (1893), професор (з 1908) кафедри оперативної хірургії та 

топографічної анатомії Харківського університету. Досконало володів технікою 

виготовлення анатомічних препаратів. 
 

Зенькович Захарій Хрисанфович  

1853 – 1900 

Доктор медицини (1884). Приват-доцент терапевтичної клініки Київського 

університету. Автор грунтовних досліджень з етіології та епідеміології заразних 

хвороб. Встановив різні шляхи передачі інфекції, дослідив властивості різних 

бактерій.  
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Костюрін Степан Дмитрович 

1853 – 1898 

Патолог, доктор медицини (1884), професор, завідувач кафедри загальної патології 

(патологічної фізіології) Харківського університету (1886-95).  
 

Опенховський Федір Мечиславович 

1853 – 1914 

Доктор медицини (1884), професор кафедри госпітальної та факультетської терапії, 

директор госпітальної терапевтичної клініки (1897), завідувач кафедри 

факультетської терапії (1903-14) Харківського університету. Довів зв’язок між 

локалізацією виразки шлунка і локалізацією больових точок близько хребта, відому 

як “симптом Опенховського”. 
 

160 років 

Вічковскі Юзеф Дрогослав 

1858 – 1924 

Терапевт, професор кафедри внутрішніх хвороб (1905-1924) Львівського медичного 

університету. Президент Львівського лікарського товариства (1897). 
 

Гамалей Ксенофонт Михайлович 

1858 – 1918 

Санітарний лікар Києва (1885-93), санітарний лікар Харкова (з 1905). Працював над 

проблемою підвищення ефективності діяльності дезинфекційної служби Києва, 

ініціював запровадження реєстрації міграції населення, обґрунтував необхідність 

переходу водопостачання Києва з річкового на артезіанське та вдосконалення 

каналізаційної системи міста. 
 

Деліцин Сергій Миколайович  

1858 – 1918 

Доктор медичних наук (1889), професор, завідувач кафедри оперативної хірургії і 

топографічної анатомії Харківського університету (1900-02). Запропонував цілий ряд 

інструментів і апаратів для анатомічних досліджень, засновник хірургічного тренінгу, 

як системи хірургічних вправ.  
 

Ложкін Микола Васильович  

1858 – 05.04.1917 

Помічник директора, прозектор Полтавської психіатричної лікарні, де пропрацював 

понад 25 років. Займався благочинною діяльністю. Один із засновників фонду при 

Братстві попечительства над душевнохворими та їх родичами. На кошти його родини 

та окремих співробітників побудовано церкву на території лікарні. 
 

Найметі Самуїл  

1858 – ? 

Головний лікар Угочського комітату на Закарпатті. Займався науковими 

дослідженнями в галузі епідеміології. Вивчав епідемії тифу, прокази, сибірки, малярії, 
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загальні кишкові інфекції. Пропагував необхідність проведення протиепідемічних 

заходів.  
 

Ніккельс Віктор Густавович  

1858 – 06.03.1898 

Військовий лікар, доктор медицини, завідувач очного відділення Київського 

військового госпіталю, лікар у лікарні жіночого Покровського монастиря.  
 

Протопопов Микола Андрійович 

1858 – 30.08.1891 

Талановитий вчений-мікробіолог, доктор медицини (1888), приват-доцент кафедри 

загальної патології Харківського університету. Організатор та перший завідувач 

Пастерівського інституту Харківського медичного товариства. Експериментально 

досліджував гідрофобії. Разом з Ю. Мотте в 1887 р. відкрив мікроб, що викликає у 

кролів та собак хворобу, схожу на паралітичний сказ.  

 

155 років 

Винокуров Іван (Ісай) Якович 

1863 – 1928 

Педіатр, професор та директор клініки Одеського медичного інституту. Наукові 

роботи присвячені питанням діагностики і лікуванню скарлатини, тифу, 

туберкульозу, деяким впливам голодування на дитячий організм.  
 

Качковський Петро Еразмович  

1863 – 28.04.1909 

Хірург, приват-доцент хірургії Київського університету, викладав хірургічну 

діагностику з терапією на базі лікарні для дітей із захворюваннями кісток та суглобів. 

У 1908 на вул. Мала Володимирська (нині Олеся Гончара) відкрив власну хірургічну 

лікарню, облаштовану відповідно до вимог і досягнень того часу. Консультував і 

лікував незаможних хворих, надавав безкоштовну допомогу дітям у благодійній 

амбулаторії.  
 

Медвєдєв Анатолій Костянтинович  

1863 – 1921 

Біохімік, доктор медицини (1893), професор (з 1901), декан (1905-15) медичного 

факультету Новоросійського університету, професор кафедри фізіології і 

фізіологічної хімії Софійського університету (1920). Наукові інтереси – препаративна 

біохімія, виділення та очищення препаратів органічних речовин, зокрема білка. 
 

Петровський Дмитро Іванович 

1863 – 27.03.1899 

Представник земської медицини, громадський діяч, повітовий лікар на Чернігівщині. 

Великого значення надавав чіткій організації медичної справи в губернії і, зокрема, у 

Сосновицькому повіті. Підготував конкретні пропозиції щодо поліпшення лікарської 

допомоги населенню, пропаганди санітарних норм побуту. 
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Радецький Михайло   

1863 – 1916 

Відомий київський хірург, працював у лікувальних установах Києва. Прозектор 

кафедри нормальної анатомії Київського університету (1899). Першим встановив 

зв’язок підпавутинного простору головного та спинного мозку людини з 

лімфатичною системою (1914). Брав участь у створенні музею кафедри хірургічної 

патології і терапії Київського університету. 

 

150 років 

Дагілайський Володимир Абрамович 

1868 – 13.03.1915 

Офтальмолог, завідувач очного відділення Кам’янець-Подільської земської лікарні. 

Викладач фельдшерсько-акушерської школи Подільського земства. Активний 

учасник протитуберкульозного руху, керівник Подільського відділу Всеросійської 

ліги боротьби з туберкульозом. Вніс низку пропозицій щодо вдосконалення 

хірургічного інструментарію, зокрема для видалення кришталика із сумкою під час 

операції з приводу катаракти. Вперше у Подільській губернії запровадив масові 

офтальмологічні огляди населення. Переклав з німецької мови і видав 5 посібників з 

офтальмології. 

Романовський Мефодій Вікторович  

1868 – 10.04.1911 

На його кошти була збудована і обладнана в м. Бершадь лікарня, лабораторія для 

бактеріологічних та хімічних досліджень. Займався хірургічною практикою, 

пошуками хімічної сполуки для лікування туберкульозу. За оригінальною методикою 

отримав фосфацид, що пригнічував туберкульозний процес. 
 

Тутишкін Петро Петрович  

1868 – 1937  

Психіатр, громадський діяч, доктор медицини (1902), народний комісар НКОЗ УРСР 

(1919), керівник Української надзвичайної комісії з боротьби з тифом, член колегії 

Харківського міського відділу охорони здоров’я. 

 

145 років 

Образцов Володимир Миколайович 

1873 – 1926 

Доктор медицини (1904), професор (1912), завідувач кафедри нервових і душевних 

хвороб Одеського медичного інституту (1920-1926). 
 

Фінкельштейн Лев Осипович  

1873 – 03.06.1948 

Педіатр, доктор медицини, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб лікарсько-

педагогічного факультету Інституту народної освіти (1920-25), завідувач кафедри 

дитячих хвороб (1925-41), госпітальної педіатрії (1944-48) Київського медичного 
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інституту. Наукові праці присвячені дієтетиці раннього дитячого віку, розладам 

харчування, пневмонії, ревматизму та туберкульозу. Протягом багатьох років був 

Головою Київського товариства педіатрів. 
 

Янішевський Олексій Ерастович 

1873 – 1936 

Доктор медицини (1903), професор кафедри нервових і душевних хвороб Одеського 

медичного інституту (1916-20). 
 

140 років 

Шевалєв Євген Олександрович 

1878-1946 

Психіатр, доктор медицини (1913), доктор медичних наук (1939), професор кафедри 

психіатрії (1940), завідувач кафедри психіатрії Одеського медичного інституту (1923-

46). 
 

135 років 

Кудрицький Микола Антонович 

1883 – після 1931 

Гігієніст, активний учасник українських лікарських організацій в УНР, репресований. 

Асистент кафедри загальної терапії та діагностики (1920), старший асистент кафедри 

професійної гігієни Київського медичного інституту (1922). Працював над 

становленням професійної та соціальної гігієни в м. Києві. Організовував семінари з 

шкільної гігієни та фізичної культури. 
 

Щербіна Євгенія Григорівна 

1883 – 1970 

Педіатр, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Харківського 

медичного інституту. Вела методи дослідження породіль за допомогою дзеркал, 

методи захисту промежини від розривів під час пологів.  
 

130 років 

Колпіков Микола Васильович 

1888-1970 

Професор (1946), завідувач кафедри патологічної фізіології Івано-Франківського 

медичного інституту (1958-60). Наукові дослідження присвячені вивченню 

імунологічної реакції організму при інфекційних хворобах та пухлинному рості. 
 

Соколов Сергій Євлампійович 

1888 – 1932 

Доцент (1926), завідувач кафедри госпітальної хірургії педіатричного та санітарно-

гігієнічного факультетів Одеського медичного інституту (1932). 
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Станіславський Борис Миколайович 

1888 – ? 

Кандидат фармацевтичних та хімічних наук, директор Харківського фармацевтичного 

інституту (1936-37).  
 

Шацілло Болеслав Аполлінарійович 

1888 – 1960 

Доктор медичних наук (1939), професор (1939), завідувач кафедри патологічної 

фізіології Одеського медичного інституту (1923-48). 

 

125 років 

Алексенко Борис Олексійович 

1893 – 1941 

Гістолог, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології 

Дніпропетровського медичного інституту (1933-41). 
 

Воскобойніков Володимир Іванович 

1893 – 1979 

Патологоанатом, судмедексперт, доктор медичних наук (1955), професор. З 1934 р. 

працював головним судово-медичним інспектором Народного комісаріату охорони 

здоров'я УРСР, завідувач кафедри судової медицини Київського медичного інституту 

(1935), завідувач кафедри судової медицини Дніпропетровського медичного 

інституту, декан педіатричного факультету (1937-56).  
 

Кучерявий Іван Михайлович  

1893 – 1978  

Гігієніст, завідувач кафедри загальної гігієни Дніпропетровського медичного 

інституту, ректор Дніпропетровського медичного інституту (1947-53).  
 

Мирсіков Григорій Андріянович 

1893 – 1961  

Кандидат медичних наук (1940), завідувач кафедри Одеського медичного інституту 

(1944-1945), організатор та завідувач кафедри патологічної анатомії Івано-

Франківського медичного інституту (1945-61). Наукові праці присвячені оборонній, 

бактеріологічній тематиці і патоморфології щитоподібної залози при ендемічному 

зобі. 
 

Шпірт Яків Юліанович 

1893 – 1977 

Доктор медичних наук (1935), завідувач кафедр факультетської терапії санітарно-

гігієнічного факультету (з 1932), факультетської терапії лікувального факультету 

Одеського медичного інституту (1934-37). 
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Янов Микола Михайлович 

1893 - ? 

Хірург, доктор медичних наук, професор Харківського медичного інституту, 

директор Харківського інституту туберкульозу (1952-60). 

 

120 років  
 

Осипов Василь Якович 

1898 – 16.08.1963 

Доктор медичних наук (1958), професор (1959), завідувач кафедри фізіотерапії та 

курортології Київського інституту удосконалення лікарів (1985-92). Науковий напрям 

– клініка, класифікація та фізіотерапія захворювань суглобів, фізіотерапія 

захворювань внутрішніх органів. 
 

Пржибильська Яніна Іванівна 

1898 – ? 

Офтальмолог, організатор та завідувачка кафедри очних хвороб Івано-Франківського 

медичного інституту (1946-48). Наукові праці присвячені різним питанням 

офтальмології. 
 

Розенгауз Давид Юхимович 

1898 – 1979 

Отоларинголог, кандидат медичних наук (1934), доцент, завідувач кафедри 

отоларингології Харківського державного медичного інституту (1958-67). Є піонером 

у проведенні загальнопорожнинних операцій на вусі.  
 

Ротенберг Яків Абрамович 

1898 – ???? 

Хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії та 

топографічної анатомії Дніпропетровського медичного інституту (1934-41), (1944-54). 

 

Тец Григорій Ізраїлович 

19.04.(01.05)1898 – 22.10.1967 

Педіатр, доктор медичних наук (1939), професор, (1940), завідувач кафедри дитячих 

хвороб Харківського медичного інституту (1944-67). Роботи присвячені дослідженню 

дизентерії, ревматизму у дітей.  
 

115 років  

Луковський Леон Антонович  

1903 – 1982 

Оториноларинголог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

оториноларингології Дніпропетровського медичного інституту (1948-73).  
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Щербина Іван Олексійович 

1903 – 1937 

Декан санітарно-гігієнічного, лікувального факультетів Одеського медичного 

інституту (1932-33), ректор Одеського медичного інституту (1935-37). 
 

110 років  

Медведовський Михайло Семенович 

1908– ???? 

Оториноларинголог, доктор медичних наук (1959), завідувач ЛОР кафедри Івано-

Франківського медичного інституту (1960-65). Наукова діяльність пов’язана з 

проблемами профпатології органу слуху та верхніх дихальних шляхів, фізіології та 

клініки порушень нюхового аналізатора. 

 

Петров Євген Дмитрович 

1908 – 1966 

Доктор медичних наук (1961), професор (1961), завідувач кафедри фтизіатрії 

Київського інституту удосконалення лікарів (1960-66). Науковий напрям – 

кліматотерапія хворих на туберкульоз та його ускладнення. 

 

Сила Василь Іванович 

1903 – 1972 

Фармаколог, доктор медичних наук (1964), професор, завідувач кафедри фармакології 

Чернівецького медичного інституту (1945), завідувач кафедри фармакології 

Харківського фармацевтичного університету (1951-72). Напрями наукових 

досліджень: вивчення біологічної активності лікарських речовин групи серцевих 

глікозидів, пошук нових субстанцій, які виявляють гіпоглікемічну, антимікробну, 

гіпотензивну активність. 

 

Христич Агафія Дмитрівна 

1908 – 2000 

Дитячий хірург, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри дитячої 

хірургії Дніпропетровського медичного інституту (1957-78).  
 

105 років  

Мельман Юхим Петрович 

1913 – 1994 

Доктор медичних наук (1953), професор (1955), завідувач кафедри анатомії Івано-

Франківського медичного інституту (1949-80). Створив новий науковий напрям, який 

стосується дослідження колатерального кровообігу, проблем нейро-вазальних 

відносин, мікроциркуляції. 
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100 років  

Нощенко Георгій Васильович  

1918 – 1988 

Психіатр, доктор медичних наук (1969), професор (1969), завідувач кафедри 

психіатрії Івано-Франківського медичного інституту (1957-85). Наукова діяльність 

охоплювала широке коло питань. Особливу увагу приділяв вивченню ендогенних 

психічних захворювань.  
 

Сидоренко Анатолій Степанович 

1918 – 1999  

Хірург, доктор медичних наук, професор, організатор і перший завідувач кафедри 

загальної хірургії і хірургічних захворювань стоматологічного факультету 

Дніпропетровського медичного інституту (1966-82). 

 

Синовець Анатолій Станіславович 

1918 

Хірург, доктор медичних наук (1965), завідувач кафедри факультетської хірургії 

лікувального факультету Одеського медичного інституту (1964-90). 
 

Сосунов Олексій Васильович  

1918 – 1969 

Доктор медичних наук (1958), завідувач кафедри гістології та ембріології Івано-

Франківського медичного інституту (1964-68). 

 

Тараненко Марія Іванівна 

1918 

Доктор медичних наук (1966), професор кафедри туберкульозу (1966), завідувачка 

кафедри фтизіатрії Одеського медичного інституту (1966-87). 
 

Четверикова Віра Миколаївна 

1918 

Хірург, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри хірургії факультету 

післядипломної освіти Дніпропетровського медичного інституту (1973-83). 

 

Шпиньов Василь Федорович 
1918 – 1985 
Організатор охорони здоров’я, доктор медичних наук (1969), професор (1971), 

завідувач кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я Івано-

Франківського медичного інституту (1970-85). Наукові дослідження присвячені 

вивченню стану здоров’я, динаміці і особливостям професійної захворюваності в 

гірничо-рудній промисловості. 
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95 років  

Алейнікова Людмила Йосипівна 

1923 – 1981 

Тепапевт, доктор медичних наук (1966), професор (1968), завідувачка кафедри 

госпітальної терапії лікувального факультету Одеського медичного інституту (1966-

81). 
 

Бичкова Варвара Іванівна 

1923 

Інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри інфекційних 

хвороб Дніпропетровського медичного інституту (1978-89), з 1990 р. - професор 

кафедри. 
 

Богомаз Тамара Олексіївна 

1923 – 1997 

Педіатр, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри пропедевтичної і 

факультетської педіатрії Дніпропетровського медичного інституту (1959-91).  
 

Дмитрієва Ірина Тимофіївна 

1923 – 1989 

Терапевт, доктор медичних наук (1971), професор кафедри госпітальної терапії 

Одеського медичного інституту (1972-78), завідувачка кафедри внутрішніх хвороб 

№1 Одеського медичного інституту (1981-84). 
 

Караман Микола Васильович  

1923 

Хірург, доктор мед. наук (1971), професор (1975), завідувач кафедри хірургічних 

хвороб педіатричного та стоматологічного факультетів Одеського медичного 

інституту (1972-89). 
 

Лапа Іван Васильович  

1923 

Дитячий хірург, кандидат медичних наук (1958), доцент (1963), завідувач курсу 

дитячої хірургії Івано-Франківського медичного інституту (1962-85). 
 

Москеті Костянтин Вікторович 

1923 

Психіатр, доктор медичних наук (1969), професор кафедри психіатрії (1971), 

завідувач кафедри психіатрії Одеського медичного інституту (1969-90). 
 

Сирота Григорій Іларіонович 

1923 – 1997 

Стоматолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 

стоматології Дніпропетровського медичного інституту (1965-91).  
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Стебельський Сергій Євгенович  

1923 – 1997 

Анатом, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії 

Дніпропетровського медичного інституту (1972-82), з 1982 р. – професор-консультант 

кафедри. 

 

90 років  

Дорогань Дмитро Аврамович 

1928 – 1990 

Хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської хірургії 

Дніпропетровського медичного інституту (1966-88). 
 

Жарікова Зінаїда Микитівна 

1928 – 2007 

Педіатр, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри госпітальної педіатрії 

Дніпропетровського медичного інституту (1980-95). 
 

Ковалишин Михайло Миколайович 

1928 

Ортопед-травматолог, кандидат медичних наук (1957), завідувач кафедри 

травматології, ортопедії Івано-Франківського медичного інституту (1970-86).  
 

Котурбаш Теодозій Володимирович 

1928  

Кандидат медичних наук (1960), доцент (1964), завідувач кафедри топографічної 

анатомії та оперативної хірургії Івано-Франківського медичного інституту (1977-88). 

Наукові дослідження присвячені вивченню колатерального кровообігу жіночих 

статевих органів в умовах ішемії.  
 

Прокопишин Мирон Васильович 

1928 

Хірург, доктор медичних наук (1984), професор кафедри загальної хірургії (1992-95), 

завідувач кафедри хірургічної стоматології Івано-Франківського медичного інституту 

(1989-91). Наукові дослідження присвячені питанням діагностики, хірургічного 

лікування та профілактики захворювань магістральних артерій та вен кінцівок, а 

також вивченню обміну мікроелементів і ферментів при тромбозах вен. 
 

Прокопова Людмила Василівна 

1928 

Доктор медичних наук (1969), професор кафедри хірургії та ортопедії дитячого віку 

(1970), завідувач кафедри хірургії дитячого віку Одеського медичного інституту 

(1974-91). 
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Сердюченко Іван Якович 

1928 

Фізіолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології 

Дніпропетровського медичного інституту (1985-93), з 1994 р. – професор кафедри. 
 

Сквирська Алла Олександрівна 

1928 

Оториноларинголог, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 

оториноларингології Дніпропетровської державної медичної академії (1973- 95).  
 

Тімченко Анатолій Дмитрович 

1928 

Доктор біологічних наук (1977), доцент кафедри біології (1963-75), завідувач кафедри 

біології з паразитологією Одеського медичного інституту (з 1975). 
 

Черкасов Іван Степанович 

1928 

Доктор медичних наук (1969), професор кафедри очних хвороб (1973), завідувач 

кафедри очних хвороб Одеського медичного інституту (з 1970). 
 

Щуцький Іван Васильович 

1928 – 2008 

Доктор медичних наук (1971), професор (1973), завідувач кафедри дитячої дермато-

венерології Київського інституту удосконалення лікарів (1978-83). 

 

85 років  
 

Библюк Осип 

1933  

Дитячий хірург, письменник, кандидат медичних наук (1971), співорганізатор і голова 

УЛТ Прикарпаття, голова управи інститутського осередку УЛТ (з 1990). Наукові 

праці присвячені дитячій медицині та хірургії. Автор численних літературних новел 

та споминів.  
 

Біжан Ульян Йосипович 

1933 – 1984 

Доктор медичних наук (1970), професор кафедри акушерства та гінекології (1975), 

завідувач кафедри акушерства та гінекології педіатричного та стоматологічного 

факультетів Одеського медичного інституту (1972-83). 
 

Лавецький Роман Теодорович  

1933 

Доцент ЛОР-кафедри Тернопільського медінституту (з 1973), завідувач курсу ЛОР-

хвороб Івано-Франківського медичного інституту (1984-86). Наукова діяльність – 
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слуховідновлюючі операції, діагностика та лікування захворювань додаткових пазух 

носа. 

 

Непорадний Данило Данилович  

1933 – 1988 

Кандидат медичних наук (1965), доцент (1957), завідувач кафедри загальної хімії 

Івано-Франківського медичного інституту (1972-1983). Наукові дослідження 

присвячені вивченню обміну мікроелементів при злоякісних новоутвореннях. 

 

Шкромида Михайло Іванович  

1933 

Офтальмолог, доктор медичних наук (1979), професор (1982), завідувач кафедри 

очних хвороб Івано-Франківського медичного інституту (з 1987). Значна частина 

наукових досліджень присвячена вивченню біохімічного статусу в організмі при 

глаукомі та злоякісних пухлинах органа зору.  

 

80 років  
 

Германов Володимир Тимофійович 

1938  

Доктор медичних наук (1995), професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 

(1989-91), кафедри клінічної імунології, алергології і медичної генетики (1994-2001) 

Луганського державного медичного університету На сучасному етапі його зусилля 

спрямовані на організацію медико-генетичної служби Луганської області.  

 

Короленко Станіслав Сергійович 

1938 – 1996 

Терапевт, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії 

№1 Дніпропетровської державної медичної академії (1989-96).  

 

Крауз Владислав Олексійович 

1938 

Фармаколог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології 

Дніпропетровського медичного інституту (1979-87). 

 

Попов Іван Федорович 

1938 – 07.01.1996 

Травматолог, доктор медичних наук, професор кафедри травматології, ортопедії та 

військово-польової хірургії Харківського державного медичного університету. 

 

Санжаровська Неля Костянтинівна 

1938 

Оториноларинголог, доктор медичних наук, професор кафедри оториноларингології 

Дніпропетровського медичного інституту (з 1990).  
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Ткач Василь Євтихійович  

1938 

Дерматовенеролог, кандидат медичних наук (1972), доцент (1978), завідувач кафедри 

дерматовенерології Івано-Франківського медичного інституту (з 1986), декан 

лікувального факультету (1982-88). 
 

Ясельський Юрій Михайлович  

1938 

Ортопед, доктор медичних наук (1988), професор (1990), завідувач кафедри 

травматології, ортопедії і військово-польової хірургії Івано-Франківського медичного 

інституту (1991-93). Організував лабораторію ендопротезування. Наукові 

дослідження присвячені вивченню проблем ендопротезування кульшового та інших 

суглобів. 

 

75 років 

Крижанівський Дмитро Георгійович 

1943 

Фтизіатр, доктор медичних наук (1991), професор. Завідувач кафедри фтизіатрії 

Дніпропетровського медичного інституту (1975). Під його керівництвом створено 

обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» (1990). 

Помойницький Віктор Григорович 

1943 

Стоматолог, доктор медичних наук (1990), професор. Завідувач кафедри 

пропедевтики терапевтичної стоматології (1994-96), кафедри ортопедичної 

стоматології (з 2000) Дніпропетровської державної медичної академії. 
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Січень 

1 січня 

– 175 років від дня народження Василя Олександровича 

Рубинського 

01.01.1843 – ???? 

Популярний у Харкові лікар, лікар Харківського духовного училища, Харківського 

поштового управління, Харківського Державного банку. 

– 160 років від дня народження Василя Петровича Кузнецова  

01.01.1858 – 1901 

Психіатр, доктор медицини (1888), перший директор Вінницької окружної 

психіатричної лікарні (1897-1901). Зробив спробу залучити земських лікарів до 

надання психіатричної допомоги населенню, провів першу конференцію для земських 

лікарів на базі лікарні (1899). Товаришував у Вінниці з родиною хірурга 

М. І. Пирогова. 

– 155 років від дня народження Адольфа Бека 

01.01.1863 – 1942 

Фізіолог, доктор медицини (1894), професор (1895), ректор (1912-13), почесний 

професор (1934) Львівського університету. Президент Львівського лікарського 

товариства (1901), дійсний член АМН Польщі (1920) та Краківської АН (1930). Автор 

низки праць з фізіології центральної нервової системи, локалізації функцій у 

головному і спинному мозку, про електричні явища в корі головного мозку і 

фізіології залоз. 

– 95 років від дня народження Софії Петрівни Дідківської 

01.01.1923  

Судово-медичний експерт, доктор медичних наук (1971), професор кафедри 

криміналістики Київського університету (1974-2003). 

– 90 років від дня народження В’ячеслава Харитоновича Єдомахи  

01.01.1928 – 13.08.1988 

Оториноларинголог, завідувач отоларингологічного відділення міської лікарні № 1 

м. Чернігів (1955-90). 

– 85 років від дня народження Івана Михайловича Логая 

01.01.1933 

Офтальмохірург, доктор медичних наук (1985), професор (1989), директор Інституту 

очних хвороб і тканинної терапії АМНУ (1985-2003). Зробив внесок у вивчення 

патогенезу вікової катаракти та реабілітації хворих з віковими катарактами, вперше в 

Україні запровадив і вдосконалив факоемульсифікацію, імплантацію штучного 

кришталика, ленсектомію і вітректомію. 
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– 80 років від дня народження Миколи Гавриловича Карнауха 

01.01.1938 

Гігієніст, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни праці 

Дніпропетровського медичного інституту (1990-96). Директор науково-дослідного 

інституту профпатології та гігієни праці (м. Кривий Ріг). 

– 80 років від дня народження Володимира Івановича Литвиненка 

01.01.1938 – 10.02.2012 

Хірург, заслужений лікар України (1993), почесний громадянин Кременчука (1997), 

директор Кременчуцького медичного училища (коледжу) (1970-2012).  

– 80 років від дня народження Віри Степанівни Чурсіної  

01.01.1938 

Педіатр, завідувачка дитячої поліклініки № 2 Медико-санітарної частини 

Херсонського бавовняного комбінату (1967-85), заступник головного лікаря з 

поліклінічної роботи Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні (з 1985). 

Ініціатор впровадження та удосконалення нових технологій, методів та методик 

підвищення якості лікування дітей. 

– 80 років від дня народження Ігоря Федоровича Шаталюка  

01.01.1938 – 04.09.2008 

Хірург вищої категорії, завідувач 2-го хірургічного відділення Чернігівського 

обласного онкодиспансеру (1996-2006). 

2 січня 

– 80 років від дня народження Івана Кириловича Деденка 

02.01.1938 

Хірург, доктор медичних наук (1988). Керівник ТОВ "НВЦ"СОРБЦІЯ". Основні 

напрями наукових досліджень присвячені проблемам хірургії, онкології, 

анестезіології, еферентним методам лікування, аутогемотрансфузії, ехінококозу.  

3 січня 

– 130 років від дня народження Івана Петровича Корхова  

03(15).01.1888 – 01.06.1948 

Хірург, доктор медичних наук (1922), професор (1940), завідувач кафедри 

госпітальної хірургії Київського медичного інституту (1930-41), Одеського медичного 

інституту (1945-48). Наукові дослідження присвячені діагностиці та лікуванню 

облітеруючого ендартеріїту, тромбофлебіту, хворобі Рейно, трофічним виразкам. 

– 110 років від дня народження Петра Трифоновича Караваєва  

03.01.1908 – ???? 

Терапевт, кандидат медичних наук (1955), доцент (1959), завідувач кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб Чернівецького медичного інституту (1957-65). Його 

наукові дослідження присвячені проблемам гематології, ендокринології, фізіології і 

патології органів травлення. 
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– 95 років від дня народження Аркадія Андрійовича Кравця 

03.01.1923 

Педіатр, кандидат медичних наук (1962), доцент (1970), завідувач кафедри дитячих 

хвороб Чернівецького медичного інституту (1978-80). Наукова діяльність присвячена 

проблемі основ раціонального вигодовування здорових і хворих дітей. 

– 80 років від дня народження Антоніни Іванівни Бобровицької 

03.01.1938  

Інфекціоніст, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії та дитячих інфекцій 

Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (1992-2005). 

Зробила вагомий внесок у розробку діагностики, лікування та профілактики 

інфекційних захворювань у дітей – гострих кишкових інфекцій, нейроінфекцій, 

імунодефіцитних станів. 

5 січня 

– 100 років від дня народження Івана Петровича Пастушина 

05.01.1918 

Нейрохірург, кандидат медичних наук (1970), заслужений лікар України. Напрями 

діяльності: судинна патологія головного мозку, нейроонкологія, травма центральної 

нервової системи, больові синдроми.  

– 75 років від дня народження Дмитра Івановича Дмитрієвського 

05.01.1943 

Доктор фармацевтичних наук (1985), професор (1987), академік Академії наук 

технологічної кібернетики України (1994), завідувач кафедри організації та економіки 

фармації (1985-2004), завідувач (2004-09), професор (з 2009) кафедри заводської 

технології ліків Національного фармацевтичного університету. Напрями діяльності: 

створення лікарських препаратів багатоспрямованої дії для місцевого лікування ран 

та опіків. 

6 січня 

– 145 років від дня народження Соломона Марковича Компанійця  

06.01.1873 (за старим стилем 25.12.1872) – 24.05.1941  

Отоларинголог, доктор медицини (1912), заслужений професор (1932), завідувач 

кафедри отоларингології (1930-38) Харківського стоматологічного інституту, а також 

кафедри Харківського психоневрологічного інституту. Засновник Українського 

науково-дослідного інституту хвороб вуха, горла та носа в м. Харкові (1930). 

Засновник і незмінний редактор «Журнала ушных, носовых и горловых болезней» 

(1924-41).  

– 90 років від дня народження Миколи Марковича Мосійчука 

06.01.1928 

Нейрохірург, доктор медичних наук (1969), завідувач кафедри нейрохірургії 

Дніпропетровського медичного інституту (1980-94). Основний напрям роботи 

удосконалення нейрохірургічних операцій та інструментів, нейроонкологія.  
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7 січня 

– 195 років від дня народження Миколи Івановича Мухіна  

07(19).1863 – 1926 

Психіатр, доктор медицини (1892), з 1892 по 1895 рік – приват-доцент на кафедрі 

нервових і душевних хвороб Харківського університету. У 1895 році призначений 

доцентом кафедри приватної патології в Варшавському імператорському університеті 

і через кілька місяців був призначений професором тієї ж кафедри і її завідувачем. 

– 130 років від дня народження Сергія Никифоровича 

Ручківського 

07(19).01.1888 – 05.04.1967 

Мікробіолог, епідеміолог, член-кореспондент Академії медичних наук СРСР (1946), 

доктор біологічних наук, професор (1935), завідувач кафедри епідеміології 

Київського медичного інституту (1939-48) та Київського інституту удосконалення 

лікарів (1935-58). Наукові праці присвячено бактеріології та епідеміології ботулізму, 

висипного тифу, дизентерії. Уперше описав епідеміологію пароксизмального 

рикетсіозу, виділив його збудника та встановив природне вогнище інфекції. 

8 січня 

– 75 років від дня народження Володимира Олексійовича Боброва 

08.01.1943 – 28.09.2014  

Кардіолог, член-кореспондент Академії медичних наук України, (1993), член-

кореспондент НАН України (1991), доктор медичних наук (1980), професор (1982), 

Міністр охорони здоров’я України (1994-95), завідувач кафедри кардіології Київської 

медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України (з 1985). 

– 80 років від дня народження Світлани Георгіївни Сніцар 

08.01.1938 – 27.01.2016 

Організатор охорони здоров’я, заслужений лікар України (1993), заступник 

начальника УОЗ Сумської ОДА (1977-94), заступник головного лікаря обласного 

диспансеру радіаційного захисту населення (з 1994). За її ініціативою у Сумській 

області розвинуто мережу сільських закладів медичної допомоги, збудовано нові 

корпуси лікарень у Конотопі, Тростянці, Ямполі, відкрито кардіологічний та 

ендокринологічний диспансери. 

10 січня 

– 155 років від дня народження Юлія Петровича Лауденбаха 

10.01.1863 – 19.08.1910 

Фізіолог, доктор медицини (1849), професор, завідувач кафедри фармакології (1898-

1908), кафедри фізіології (1908-10) Київського університету. Науково обґрунтував 

теоретичні принципи спектрофотометричного методу кількісного визначення 

гемоглобіну. Зробив вагомий внесок у розробку теорії гемоцитопоезу. 
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13 січня 

– 95 років від дня народження  Олени Михайлівни Лук’янової  

13.01.1923 – 15.08.2014 

Педіатр, академік Національної академії наук України (1992), Академії медичних 

наук України (1993), доктор медичних наук (1966), професор (1968), директор 

Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України (1979-2005). 

Започаткувала українську школу з вивчення кальцій-фосфорного гомеостазу та 

обміну вітаміну D у різні вікові періоди життя дитини і з розробки сучасних методів 

профілактики та лікування патологій, пов'язаних з дефіцитом вітаміну D в організмі 

та школу дитячої гастроентерології.  

– 90 років від дня народження Петра Власовича Волошина  

13.01.1928  

Невропатолог, доктор медичних наук (1973), професор (1974), завідувач кафедри 

нервових хвороб Чернівецького медичного інституту (1973-77), директор 

Українського НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії (з 1977 по 

травень 2017). Наукові дослідження присвячені вивченню патогенезу судинної 

патології головного мозку, реабілітації хворих з ураженням нервової системи, 

невропатології опікової хвороби. 

14 січня 

– 145 років від дня народження Митрофана Миколайовича 

Москальова 

14( за старим стилем 02).01.1873 – 20.08.1940 

Хірург, уролог, доктор медицини (1913), професор (1919), директор пропедевтичної 

хірургічної клініки (з 1921), завідувач кафедри загальної хірургічної патології 

Університету Св. Володимира, згодом Київського медичного інституту (1919-31), 

Праці присвячені вивченню етіології пієлонефриту, питанням гнійної інфекції, 

хірургічному лікуванню туберкульозу легень.  

– 130 років від дня народження Соломона Наумовича Вайсблата   

14.01.1888 – 10.06.1965  

Фахівець в галузі щелепно-лицевої хірургії, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії Київського інституту удосконалення 

лікарів (1931-50), кафедри хірургічної стоматології Київського медінституту (1932-

53). Запропонував методи місцевої провідникової анестезії в хірургії щелепно-

лицьової зони та прилеглих ділянок. 

– 95 років від дня народження Василя Даниловича Білика  

14.01.1923 – 12.02.2006 

Невролог, доктор медичних наук (1973), професор (1973), ректор, завідувач кафедри 

нервових хвороб (1977-2005), з лютого 2005 р. – професор кафедри Вінницького 

медичного інституту. Почесний громадянин м. Вінниці (1998). Напрям наукової 

діяльності: нейроінфекційні захворювання; хвороби екстрапірамідної системи; 

клінічна епідеміологія нервових хвороб; клініко-епідеміологічна характеристика 

екстрапірамідної патології в Подільському регіоні України. 
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– 90 років від дня народження Вадима Даниловича Маковецького 

14 01.1928 – 2008 

Анатом, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини 

Дніпропетровського медичного інституту (1982-93).  

– 90 років від дня народження Володимира Федоровича Пчелякова 

14.01.1928  

Гістолог, доктор біологічних наук (1981), професор (1982), завідувач кафедри 

гістології, цитології та ембріології Одеського медичного університету, професор 

кафедри (1993). 

– 80 років від дня народження Володимира Кириловича Чайки  

14.01.1938  

Акушер-гінеколог, член-кореспондент Національної академії медичних наук України 

(2003), доктор медичних наук (1982), професор (1985), завідувач кафедри акушерства, 

гінекології та перинатології факультету інтернатури та післядипломної освіти 

Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (з 1987). Основні 

напрями наукової діяльності: проблеми теоретичної та клінічної гінекології, 

акушерства та перинатології, питання розробки нових методів досліджень, медичних 

технологій, вивчення та корекція причин, що впливають на репродуктивну функцію 

людини, починаючи з дитячого віку.  

15 січня 

– 80 років від дня народження Валерія Миколайовича Казакова  

15.01.1938 

Фізіолог, академік Національної академії медичних наук України (2000), доктор 

медичних наук (1971), професор (1973), Герой України (2008), ректор Донецького 

національного медичного університету імені М. Горького. (1985-2010). Один із 

засновників фізіологічної школи Донбасу. Напрями наукових досліджень: 

фундаментальні проблеми теоретичної і клінічної нейрофізіології, фізіології дихання, 

вивчення функцій головного мозку, сучасні методологічні й методичні аспекти 

розвитку вищої медичної освіти. Розробив сучасну концепцію релейної функції 

таламуса. 

17 січня 

– 155 років від дня народження Івана Куровця 

17.01.1863( за іншими даними 01.01.1863) – 13.05.1931 

Лікар, громадський діяч, член Української Національної Ради, державний секретар з 

охорони здоров'я при уряді ЗУНР (1918-19), голова Українського Лікарського 

товариства (1920-22), заступник голови природничо-лікарської комісії НТШ (1924), 

декан медичного факультету Українського таємного університету (1921-25), директор 

амбулаторії «Народна лічниця» (1923-31). Був лікарем широкого профілю, освоював 

малодосліджені, на той час, фтизіатрію (туберкульоз) та променеву діагностику 

(рентген), проводив лікарську практику в м. Калуш (нині Івано-Франківська обл., 

1889-1917), з ініціативи та за співучасті Куровця тут заснували місцеву філію 

«Хлопського банку», побудували «Народний дім».  
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– 100 років від дня народження Петра Григоровича Богача 

17(30).01.1918 – 23.06.1981 

Фізіолог, академік АН УРСР (1978), доктор біологічних наук (1960), професор (1961), 

очолював кафедру фізіології людини і тварин Київського державного університету 

ім. Т. Шевченка (1973-79). Автор та керівник фундаментальних досліджень у галузі 

нейрогуморальних механізмів регуляції моторної діяльності травного апарату та ролі 

гіпоталамічної ділянки і лімбічної системи головного мозку в регуляції вегетативних 

функцій. Описав новий вид електричної активності гладеньких м’язів і розробив 

низку питань генерації біопотенціалів. Встановив розташування центру споживання 

води в гіпоталамусі. 

20 січня 

– 100 років від дня народження Олександра Олексійовича 

Шалімова  

20.01.1918 – 28.02.2006 

Хірург, академік Академії наук України (1978), Академії медичних наук України 

(1993), доктор медичних наук (1958), професор (1961), директор Київського НДІ 

клінічної і експериментальної хірургії (1972-88). Основні напрями наукової діяльності 

спрямовані на хірургічні розробки в гастроентерології, торакальній і судинній 

патології. Ним вперше розроблені і впроваджені в Україні резекції стравоходу з 

одномоментною пластикою, резекції печінки, органозберігаючі операції на шлунку 

при виразковій хворобі, портальній гіпетрензії; реконструктивні та пластичні 

втручання на жовчовивідних протоках, підшлунковій залозі, судинах, а також 

мікрохірургічні операції. Створив власну хірургічну школу, один з основоположників 

рекоструктівно-відновлювальної ангіохірургії в Україні. 

– 95 років від дня народження Галини Панасівни Василенко 

20.01.1923 – 03.12.2001 

Педіатр, заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення, 

районний педіатр у Бобровиці (1960-78). 

22 січня 

– 150 років від дня народження Олександра Григоровича Лур’є 

22.01(03.02).1868 – 17.01.1954 

Дерматовенеролог, доктор медицини (1916), професор, перший завідувач кафедри 

дерматовенерології Київського клінічного інституту (1921-49) (з 1930 – Київський 

інститут удосконалення лікарів). Організував у Києві перший в СРСР мікологічний 

диспансер (1933). Праці присвячені питанням діагностики і лікування захворювань 

шкіри (дерматомікозів), вивченню сифілісу тощо. 

– 130 років від дня народження Олександра Івановича Крупського 

22.01.1888 – 1943  

Акушер–гінеколог, хірург, доктор медицини (1920), професор, завідувач кафедри 

акушерства та гінекології Київського медичного інституту (1930-36 ). Вніс значний 

внесок у розвиток акушерської допомоги в Україні, зокрема широко застосовував 
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знеболювання пологів. Автор першого підручника з оперативного акушерства 

українською мовою.  

– 80 років від дня народження Алли Іллівни Березнякової 

22.01.1938 

Фізіолог, доктор медичних наук (1984), професор, завідувачка кафедри патологічної 

фізіології НФаУ (1982-2009), заслужений діяч науки і техніки України (1993). 

Напрями наукових досліджень: фармакологічна корекція запалення різної органної 

локалізації, визначення діуретичної, антигіпоксичної, антиоксидантної та 

гемостатичної активності нових синтезованих сполук.  

23 січня 

– 160 років від дня народження Дмитра Павловича Кишенського 

23.01(04.02.)1858 – 07.11.1933 

Патологоанатом, доктор медицини (1894), професор (1902), завідувач кафедри 

патологічної анатомії, ректор Новоросійського університету (сьогодні — Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова) (1913-17). У 1910 р. брав участь у 

ліквідації епідемії чуми та холери в Одесі. 

– 95 років від дня народження Бориса Михайловича Щепотіна 

23.01.1923 – 1999 

Терапевт, доктор медичних наук (1971), професор (1974), завідувач кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб Київського медичного інституту 

ім. О. О. Богомольця (1973-88). 

– 90 років від дня народження Ірини Казимирівни Следзевської 

23.01.1928 – 02.06.2015 

Кардиолог, доктор медичних наук (1966), професор, заслужений діяч науки і техніки 

України (1992). Наукові дослідження були присвячені лікуванню різних форм 

ендокардиту; розробці та використанню в діагностиці низки неінвазивних методів 

вивчення ураження серцево-судинної системи, зокрема ревматичних вад серця; 

проблемі реабілітації хворих з інфарктом міокарда. 

24 січня 

– 150 років від дня народження Григорія Олексійовича Коваленка 

24.01(05.02)1868 – 15. 12. 1937 

Фельдшер, український письменник, журналіст, історик, етнограф, художник, 

громадський діяч, репресований та розстріляний у Полтавській міській в’язниці 

(1937), друкувався під псевдонімами Грицько Коваленко, Гр. Ков., Г. К., Гр. Вільний, 

К. Вільний, К. В., Гр. Липняцький. По закінченню в 1886 році Полтавської 

фельдшерської школи повернувся на Переяславщину і чотири роки працював 

земським фельдшером та вчителював в селі Дем’янець, збирав етнографічні 

матеріали. За радянських часів займався редакторською та літературно-мистецькою 

діяльністю, дослідженням життя та діяльності Г. Сковороди, Панаса Мирного, 

Є. Гребінки, І. Котляревського. 
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– 95 років від дня народження Тетяни Михайлівни Капустіної 

24.01.1923 

Топографоанатом, доктор медичних наук (1969), завідувачка кафедри оперативної 

хірургії та топографічної анатомії Запорізького медичного інституту (1965). Науковий 

напрям – топографічна анатомія та оперативна хірургія опорно-рухового апарату, 

пересадка кісток і суглобів. 

– 90 років від дня народження Феодосія Харитоновича Провізіона 

24.01.1928 

Педіатр, заслужений лікар України (1995), почесний громадянин Кременчука (1997), 

головний лікар Кременчуцької міської дитячої лікарні (1965-2003). За його 

ініціативою у місті побудовано унікальний комплекс дитячої лікарні зі стаціонарним 

відділенням, поліклінікою і господарськими приміщеннями.  

25 січня 

– 160 років від дня народження Павла Васильовича Буржинського  

25.01.1858 – 05.04.1926 

Фармаколог, доктор медицини (1887), професор (1891). Сфера наукових інтересів – 

вплив різноманітних лікарських препаратів на організм.  

– 120 років від дня народження Мойсея Абрамовича Магата  

25.01(06.02).1898 – після 1941 

Онколог, доктор медичних наук (1938), професор, завідувач лабораторії 

експериментального раку (1930), завідувач відділу експериментальної біології та 

медицини (1933-41) Київського рентґено-радіологічного та онкологічного інституту 

(нині Національний інститут раку). Вивчав етіологічну роль чистих канцерогенних 

речовин у генезі раку. У 1941 р. зник безвісти. 

– 115 років від дня народження Григорія Пилиповича 

Скосогоренка  

25.01.1903 – 07.08.1961  

Ортопед-травматолог, доктор медичних наук (1943), професор, директор Київського 

інституту ортопедії і травматології (1937-41), завідувач кафедри загальної хірургії 

(1944-46), організатор і завідувач кафедри ортопедії й травматології (1946-50), 

директор (1944-50) Львівського медичного інституту. 

– 115 років від дня народження Давида Лазаревича Фердмана  

07.01.1903 – 11.01.1970  

Біохімік, професор, член-кореспондент АН УРСР (1939), член-кореспондент АН 

СРСР (1946). Працював в Інституті біохімії АН Української РСР (1925-31 і 1943-70), 

професор Київського університету (1944-70). 
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26 січня 

– 95 років від дня народження Миколи Артемовича Ковтуняка 

26.01.1923 

Біохімік, доктор медичних наук (1970), професор (1970), завідувач кафедри біохімії 

Чернівецького медичного інституту (1979-85). Основний напрям його наукових 

досліджень – процеси обміну макро- і мікроелементів, а також взаємозв’язок з 

функціональним станом щитоподібної і підшлункової залоз. 

– 85 років від дня народження Анатолія Олексійовича Шелюженка 

26.01.1933  

Дерматолог, організатор охорони здоров’я, доктор медичних наук (1973), професор 

(1987), завідувач кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я з 

підвищення кваліфікації керівних кадрів Київського медичного університету 

ім. О. О. Богомольця (1993-2000). 

27 січня 

– 95 років від дня народження Костянтина Павловича Бутейка 

27.01.1923 – 02.05.2003 

Фізіолог, лікар-клініцист, кандидат медичних наук. Відомий як автор методу Бутейка, 

застосовуваний для лікування бронхіальної астми та інших хвороб глибокого 

дихання. 

28 січня 

– 160 років від дня народження Василя Костянтиновича 

Боровського  

28.01.1858 – 22.10.1937 

Дерматовенеролог, доктор медицини (1889), завідувач кафедри шкірних і 

венерологічних хвороб Київського університету (1916-17, 1919-23). 

– 100 років від дня народження Євгена Олександровича Юрміна  

28.01.1918 – 10.09.1998  

Хірург, ортопед-травматолог, доктор медичних наук (1970) професор (1974), 

завідувач кафедри ортопедії, травматології та військово-польової хірургії Львівського 

медичного інституту (1985-89). 

 

29 січня 

– 80 років від дня народження Ігоря Йосиповича Сидорчука 

29.01.1938 

Мікробіолог, вірусолог та імунолог, доктор медичних наук (1991), професор (1993), 

завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Чернівецького 

медичного інституту (з 1996). Розробляє мікроекологію товстої кишки у хворих 

різного віку на цукровий діабет та хронічні неспецифічні захворювання легень. 
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30 січня 

– 155 років від дня народження Івана Івановича Маклєцова 

30.01(12.02).1863 – 04.10.1961 

Уролог, доктор медицини (1900), очолив перше у Харкові урологічне відділення 

(1925-27). 

 

31 січня 

– 115 років від дня народження Віктора Івановича Чернова 

31.01.1903 – 08.04.1963 

Терапевт, доктор медичних наук (1963), завідувач кафедр шпитальної терапії (1948-

50), пропедевтичної терапії (1950-63) Львівського медичного інституту. 

– 85 років від дня народження Едуарда Йосиповича Лапінського 

31.01.1933 

Психіатр, кандидат медичних наук, головний лікар обласної психоневрологічної 

лікарі м. Чернігова (1979-2003). Великий внесок зробив в розвиток психіатричної 

служби області.  
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Лютий 

1 лютого 

– 90 років від дня народження Володимира Павловича Роя  

01.02.1928 

Хірург, доктор медичних наук (1974), професор кафедри госпітальної хірургії 

Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця (1978-90). Основний напрям 

наукової діяльності: загальна і невідкладна хірургія, патологія щитоподібної залози. 

3 лютого 

– 110 років від дня народження Леоніда Миколайовича Кузьменка  

03.02.1908 – 13.07.1968 

Хірург, доктор медичних наук (1947), професор (1948), завідувач кафедри 

факультетської хірургії, ректор Донецького медичного інституту ім. М. Горького 

(1944-51), завідувач кафедри шпитальної хірургії (1951-68), ректор Львівського 

медичного інституту (1951-64). Досліджував хірургію дихальної та сечової системи, 

судинної хірургії, нейрохірургії. 

– 105 років від дня народження Катерини Олександрівни 

Дикштейн 

03.02.1913 – 30.04. 2005 

Патологоанатом, доктор медичних наук (1958), професор (1961), завідувачка кафедри 

патологічної анатомії Донецького медичного інституту (1956-88). Дослідження 

присвячені патоморфології пухлин і патології серцево-судинної системи.  

– 85 років від дня народження Вітольда Івановича Череватюка  

03.02.1933 

Уролог, завідувач хірургічного відділення Іллінецької районної лікарні (1959), 

головний лікар Немирівського району. Вперше в республіці створено 

багатопрофільне відділення медичної реабілітації в складі центральної районної 

лікарні.  

4 лютого 

– 90 років від дня народження Андрія Олексійовича Бабура 

04.02.1928 

Хірург, доктор медичних наук (1976), професор кафедри загальної хірургії (1980-87), 

кафедри факультетської хірургії (з 1987) Одеського медичного інституту. Розробив і 

впровадив у клінічну практику новий гемостатичний шов печінки, методи резекції 

печінки й пластики залишкової порожнини після ехінококектомії з застосуванням 

клейових композицій. 

– 85 років від дня народження Володимира Семеновича Бабича 

04.02.1933 

Лікар-отоларинголог, кандидат медичних наук, доцент, полковник медичної служби, 

доцент Сумського державного університету (з 1996). Сфера наукових інтересів – 

лікування хронічного тонзиліту і його ускладнень.  



34 

 

5 лютого 

– 140 років від дня народження Казімєжа Ожеховскі  

05.02.1878 – 05.02.1942 

Невропатолог, професор (1918), керівник кафедри неврології Львівського 

університету (1915-19), професор кафедри неврології, декан медичного факультету 

(1929-30) Варшавського університету. Наукові дослідження присвячені діагностиці і 

лікуванню захворювань мозкового стовбура, опрацюванню патогенезу і клініки 

міотонії. 

6 лютого 

– 160 років від дня народження Спиридона Якимовича Іванова  

06.02.1858 – 31.08.1891 

Військовий лікар, земський лікар м. Омельники Полтавської губернії (1886), головний 

лікар у Керчі. 

– 125 років від дня народження Єфима Яковича Янкелевича 

06(18).02.1893 – 07.10. 1964 

Акушер-гінеколог, доктор медичних наук (1939), професор кафедри акушерства і 

гінекології Київського інституту удосконалення лікарів (1936-51). Роботи присвячені 

проблемам ведення післяродового періоду, питанням охорони праці вагітних жінок у 

сільському господарстві.  

7 лютого 

– 115 років від дня народження Валентини Павлівни Міхедко 

07(20).02.1903 – 01.06.1989 

Акушер-гінеколог, професор Харківського медичного інституту, очолювала 

відділення патологiï вагiтностi та пологiв "Інституту педіатрії, акушерства і 

гінекології МОЗ України (1959-72). Наукові роботи присвячені пізнім токсикозам 

вагітності, харчуванню вагітної жінки при фізіологічному та патологічному перебігу 

вагітності.  

– 95 років від дня народження Якова Порфировича Сольського  

07.02.1923 – 06.12.2009 

Акушер-гінеколог, доктор медичних наук (1968), професор, почесний професор 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Напрям 

наукових досліджень: організація акушерсько-гінекологічної служби; прогнозування, 

діагностика і лікування гнійно-септичних захворювань.  

– 80 років від дня народження Володимира Григоровича Бебешка 

07.02.1938 

Вчений в галузі клінічної та експериментальної гематології, член-кореспондент 

Національної академії медичних наук України (2002), доктор медичних наук (1983), 

професор (1983), директор Інституту клінічної радіології ДУ “Науковий центр 

радіаційної медицини АМН України” (1986), генеральний директор ДУ “Науковий 
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центр радіаційної медицини АМН України” (2000). Започаткував дитячу 

гематологічну службу в Україні. Створив наукову школу “Радіаційна 

імуногематологія”. Вперше науково обгрунтував і втілив у практику концепцію 

відновлення гемопоетичного мікрооточення при лейкеміях. З’ясував патогенез 

порушень кісткової тканини при злоякісних гемобластозах, розробив методи 

діагностики та оригінальні методи лікування цих ускладнень.  

9 лютого 

– 95 років від дня народження Олени Григорівни Калиновської 

09.02.1923 – 01.02.2006 

Геронтолог, доктор медичних наук (1973), професор (1977), завідувачка кафедри 

геронтології Київського інституту удосконалення лікарів (1972-91). Вивчала зміни 

функцій нирок при старінні, проблеми вікової фармакотерапії.  

11 лютого 

– 125 років від дня народження Олександра Володимировича 

Черкасова 

11.02.1893 –13.11.1975 

Педіатр, кандидат медичних наук (1938), доцент, завідувач кафедри дитячих 

інфекційних хвороб (1938-41, 1946-71) і дитячих хвороб (1944-46), декан 

педіатричного і лікувального факультетів (1938-48) Київського медичного інституту. 

Наукові праці присвячені питанню діагностики і лікуванню туберкульозного 

менінгіту, дифтерії, кишкових інфекцій. 

12 лютого 

– 80 років від дня народження Василя Васильовича Дячука 

12.02.1938 

Отоларинголог, кандидат медичних наук (1985), доцент Мукачівського державного 

університету (2002), завідувач оториноларингологічного відділення обласної дитячої 

лікарні м. Мукачева (1975-2005), позаштатний головний отоларинголог УОЗ 

Закарпатської області (1970-2005).  

14 лютого 

– 150 років від дня народження Лева Олександровича Тарасевича  

14.02.1868 – 12.06.1927 

Епідеміолог, мікробіолог, академік ВУАН (1926). Ініціатор і організатор вакцинації 

проти черевного тифу і холери в російській армії в роки Першої світової війни. 

Створив першу в країні станцію з контролю бактерійних препаратів.  

– 90 років від дня народження Романа Михайловича Піняжка  

14.02.1928 – 10.06.1983 

Фармаколог, профессор (1969), доктор фармацевтичних наук (1967), завідувач 

кафедри економіки та організації фармацевтичної справи Львівського медичного 
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інституту (1968-83). Праці присвячені удосконаленню контролю якості лікарських 

засобів, визначенню потреби в лікарських препаратах. 

– 75 років від дня народження Валерія Семеновича Бітенського  

14.02.1943 

Психіатр, нарколог, член-кореспондент Академії медичних наук України (2007), 

доктор медичних наук (1990), професор (1991), завідувач кафедри психіатрії, 

наркології та медичної психології Одеського державного медичного університету (від 

1992). Відомий засновник нової концепції патогенезу наркологічних та психічних 

захворювань, яка базується на дослідженнях порушень пароксизмальної активності 

мозку та пластичності нервової тканини.  

16 лютого 

– 80 років від дня народження Богдана Васильовича Грицуляка  

16.02.1938 

Морфолог, доктор медичних наук (1986), професор (1988), завідувач кафедри анатомії 

і фізіології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 

17 лютого 

– 100 років від дня народження Лева Івановича Романа 

17.02.1918 – ???? 

Хірург, доктор медичних наук (1961), професор (1964), завідувач кафедри 

факультетської хірургії Чернівецького медичного інституту (1958-61), госпітальної 

хірургії (1962-82). Основним напрямом його наукових пошуків була розробка методів 

лікування захворювань сечовивідної системи. Запровадив ряд хірургічних втручань 

при захворюваннях жовчовивідних шляхів та дванадцятипалої кишки. 

– 80 років від дня народження В’ячеслава Володимировича 

Бережного 

18.02.1938 

Педіатр, доктор медичних наук (1982), професор (1988), завідувач кафедри педіатрії 

№ 2 Медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (від 1990). Як 

головний педіатр МОЗ України, сприяв розвитку відділень гемодіалізу, становленню 

неонатальної кардіохірургії; один із перших ініціаторів видання протоколів лікування 

найбільш розповсюджених захворювань у дітей. 

– 75 років від дня народження В’ячеслава Григоровича Передерія 

17.02.1943 

Терапевт, доктор медичних наук (1984), завідувач кафедри факультетської терапії 

№ 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (з 1986), директор 

Українською НДІ харчування (1995). 
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19 лютого 

– 170 років від дня народження Йосипа Алоізієвича Порчинського  

19.02.1848 – 08.05.1916 

Вчений-ентомолог. Один із творців медичної та сільськогосподарської ентомології. 

Виняткове значення для розвитку медичної ентомології мали його дослідження 

екології комах – носіїв збудників інфекційних хвороб. Описав 10 нових родів, 130 

нових видів та 7 різновидів комах. 

20 лютого 

– 125 років від дня народження Олексія Андрійовича Івакіна 

20.02.1893 – 15.04.1942 

Анатом, гістолог і ембріолог, завідувач кафедри анатомії Київського медичного 

інституту (1924-30) та Київського університету (1927), професор кафедри анатомії 

стоматологічного інституту (1934-39). Проводив дослідження з порівняльної 

ембріології. Автор перших українських підручників з анатомії і біології.  

– 120 років від дня народження Альфреда Кшижановскі  

20.02.1898 – ????  

Фармаколог, магістр фармації (1920), доцент (1939), керівник кафедри технології 

лікарських форм та галенових препаратів Львівського університету (1932-46). 

викладач технології галенових препаратів Вроцлавської медичної академії. 

– 95 років від дня народження Феодосія Анатолійовича 

Левицького 

20.02.1923 

Ортопед-травматолог, доктор медичних наук, (1971), професор (1975) кафедри 

травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Донецького медичного 

інституту ім. М. Горького. Вивчав проблеми, пов’язані з переломами гомілки у 

горняків, важкими відкритими пошкодженнями та принципами їх зберігаючого 

лікування, множинні та сполучені травми, полімеропластика в травматології та 

ортопедії. 

21 лютого 

– 110 років від дня народження Ольги Степанівни Свєшникової 

21.02.1908 – 1987 

Педіатр, доктор медичних наук (1967), професор (1972). Праці присвячені лікуванню 

дизентерії у дітей, ефективності переливання малих доз крові при даній патології, 

проблемам харчування, лікуванню геморагічних діатезів і туберкульозу в дітей. 

– 95 років від дня народження Тетяни Семенівни Гінзбург 

21.02.1923 – 11.11.1997 

Мікробіолог, доктор медичних наук (1967). Досліджувала біологічні властивості 

збудників легеневого та кістково – суглобного туберкульозу, хіміотерапевтичну 

активність протитуберкульозних препаратів.  
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22 лютого 

– 80 років від дня народження Григорія Яковича Костюка  

22.02.1938  

Хірург, доктор медичних наук (1988), професор (1991), завідувач кафедри 

оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного 

університету (з 1989). Напрям наукової роботи: дослідження основ функціонування та 

розробка реконструктивних операцій на порожнистих органах травної системи 

методами математичного моделювання. 

23 лютого 

– 85 років від дня народження Омеляна Трохимовича Михайленка 

23.02.1933 – 11.08.1995 

Акушер-гінеколог, член-кореспондент Академії медичних наук України (1994), 

доктор медичних наук (1975), професор (1981), заступник директора з наукової 

роботи Інституту педіатрії, акушерства та гінекології (1980-95). Розробив та 

впровадив у практику високоефективний метод зупинки післяродових гіпотонічних 

маткових кровотеч, науково обгрунтував комплексний метод допологової підготовки 

вагітних високого ризику з метою профілактики та лікування слабкості родової 

діяльності. 

24 лютого 

– 180 років від дня народження Миколи Пилиповича Толочинова  

24.02(08.03.)1838/(1840) – 10/23.05.1908 

Акушер-гінеколог, доктор медицини (1867), викладач Київського університету (1870-

85), професор, завідувач кафедри акушерства та жіночих хвороб з клінікою (1885-

1903) Харківського університету. Винайшов апарат для вимірювання сили 

скорочування матки під час пологів, запропонував метод зупинки атонічних кровотеч, 

удосконалив апарат для викликання дострокових пологів, описав незарощення 

міжшлуночкової перегородки у новонароджених (хвороба Толочинова-Роже). 

– 120 років від дня народження Рувима Яковича Бенюмова  

24.02.1898 – 04.08.1967  

Історик медицини, підполковник медичної служби, кандидат медичних наук, доцент, 

начальник кафедри санітарної оборони (1939-44), завідувач кафедри історії медицини 

(1946-59), завідувач курсу історії медицини при кафедрі соціальної гігієни і 

організації охорони здоров’я (1959-65) Київського медичного інституту.  

25 лютого 

– 75 років від дня народження Дмитра Сергійовича Мечева 

25.02.1943 

Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. В 1993 – 

2016 р.р. очолював кафедру радіології. Лауреат премії ім. І. Павлова РАЕН Росії 
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(срібна медаль), член Національної комісії радіаційного захисту населення при 

Верховній Раді України (НКРЗУ), член Проблемної комісії МОЗ та НАМН України 

«Радіаційна медицина», голова Експертної проблемної комісії НМАПО імені 

П. Л. Шупика «Радіологія, радіаційна гігієна та радіаційна медицина». Головний 

редактор журналу «Радіологічний вісник».  

 26 лютого 

– 95 років від дня народження Аркадія Федоровича Греджева 

26.02.1923 – 13.06.1993 

Хірург, доктор медичних наук (1969) професор (1971), завідувач кафедри 

факультетської хірургії Донецького медичного інституту ім. М. Горького (1970-90). 

Під його керівництвом розроблена спеціалізована хірургічна допомога при тяжких 

травмах грудної клітини, метод панельної фіксації відламків ребер і грудини, 

впроваджений у більшості клінік колишнього СРСР. 

27 лютого 

– 120 років від дня народження Володимира Адольфровича 

Тригера 

27.02.1898 – 1986 

Терапевт, доктор медичних наук (1944), професор (1946), завідувач кафедри 

госпітальної терапії Чернівецького медичного інституту (1950-51, 1952-71). Наукова 

діяльність присвячена актуальним проблемам гастроентерології і кардіології.  

28 лютого 

– 130 років від дня народження Василя Михайловича Губенка 

(псевдонім В. М. Чечвянський ) 

28.02(11.03).1888 – 15.07.1937 

Фельдшер, письменник-гуморист, старший брат Остапа Вишні, довголітній 

співредактор і секретар журналу «Червоний Перець». Був репресований і 

розстріляний, посмертно реабілітований у 1957 р. 

– 95 років від дня народження Едварда Леоновича Фрайфельда  

28.02.1923 

Доцент кафедри нормальної анатомії (1954-2005), історик медицини Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького. Напрями наукових 

досліджень присвячені особливості кровопостачання органів людини в нормі, при 

патології, історії та видатними персоналіям медицини Львова. 
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Березень 

1 березня 

– 170 років від дня народження Михайла Михайловича 

Борисикевича  

01.03.1848 –18.09.1899 

Офтальмолог, професор окулістики (з 1872), декан медичного факультету (з 1889) 

університету в Інсбруці, професор, декан університету в Граці (1892-99).  

– 155 років від дня народження Дмитра Олександровича Руза 

01.03.1863 – 18.08.1895 

Акушер-гінеколог, ординатор Брест-Литовського військового госпіталю, завідувач 

жіночого відділення та відділення внутрішніх хвороб. Викладач фельдшерської 

школи.  

– 135 років від дня народження Антона Івановича Собкевича  

01.03.1883 – 23.12.1945 

Фтизіатр, доктор медицини (1918), професор Київського медичного інституту, 

засновник і директор Київського клінічного туберкульозного інституту (1926-29). 

Приділяв увагу розвитку української медичної термінології в галузі фтизіатрії.  

– 85 років від дня народження Тимофія Васильовича Ковальчука 

01.03.1933  

Акушер-гінеколог, головний лікар Великописарівського р-ну (1971-75), завідувач 

пологового відділення ЦРЛ (1975-97). Приділяє велику увагу профілактиці 

передракових захворювань та раку шийки матки у ранньому післяродовому періоді та 

впливу опісторхозу на перебіг вагітності у жінок. 

3 березня 

– 180 років від дня народження Василя Тимофійовича 

Покровського  

03.03.1838 – 14.01.1877 

Терапевт, доктор медицини (1864), професор (1867) завідувач кафедри спеціальної 

патології і терапії з госпітальною клінікою Київського університету. Одним із перших 

ввів викладання курсу нервових хвороб. Першим зазначив, що поворотний тиф є 

самостійним захворюванням. Займався питаннями діагностики захворювань нирок. 

Засновник і завідувач неврологічного відділення при Київському військовому 

госпіталі. 

– 100 років від дня народження Віри Костянтинівни Вінницької 

03.03.1918 – 1998 

Онкогінеколог, доктор медичних наук, професор Київського медичного інституту. 

Внесла вагомий внесок у розвиток таких пріоритетних напрямів онкологічної 

гінекології, як вивчення епідеміології захворювань в Україні і формування груп 

ризику виникнення злоякісних новоутворень. Розробила новий принцип хірургічного 
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лікування раку геніталій на основі глибокого вивчення патогенезу злоякісного 

процесу.  

– 80 років від дня народження Віктора Михайловича Лупира  

03.03.1938 

Морфолог, доктор медичних наук (1987), професор (1989), професор кафедри 

нормальної анатомії людини Харківського національного медичного університету (з 

1992).  

4 березня 

– 85 років від дня народження Владислава Івановича Меца 

04.03.1933 

Нейрохірург, хірург, завідувач нейрохірургічного відділення лікарні швидкої 

медичної допомоги № 5 м. Запоріжжя (1976-88). Напрями діяльності: 

нейротравматологія, хірургічне лікування геморагічних інсультів, больові синдроми. 

– 85 років від дня народження Миколи Прокоповича Трофименка 

04.03.1933 

Оториноларинголог, доктор медичних наук (1985), професор, очолював кафедру ЛОР 

хвороб Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (1988-99). 

Впроваджував новітні методики лікування та оперативних втручань на ЛОР-органах, 

під його керівництвом створений центр мікрохірургії гортані та мікрохірургії носа та 

ОНП, впроваджено загальне знеболювання при всіх видах оперативних втручань на 

ЛОР-органах, а також сучасний метод обстеження в отіатрії (комп'ютерна 

аудіометрія). 

5 березня 

– 125 років від дня народження Віри Григорівни Балабан 

05(17).03.1893 – 1976 

Педіатр, професор кафедри факультетської педіатрії Київського медичного 

університету ім. О. О. Богомольця. Науковий напрям: токсико-септичні захворювання 

новонароджених і дітей раннього віку; діагностика і лікування кишкових токсикозів 

різноманітного походження. 

– 90 років від дня народження Вадима Георгійовича Караванова 

05.03.1928 – 09.04.1981 

Нейрохірург, доцент (1988), завідувач курсу нейрохірургії Львівського медичного 

інституту (1970-77). 

6 березня 

– 100 років від дня народження Івана Оксентійовича 

(Авксентійовича) Куриліна  

06.03.1918 – 18.07.1984 

Оториноларинголог, доктор медичних наук (1961), професор (1962), завідувач 

кафедри отоларингології Київського медичного університету ім. О. О. Богомольця 
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(1963-84). Праці присвячені питанням діагностики і лікування папіломатозу гортані у 

дітей та дорослих, передракових захворювань і ранніх стадій раку вуха, горла, носа. 

– 90 років від дня народження Євгена Миколайовича Панасюка 

06.03.1928 – 01.06.2001 

Доктор медичних наук (1974), професор (1978), проректор з наукової роботи 

Львівського медичного інституту (1971-91), професор кафедри нормальної фізіології 

(1999-2001). Дослідження в галузі експериментальної та клінічної гастроентерології. 

– 80 років від дня народження Неоніли Володимирівна Павленко 

06.03.1938 

Лікар-бактеріолог вищої кваліфікації, кандидат медичних наук (1974), професор 

кафедри мікробіології, вірусології та імунології Харківського державного медичного 

університету (з 1992). 

8 березня 

– 115 років від дня народження Павла Семеновича Коренькова  

08.03.1903 – 04.08.1985 

Лор-онкохірург, кандидат медичних наук (1954), доцент (1956), директор клінік 

Львівського медичного інституту (1946-56). Запропонував нові методи лікування 

склероми, пухлин гортані. 

– 80 років від дня народження Ярослава Сигизмундовича 

Лезвінського 

08.03.1938 

Ортопед-травматолог, доктор медичних наук, академік УАН, з 1998 року професор 

кафедри травматології та ортопедії Київського медичного інституту. Напрямки 

наукових досліджень: полімерний, металевий і малоінвазивний остеосинтез, 

лікування хворих з остеотравмою, профілактика та раннє лікування травматичного 

остеомієліту, псевдосуглобів. 

9 березня 

– 110 років від дня народження Миколи Никифоровича Зайка  

09(22).03.1908 – 25.11.1991 

Патофізіолог, доктор медичних наук (1950), професор (1951), член-кореспондент АМН 

СРСР (1969), завідувач кафедри патологічної фізіології Одеського (1950-60) та 

Київського (1960-86) медичних інститутів. Автор праць з питань проникливості 

біологічних бар’еров, механізмів неврогенних дистрофій, вивчав роль чутливих 

нервів у порушенні проникливості судин і тонусу ока. 

10 березня 

– 160 років від дня народження Якова Никаноровича Надарова 

10.03.1858 – 02.11.1894 

Земський лікар Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії. Сприяв 

впровадженню стаціонарної системи медичного обслуговування населення замість 

традиційної роз’їзної. 
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11 березня 

– 150 років від дня народження Олексія Федоровича Білоусова 

(Білоуса) 

11.03.1868 – 1929 

Педіатр, доктор медицини, міністр народного здоров’я УНР (1919), завідувач 

Сумської дитячої лікарні св. Зінаїди (1897-1900). Автор наукових праць з питань 

педіатрії, епідеміології та профілактики інфекційних хвороб: лікування вовчака, 

екземи, спадкової ідіосинкразії до ртутних препаратів, скарлатини, правця 

– 135 років від дня народження Бориса Микитовича 

Маньківського (Маньковського) 
11.03.1883 – 24.11.1962 

Невролог, академік АМН СРСР (1944), доктор медичних наук (1935), професор 

(1935), завідувач кафедри нервових хвороб Київського медичного інституту 

ім. О. О. Богомольця (1922-61), Київського інституту удосконалення лікарів (1922-

41). Один із організаторів у Києві Інституту геронтологіїї (1958), основоложник 

української школи невропатологів. Працював над проблемами нейроревматизму, 

нейрогеронтології і геріатрії, судинних захворювань головного мозку. Першим в 

країні описав пухлину шишкоподібного тіла, а в світовій літературі – клініку 

краніофарингіом.  

– 100 років від дня народження Василя Федоровича Вільхового  

11.03.1918 – 26.05.2000  

Анатом, доктор медичних наук (1966), професор (1968), завідувач кафедр нормальної 

анатомії (1972-82), топографічної анатомії та оперативної хірургії (1982-89) 

Львівського медичного інституту. 

12 березня 

– 130 років від дня народження Семена Абрамовича Баккала  

12(24).03.1888 – 1957 

Хірург, доктор медичних наук (1939), професор (1946), завідувач кафедри загальної 

хірургії (1948-51), хірургії дитячого віку (1951-53) Одеського медичного інституту. 

– 85 років від дня народження Юлія Васильовича Рошковича 

12.03.1933 

Терапевт, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії (1968) 

медичного факультету Ужгородського університету. Вивчав роль вітамінів при 

захворюваннях внутрішніх органів, вплив бальнеологічних факторів на організм 

людини при різних захворюваннях. 

13 березня 

– 120 років від дня народження Ярослави Антонівни 

Криштальської  
13.03.1898 – 26.02.1966  

Рентгенолог, кандидат медичних наук (1950), доцент (1953), завідувачка кафедри 

рентгенології і медичної радіології Львівського медичного інституту (1955-56, 1958-
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66). Досліджувала променеву діагностику, вплив променевої енергії на 

епілептогенний ефект деяких фармакологічних засобів, патогенез гострої променевої 

хвороби. 

14 березня 

– 120 років від дня народження Арсена Григоровича Мартинюка 

14.03.1898 - 21.06.1982 

Доктор медичних наук (1950), професор (1951), завідувач кафедри факультетської 

хірургії Івано-Франківського медичного інституту (1953-54), кафедри хірургії 

Тернопільського медичного інституту (1957-69). Працював у галузі функціональної 

діагностики захворювань печінки, нирок, наднирників та ін. органів.  

– 90 років від дня народження Лідії Олександрівни Булахової  

14.03.1928 

Психіатр, доктор медичних наук (1976), завідувачка кафедри дитячої психоневрології 

Київського інституту удосконалення лікарів (1975-95), провідний науковий 

співробітник відділу медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків з психічними та 

поведінковими розладами Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та 

наркології МОЗ України (1995-2015). Вперше в Україні ввела діагностику і лікування 

фенілкетонурії у новонароджених дітей. 

15 березня  

– 130 років від дня народження Михайла Борисовича Голомби 

15.03.1888 – 09.03.1981 

Педіатр, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб Дніпропетровського медичного 

інституту. Роботи присвячені вивченню інфекційних хвороб у дітей та педіатричній 

гастроентерології.  

– 125 років від дня народження Гургена Івановича (Оганесовича) 

Хармандар’яна   

15(27).03.1893 – розстріляний 15.04.1939  

Рентгенолог, директор Харківського рентгено-радіологічного інституту (1923-32), 

заступник Наркома охорони здоров’я УРСР (1932). За його пропозицією прийнято 

рішення про органiзацiю у СРСР онкологічних диспансерів як центрів протиракової 

боротьби. Він приділяв багато уваги вивченню бiологiчної дії рент-генівських 

променів, рентгенотерапії запальних захворювань, а також виразок шлунка i 

дванадцятипалої кишки. 

16 березня 

– 80 років від дня народження Данила Юліановича Кривчені  

16.03.1938 

Дитячий хірург, доктор медичних наук (1978), професор( 1981). Заснував і очолював 

кафедру дитячої хірургії в Інституті удосконалення лікарів (1980-92) та клініку 

складних вад розвитку у дітей – в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН 

України (з 1980), завідувач кафедри дитячої хірургії Національного медичного 
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університету ім. О. О. Богомольця (1992-2011). Створив школу дитячих хірургів. 

Розробив алгоритм надання допомоги дітям з синдромом портальної гіпертензії, 

розробив методики сегментарних органозберігаючих операцій при захворюваннях 

селезінки, печінки та підшлункової залози. 

– 80 років від дня народження Зої Миколаївни Соколової  

16.03.1938 

Лікар-рентгенолог вищої категорії, заступник головного лікаря з медичної частини 

Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру (1969-76). 

17 березня 

– 165 років від дня народження Федора Федоровича Риндовського 

17.03.1853 – 1903 

Начальник Старокиївського відділення Києво-Кирилівської лікарні (1893-95); 

викладач медичного факультету Київського університету. Один із засновників, 

заступник голови, секретар Київського товариства нічних лікарських чергувань. 

– 95 років від дня народження Галини Клавдіївни Гончарової  

17.03.1923 

Добровільно іде на фронт, у складі Білоруського фронту 47 армії АВТ 21-62 дійшла 

до Берліна, працюючи лікарем-хірургом. Після демобілізації (1946) працювала у 

Ворошиловграді, Умані, а з 1954 року у Гадяцькій районній лікарні – завідувачка 

терапевтичного відділення, районний терапевт.  

– 85 років від дня народження Олександра Івановича Машалдіна 

17.03.1933 

Хірург, анестезіолог-реаніматолог, кандидат медичних наук (1975), викладач 

медичного коледжу СДПІ (1959-99) та Сумського університету (з 1999). 

18 березня 

– 160 років від дня народження Василя Федоровича Демича  

18.03.1858 – 28.12.1930 

Військовий лікар, дерматовенеролог, етнограф, історик медицини.  

– 90 років від дня народження Германа Петровича Рушковського 

18.03.1928 

Патологоанатом, кандидат медичних наук (1966), завідувач кафедри гістології 

Чернівецького медичного інституту (1974-76).  

– 75 років від дня народження Володимира Миколайовича Козька  

18.03.1943 

Інфекціоніст, доктор медичних наук (1996), професор, завідувач кафедри інфекційних 

хвороб Харківського Національного медичного університету. Напрямом наукової 

роботи є вивчення компенсаторно-адаптаційних механізмів у хворих на бактерійні 
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(шигельоз, менінгококова інфекція), вірусні (ГРВІ, герпесвірусні інфекції) 

захворювання та їх асоціації, діагностики, профілактики й лікування ВІЛ-

інфекції/СНІД. 

22 березня 

– 120 років від дня народження Мойсея Іоновича Мельника 

22.03.1898 – розстріляний 22.12.1937  

Мікробіолог, інфекціоніст, доктор медичних наук (1937), директор Українського 

науково-дослідного бактеріологічного інституту ім. Мечникова. Досліджував вплив 

бактеріофагу на живі організми. 

25 березня 

– 135 років від дня народження Олександра Микитовича Марзєєва 

25.03(06.04).1883 – 01.02.1956 

Видатний вчений-гігієніст, дійсний член АМН СРСР (1944), доктор медичних наук 

(1935), професор (1940), директор Українського науково-дослідного ін-ту 

комунальної гігієни (1931-56). За його ініціативою в Україні створено Інститут 

малярії і медичної паразитології, Інститут гігієни харчування, Всеукраїнський 

інститут комунальної гігієни, а також перша в Україні кафедра комунальної гігієни 

Харківського медінституту (1933), яку він очолював до 1941 р. Ініціатор створення і 

організатор в СРСР перших санітарно-епідеміологічних станцій. Першим в СРСР 

розпочав вивчення забруднення атмосферного повітря. Засновник і багаторічний 

редактор журналу “Профилактичекая медицина”. Його ім’я присвоєно Київському 

науково-дослідному інституту загальної та комунальної гігієни. 

– 115 років від дня народження Степана Миколайовича 

Микуланинця  

25.03.1903 – 1978 

Терапевт, інфекціоніст, науковець, організатор охорони здоров’я в 30-70 рр. ХХ ст. у 

Підкарпатській Русі – Закарпатті, кандидат мед. наук (1955), доцент кафедри 

соціальної гігієни та охорони здоров’я медичного факультету Ужгородського 

університету (1963).  

26 березня 

– 95 років від дня народження Миколи Кузьмича Фуркала 

26.03.1923 

Кардіолог, доктор медичних наук (1970), професор (1972), директор НДІ кардіології 

ім. М. Д. Стражеска (1974-89), створив та завідував кафедрою функціональної 

діагностики при Київському інституті удосконалення лікарів. (1978-97). Науковий 

напрям: атеросклероз та ішемічна хвороба серця.  
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28 березня 

– 105 років від дня народження Гната Петровича Сарницького 

28.03.1913 – 1995 

Гематолог, доктор медичних наук (1966), професор (1969), завідувач кафедри 

гематології і переливання крові Київського інституту удосконалення лікарів (1969-

88). Науковий напрям – біологічна дія кровозамінників на організм реципієнта в 

клініці і в експерименті, вплив кровозамінників на процеси згортання крові та її 

морфологічний склад. 

– 90 років від дня народження Всеволода Кушніра  

28.03.1928 

Рентгенолог, завідувач ренгенкабінету Косівської районної лікарні, учасник першого 

європейського конгресу Українських лікарських товариств (1991). 

– 80 років від дня народження Станіслава Михайловича 

Соколоєнка 

28.03.1938 – 26.11.2005 

Оториноларинголог, онколог, доктор медичних наук, професор (1985), завідувач 

кафедри онкології, радіології та рентгенології Дніпропетровського медичного 

інституту (1988-91).  

 – 75 років від дня народження Нінель Василівни Дєдух 

28.03.1943  

Морфолог, доктор біологічних наук (1989), професор (1994), завідувачка лабораторії 

морфології сполучної тканини ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 

М. І. Ситенка», м. Харків. 

– 75 років від дня народження Валерія Івановича Берзіня  

28.03.1943 

Гігієніст, доктор медичних наук (1979), член-кореспондент АПН України (1994), 

професор (1985), завідувач кафедри гігієни дітей і підлітків Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця (1986-2008). 

30 березня 

– 155 років від дня народження Івана Івановича Ковальського 

30.03.1863 – ???? 

Доктор медицини, заводський лікар міста Червоне Волинської губернії, старший 

залізничний лікар Північно-Західної залізниці м. Білосток. 

– 120 років від дня народження Олексія Сидоровича Коломійченка 

30.03.1898 – 17.09.1974 

Оториноларинголог, член-кореспондент АН України (1967), доктор медичних наук 

(1941), професор (1944), завідувач кафедри оториноларингології Київського інституту 
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удосконалення лікарів (1944-66), організатор і перший директор Інституту 

отоларингології АМН України (1960-74). Запропонував і впровадив у практику антро- 

і тимпанопункцію. Вперше в Києві та в Україні застосував видалення сторонніх тіл з 

гортані, трахеї і бронхів без трахеотомії і широко впровадив у практику метод прямої 

ларингоскопії у дітей. Створив школу українських отоларингологів. 

– 85 років від дня народження Юрія Платоновича Шупика  

30.03.1933 – 22.12.2013 

Судово-медичний експерт, доктор медичних наук (1976), професор (1977), завідувач 

кафедри судової медицини Київської медичної академії післядипломної освіти (1987-

2006). Науковий напрям – судово-медична криміналістика та організація судово-

медичної служби. Проводив судово-експертну роботу під час розслідування наслідків 

аварії на ЧАЕС. 

31 березня 

– 145 років від дня народження Михайла Давидовича Черніхова 

31.03.1873 – ???? 

Земський лікар Сумського повіту Харківської губ. (1900-06), лікар санаторію 

«Зелений берег» доктора Ряснянського. 
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Квітень 

1 квітня 

– 160 років від дня народження Петра Васильовича Нікольського 

01.04.1858 (за іншими даними 01.09) — 17.03.1940     проверить дату 

Дерматовенеролог, доктор медицини (1896), екстраординарний (1899), ординарний 

(1903) професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Варшавського університету. 

Основні праці присвячені пухирчатці, питанням фізіології шкіри, патогенезу і 

лікуванню шкірних хвороб. Відзначив порушення обміну хлористого натрію при 

пухирчатці і описав легке відшарування рогового шару при цьому захворюванні 

(«симптом Н.») 

– 155 років від дня народження Євгена Титовича Демкова 

01.04.1863 – ???? 

Лікар у Полтаві, завідувач залізничної лікарні станції Люботин Південної залізниці. 

Вивчав дію лікувальних грязей Смольніцка. 

– 85 років від дня народження Анатолія Пилиповича Лазаря  

01.04.1933 – 13.08.2007 

Радіолог, доктор медичних наук (1986), професор (1987), завідувач кафедри медичної 

радіології з курсами рентгенології та радіаційної медицини Національного медичного 

університету ім. О. О. Богомольця (1990-2006). Наукові праці присвячені питанням 

розробки та впровадженню радіонуклідних методів діагностики захворювань людини, 

а також вивченню сумісного впливу на організм космічних чинників (іонізуючого 

випромінювання та перевантаження при прискоренні). 

3 квітня 

– 170 років від дня народження Георгія Львовича Скадовського  

03.04.1848 – 09.01.1919 

Біолог, громадський діяч. Власним коштом організував та обладнав лабораторію для 

розробки вакцин проти сибірки. За його ініціативою в Херсоні було відкрито першу в 

Росії земську ветеринарно-бактеріологічну лабораторію для розробки вакцин проти 

сибірки для ветеринарної практики та створено мережу діагностичних кабінетів у 

повітах. 

– 80 років від дня народження Юрія Миколайовича Глущенка  

03.04.1938 

Нейрохірург, кандидат медичних наук (1975), завідувач поліклінічного відділу 

Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України. Основні напрями 

діяльності: нейроонкологія, лікування больових синдромів та особливості перебігу 

екстрамедулярних пухлин верхньошийного відділу. 
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4 квітня 

– 170 років від дня народження Варнави Олексійовича 

Добронравова  

04.03.1848 – 03.02.1915 

Акушер, доктор медицини (1873). Викладацьку діяльність на кафедрі акушерства і 

жіночих хвороб Київського університету поєднував з роботою лікаря в Будинку для 

бідних та Київській лікарні для вагітних і хворих на жіночі хвороби. Один із 

засновників Товариства російських лікарів в пам’ять М. Пирогова. 

– 100 років від дня народження Наума Давидовича Фогеля 

04.04.(за іншими даними жовтень)1908 – 28.12. 1980 

Невропатолог, письменник, організатор і завідувач неврологічного відділення 

Херсонської обласної лікарні (1945-65), завідувач неврологічної служби Херсонської 

міської лікарні № 2 ім. М. С. Урицького (1967-70 ). Ініціатор створення служби 

санітарної авіації на Херсонщині. Член Спілки письменників України. 

– 80 років від дня народження В’ячеслава Олександровича 

Власова 

04.04.1938 

Анатом, кандидат медичних наук, доцент (1978), завідувач кафедри фізичного 

виховання, спортивної медицини та ЛФК Чернівецької медичної академії (1977-97). 

Його наукові розробки пов’язані з питаннями фізичного розвитку, динаміки 

функціонального стану серцево-судинної, дихальної та центральної нервової системи 

людини. 

5 квітня 

– 130 років від дня народження Георгія Марковича Хайциса  

05.04.1888 – 27.07. 1963  

Кандидат медичних наук, доцент, полковник медичної служби, лікар Могильов-

Подільської повітової земської лікарні, ординатор у Вінницькій Пироговській лікарні 

(1921-27). 

– 120 років від дня народження Мирона Самуїловича 

Туркельтауба 

05.04.1898 – 01.01.1981 

Терапевт, доктор медичних наук (1940), професор, завідувач кафедри пропедевтики 

внутрішніх хвороб (1956-75) медичного факультету Ужгородського університету. 

Засновник курортології в Закарпатській області, вивчав лікувальні властивості 

мінеральних вод краю. 

– 80 років від дня народження Бориса Павловича Криштопи 

05.04.1938 – 22.09.2014 

Організатор охорони здоров’я, історик медицини, доктор медичних наук (1986), 

професор (1988), завідувач кафедри управління охороною здоров’я Київського 
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інституту удосконалення лікарів (1986-2003), заступник міністра охорони здоров’я 

України (1974-78). Науковий напрям – організація і управління системою охорони 

здоров’я, історія медицини України.  

7 квітня 

– 75 років від дня народження Леоніда Вікторовича Харькова 

07.04.1943 

Хірург-стоматолог, доктор медичних наук (1988), професор (1990), член-

кореспондент АМН України (2003), завідувач кафедри хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця (з 1994), представник України в конфедерації Європейських 

асоціацій щелепно-лицевих хірургів. 

8 квітня 

– 255 років від дня народження Йогана Валентина Гільденбранда  

08.04.1763 – 31.05.1818 

Професор анатомії та клінічної практики (1793), декан медичного факультету (1798-

1801) Львівського університету. Один з найавторитетніших львівських лікарів свого 

часу. 

– 75 років від дня народження Василя Захаровича Нетяженка  

08.04.1943 

Кардіолог, доктор медичних наук (1989), професор (1990), член-кореспондент АМН 

України (2002), заслужений діяч науки і техніки України (2001), дійсний член 

Європейського товариства кардіологів (F.E.S.C.), завідувач кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини № 1 (з 1988) Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця. Основні напрями наукової діяльності: оптимізація діагностики та 

вивчення прогностичного значення порушень гемокоагуляційного гомеостазу в 

клініці внутрішніх хвороб, провадження нових методів інтенсивної терапії, зокрема 

системного тромболізису, антикоагулятивної та антиагрегантної терапії при гострому 

інфаркті міокарда; розробка нових алгоритмів діагностики, лікування та предикторів 

життєвозагрожуючих аритмій. Вперше в клінічній вітчизняній та міжнародній 

практиці науково обгрунтував концепцію патогенезу, діагностики та лікування 

нестабільних форм гострого інфаркту міокарда. 

9 квітня 

– 80 років від дня народження Миколи Івановича Омельянця  

09.04.1938 

Гігієніст, доктор медичних наук (1975), професор (1979), завідувач кафедри загальної 

гігієни Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця (1981-86). Наукові праці 

присвячені спеціальним методам очищення питної води, гігієнічним проблемам 

систем життєзабезпечення в гермо-об’ємах. 
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10 квітня 

– 100 років від дня народження Степана Федоровича Олійника 

10.04.1918 – 06.05.1992  

Терапевт, доктор медичних наук (1957), професор (1958), доцент кафедри шпитальної 

терапії Вінницького медичного інституту (1951-52), завідувач кафедри госпітальної 

терапії Дніпропетровського медичного інституту (1957-59), кафедри факультетської 

терапії Львівського медичного інституту (1959-85). Запропонував системну 

пальпацію серця, класифікацію серцевих шумів, сформулював концепцію хронічної 

інфекції як одного із важливих чинників розвитку атеросклерозу. 

11 квітня 

– 95 років від дня народження Віктора Івановича Кондратенка 

11.04.1923 – 2009 

Нейрохірург, доктор медичних наук (1964), професор (1966), засновник 

нейрохірургічної служби в Донбасі та кафедри нейрохірургії Донецького медичного 

інституту ім. М. Горького (1965). Напрями діяльності: нейротравматологія та 

лікування закритих пошкоджень хребта і спинного мозку в ранні строки після 

пошкодження.  

– 90 років від дня народження Олександра Миколайовича 

Синчука 

11.04.1928 

Терапевт, доктор медичних наук (1970), професор (1973), завідувач кафедри 

госпітальної терапії Чернівецького медичного інституту (1982-92). Наукова діяльність 

присвячена вивченню функціонального стану печінки за ішемічної хвороби серця, 

патогенезу, клініки і лікування гострих порушень коронарного кровообігу, вивченню 

ефективності нових лікувальних препаратів 

– 80 років від дня народження Марії Олександрівни Чечель 

11.04.1938 

Терапевт, заслужений лікар УРСР (1980), головний лікар Річківської дільничної 

лікарні Білопільського району. 

12 квітня 

– 90 років від дня народження Олени Михайлівни Недорізанюк  

12.04.1928 – 26.04.1999  

Анатом, доцент кафедри нормальної анатомії Вінницького медичного інституту 

(1980-99), лауреат Вінницької обласної Пироговської премії. Напрями наукових 

досліджень: розробка джгутів для зупинення кровотечі; дослідження вен обличчя 

людини та вісцеральної частини голови деяких хребетних тварин. 
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– 90 років від дня народження Олега Миколайовича Савельєва 

12.04.1928 

Гігієніст, доктор медичних наук (1975), професор, завідувач кафедри загальної гігієни 

Чернівецького медичного інституту (з 1980). Його наукові дослідження були 

спрямовані на профілактику найбільш поширених серед підлітків патологій: серцево-

судинної системи, органа зору, кістково-м’язового апарату. Він обгрунтував новий 

напрям профілактики короткозорості у школярів.  

– 80 років від дня народження Вілена Семеновича Олійника 

12.04.1938 

Хірург, організатор охорони здоров’я, кандидат медичних наук, завідувач відділу 

хірургії Херсонської обласної дитячої лікарні (1979-99). Розробив тактику лікування 

стафілококової деструкції легень у дітей; удосконалив методи лікування у дітей 

гострого гематогенного остеомієліту, парезу шлунка з перитонітом та гострої 

непрохідності шлунка.  

13 квітня 

– 95 років від дня народження Данили Івановича Проніва 

13.04.1923 – 02.06.1991 

Невропатолог, доктор медичних наук (1963), професор (1964), завідувач кафедри 

нервових хвороб з курсом нейрохірургії Львівського медичного інституту (1964-77). 

– 95 років від дня народження Романа Васильовича Рудого 

13.04.1923 – 17.01.2002  

Фармаколог, доктор медичних наук (1970), професор (1972), завідувач кафедри 

фармакології Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького (1970-98).  

14 квітня 

– 160 років від дня народження Мартирія Андрійовича Галина 

14.04.1858 – 1943 

Хірург, доктор медицини (1888), один із засновників Українського наукового 

товариства та голова його природничо-лікарської, а згодом – медичної секції, голова 

термінологічної комісії, автор перших наукових хірургічних праць, опублікованих 

українською мовою, «Російсько-Українського медичного словника» (1920). 

15 квітня 

– 150 років від дня народження Олександра Федоровича 

Маньковського 

15(27).04. 1868 – 20.01.1946 

Гістолог, доктор медицини (1900), ординарний професор медичного факультету 
Софійського університету по кафедрі гістології та ембріології (з 1919), завідувач 

кафедри гістології Одеського медичного інституту (1905-17). 
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– 120 років від дня народження Семена Григоровича Генеса 

15.04.1898 – ???? 

Ендокринолог, завідувач відділу Українського науково-дослідного інституту 

експериментальної ендокринології (з 1932). Праці присвячені вивченню вуглеводного 

обміну в нормі і в патології, механізму дії гормонів, патогенезу цукрового діабету. 

– 120 років від дня народження Володимира Степановича 

Нестерова  

15.04.1898 – 29.07.1975 

Терапевт, доктор медичних наук (1946), професор (1946), завідувач кафедри терапії 

санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту (1960-73). 

Запропонував класифікацію атеросклеротичного кардіосклерозу; вперше в СРСР 

отримав в експерименті модель аневризми серця і показав сприятливий вплив 

багатомісячного інтенсивного фізичного навантаження. Розробив систему 

пальпаторного дослідження прекардіальної ділянки, описав медіастенокардіальний 

синдром при пухлинах серця і лейкозах.  

16 квітня 

– 80 років від дня народження Валентини Іванівни Кравченко 

16.04.1938 

Офтальмолог, заслужений лікар УРСР (1990), завідувачка лор-офтальмологічного 

відділення Сумської ЦРЛ (2000).  

17 квітня 

– 85 років від дня народження Бориса Вікторовича Норейка  

17.04.1933 

Фтизіатр, доктор медичних наук (1977), професор (1978), завідувач кафедри 

фтизіатрії та пульмонології Донецького національного медичного університету 

ім. М. Горького (1985-2004). Розвиває пріоритетний напрям у фтизіатрії з вивчення 

питань діагностики та лікування атипових форм туберкульозу. 

18 квітня 

– 145 років від дня народження Василя Юрійовича Чаговця  

18(30).04.1873 – 19.05.1941 

Фізіолог, академік АН УРСР (1939), доктор медичних наук (1903), професор 

Київського університету (1910), завідувач кафедри фізіології в Першому (з 1921) і 

Другому (з 1936) медичних інститутах у Києві. Один із засновників електрофізіології. 

Працював над проблемою дії зовнішнього електричного струму на живу тканину і 

механізму її біоелектричного подразнення, розробив і впровадив у практику 

електрогастрографію- метод реєстрації електричних потенціалів шлунку (1935), 

запропонував метод тоноелектроцеребрографії (1951). 
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– 80 років від дня народження Євгена Никифоровича Дичка 

18.04.1938 

Стоматолог, доктор медичних наук (1983), професор (1984), завідувач кафедри 

дитячої стоматології Дніпропетровської державної медичної академії (1983-94).  

19 квітня 

– 120 років від дня народження Макара Федоровича Даценка 

19.04.1898 – 01.02.1968 

Стоматолог, доктор медичних наук (1962), професор (1964), завідувач кафедри 

хірургічної стоматології Харківського медичного стоматологічного інституту (1950-

68). Запропонував використовувати масляні розчини новокаїну при різних 

захворюваннях і травмах щелепно-лицевої ділянки. 

20 квітня 

– 145 років від дня народження Семена Івановича Златогорова 
(справжнє ім'я Симеон Гольдберг) 

20.04 (02.05).1873 – 17.03.1931 

Мікробіолог, епідеміолог, інфекціоніст, член-кореспондент АН СРСР (1929), доктор 

медицини (1900), професор (1911), директор Українського санітарно-

бактеріологічного інституту (1924-29) (нині Інститут мікробіології та імунології 

АМНУ, Харків). Розробляв питання етіології та профілактики кору і скарлатини, 

займався вивченням механізмів розвитку чуми і холери.  

– 145 років від дня народження Євгена Григоровича 

Черняхівського 

20.04.1873 – 1938 

Хірург, доктор медицини (1910), професор (1918), перший ректор Київського 

медичного інституту (1920-21), завідувач кафедри загальної (1921-22) та 

факультетської (1923-29) хірургії. Був секретарем першого в Україні Київського 

хірургічного товариства, заступником голови Медичної секції при ВУАН. Засновник 

української наукової школи хірургії, здійснив першу в Києві операцію зашивання 

рани серця (1904). Одним із напрямів наукового пошуку вченого була трансплантація 

нирки в експерименті на собаках із застосуванням розробленого ним судинного шва. 

21 квітня 

– 255 років від дня народження Франциска Мазоха 

21.04.1763 – 18.03.1845 

Хірург, професор кафедри хірургії (1793-1805, 1817-45), декан медичного факультету 

(1801-02), ректор (1802-03, 1827-28) Львівського університету. Досліджував 

діагностику, клініку та лікування гідротораксу; впроваджував обов’язкові щеплення 

проти віспи на теренах усієї Галичини. 
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23 квітня 

– 170 років від дня народження Гжегожа Зємбіцкі 

23.04.1848 – 30.04.1915 

Хірург, професор, доцент кафедри хірургії Львівського університету (1887-1911), 

Президент Львівського лікарського товариства (1891), організатор і керівник 

урологічних і ларингологічних амбулаторій (1914-15). Досліджував хірургічне 

лікування судинних аневризм, удосконалив методи простатектомії, екстирпації 

матки. 

24 квітня 

– 95 років від дня народження Віктора Вікторовича Желтвая 

24.04.1923 

Кандидат біологічних наук (1964). Засновник Закарпатської школи клінічної 

імунології, який стояв біля витоків сучасної спелеотерапії та галоаерозольтерапії, 

науковець НПО «Реабілітація». Розробив оригінальні діагностичні і лікувальні 

методи в гастроентерології, пульмонології, імунології та алергології.  

– 80 років від дня народження Євгена Михайловича Стародуба 

24.04.1938 

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини 

Тернопільського медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Автор праць з 

гастроентерологічної тематики, кількох посібників українською мовою, член ВУЛТ і 

НТШ. 

25 квітня 

– 165 років від дня народження Миколи Феофановича Кащенка  

25.04(07.05).1853 – 29.03.1935  

Видатний вчений, доктор медицини (1884), дійсний член Української академії наук 

(1919), професор кафедри гістології та ембріології Харківського університету. 

Організатор і директор зоологічного музею АН УРСР (1919-26), акліматизаційного 

саду АН УРСР. Основоположник досліджень з гістоструктури ембріонів людини в 

нормі та патології. 

– 85 років від дня народження Овсія Володимировича Епштейна  

25.04.1933 – 23.12.2006 

Вчений в галузі радіаційної ендокринології, член-кореспондент Академії медичних 

наук України (1994), доктор медичних наук (1981), професор (1993), завідувач 

лабораторії функціональної діагностики (1985-2006), керівник відділу променевої 

діагностики та радіойодтерапії (1995-2006) Інституту ендокринології та обміну 

речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. Основні напрями наукової діяльності: 

діагностика захворювань ендокринних залоз, діагностика та лікування раку 

щитоподібної залози. Важливим внеском у науку та практику охорони здоров'я стали 

роботи з аналізу впливу радіації на стан залоз внутрішньої секреції, зокрема 

щитоподібної залози, внаслідок аварії на ЧАЕС. 



57 

 

27 квітня 

– 90 років від дня народження Петра Степановича Мощича 

27.04.1928 – 10.02.2006  

Педіатр, доктор медичних наук (1967), професор (1969), завідувач кафедри дитячих 

інфекційних хвороб (1971-83), завідувач кафедри факультетської педіатрії № 3 (1983-

96; 2001-2003). Наукова діяльність присвячена вивченню захворювань у дітей 

серцево-судинної, дихальної та нервової системи, інфекційних захворювань, 

туберкульозного менінгіту, розробці нових методів діагностики, лікування та 

профілактики цих захворювань.  

29 квітня 

– 90 років від дня народження Михайла Петровича Шлемкевича 

29.04.1928 – 03.11.1998 

Біохімік, доктор медичних наук (1986), професор (1987), завідувач кафедри біохімії 

Львівського медичного інституту (1973-95). 

30 квітня 

– 145 років від дня народження Петра Яковича Ільченка 

30.04.1873 –19.05.1941 

Фізіолог, доктор медичних наук (1903), професор Київського університету 

ім. О. О. Богомольця (1910), завідувач кафедри фізіології в Першому (з 1921) і 

Другому (з 1936) медичних інститутах у Києві. Розробив і впровадив у практику 

електрогастрографію – метод реєстрації електричних потенціалів шлунку (1935), 

запропонував метод тоноелектроцеребрографії (1951). 
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Травень 

2 травня 

– 110 років від дня народження Георгія Йосиповича Бурчинського 

02.05.1908 – 21.01.1993 

Терапевт, доктор медичних наук (1960), професор (1961), завідувач кафедри терапії 

стоматологічного факультету (1953-61), кафедри факультетської терапії (1962-86), 

консультант (1986-93) Київського медичного інституту. 

8 травня 

– 80 років від дня народження Михайла Михайловича 

Колесникова  

08.05.1938 

Епідеміолог, доктор медичних наук (1986), професор кафедри епідеміології 

Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (з 1991). Основний 

напрям наукових досліджень – вивчення епідеміології та імунології інфекцій, 

викликаних мікроорганізмами умовно патогенної природи, розробка медико-

епідемічної технології діагностики та санації субхворобливих станів організмів, 

розробка концепції “генного” паразитизму, як умови патогенності збудників 

інфекційних хвороб, та на її основі популяційних аспектів профілактики соматичних 

системних захворювань. 

– 80 років від дня народження Анатолія Миколайовича Левковича 

08.05.1938 – 2006 

Стоматолог, доктор медичних наук (1990), професор, завідувач кафедри ортопедичної 

стоматології Дніпропетровської державної медичної академії (1992-2001). 

9 травня 

– 120 років від дня народження Миколи Дмитровича Довгялла 

09.05.1898 – 1966  

Анатом, професор, доктор медичних, педагогічних і фізико-математичних наук, 

перший завідувач кафедри анатомії Донецького медичного інституту ім. М. Горького 

(1930-65). Його перша лекція, яка була прочитана в листопаді 1930 р., вважається 

днем відкриття Донецького медичного інституту. 

– 95 років від дня народження Бориса Абрамовича Березовського  

09.05.1923 – 07.01.1993 

Фтизіатр, доктор медичних наук (1971), професор (1973), організував і очолив 

кафедру туберкульозу Вінницького медичного інституту (1971-91). Напрям наукових 

досліджень: вивчення епідеміології туберкульозу.  
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10 травня 

– 110 років від дня народження Давида Лазаревича Ротенберга 

10.05.1908 – 1994 

Хірург, доктор медичних наук (1951), професор і завідувач кафедри загальної хірургії 

(1954-66) та топографічної анатомії і оперативної хірургії (1966-77) Івано-

Франківського медичного інституту. Автор праць у галузі гемотерапії, дихальних 

властивостей крові. 

– 90 років від дня народження Михайла Івановича Шевчука  

10.05.1928 – 13.06.1989 

Кандидат медичних наук (1961), доцент (1967), завідувач кафедри анатомії людини 

медичного факультету Ужгородського університету (1969-80), декан медичного 

факультету (1965-71). 

– 80 років від дня народження Дмитра Васильовича Кулікова  

10.05.1938 

Кандидат медичних наук (1966), доцент, завідувач курсу нейрохірургії Буковинської 

медичної академії (з 1968). Напрями діяльності: нейроонкологія, нейротравматологія. 

11 травня 

– 95 років від дня народження Георгія Леонідовича Воронкова 

11.05.1923 – 28.08.1992  

Психіатр, доктор медичних наук (1973), професор (1977), завідувач кафедри 

психіатрії Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця (1975-91). Наукові 

праці присвячені питанням ранньої діагностики та лікування епілепсії, клініці й 

патогенезу основних форм психозів, що протікають на зміненому “грунті”, а також 

атеросклеротичної психопатології; описав цефалголепсію. 

12 травня 

– 95 років від дня народження Валентини Дмитрівни Зінченко-

Гладких 

12.05.1923 

Хірург, доктор медичних наук (1964), професор (1965), завідувачка кафедри 

оперативної хірургії і топографічної анатомії (1974-90) Харківського державного 

медичного інституту. 

13 травня 

– 150 років від дня народження Абрама Йосиповича Гершензона 

13(25).05.1868 – 24.02.1933 

Педіатр, професор медичного факультету Київського університету. Увагу приділяв 

підготовці кадрів педіатрії, медичних сестер і організації дитячих ясел. Від 1929 р. – 

директор Одеського інституту охорони материнства і дитинства, від 1930 – заступник 
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директора з наукової частини, від 1932 – завідувач відділу фізіології і дієтетики дітей 

молодшого віку. Один з засновників Товариства дитячих лікарів Одеси (1917).  

– 120 років від дня народження Бориса Євменовича Панкратьєва 

13.05.1898 – 1969 

Хірург, доктор медичних наук (1937), професор (1937), завідувач кафедри хірургії 

Київського інституту удосконалення лікарів (1944-52), завідувач кафедри 

госпітальної хірургії (1953-59) Харківського державного медичного інституту. 

Науковий напрям: хірургія органів грудної та черевної порожнини, хірургічна 

трансфузіологія, лікування та профілактика захворювань щитоподібної залози в 

ендемічних регіонах України. 

– 90 років від дня народження Ждана Михайловича Ваврика 

13. 05. 1928 

Хірург, доктор медичних наук (1971), професор кафедри загальної хірургії (1977), 

завідувач кафедри загальної хірургії, кафедри хірургії стоматологічного факультету 

Івано-Франківського медичного інституту (1978-93). 

– 90 років від дня народження Ореста Володимировича Фільця 

13.05.1928 – 09.07.2005  

Хірург, професор (1988), завідувач кафедри хірургії ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (1985-2000). 

– 80 років від дня народження Віктора Антоновича Шалака 

13.05.1938 

Санітарний лікар, заслужений лікар України (1998), завідувач санітарно-гігієнічного 

відділу (з 1980), заступник головного лікаря Сумської обласної СЕС (1990-99). 

Вивчав питання впливу пром. викидів сірчанокислотних цехів ВО «Хімпром» на 

довкілля, брав участь у розробці методики комплексного обстеження промислових 

об’єктів. Ініціатор реконструкції старих та зведення нових очисних споруд у Ромнах, 

Білопіллі, Бурині, Лебедині. 

15 травня 

135 років від дня народження Бориса Яковича Падалки 

15.05.1883 – 05.01.1964 

Інфекціоніст, доктор медичних наук (1940), професор, завідувач кафедри інфекційних 

хвороб (1938-41, 1954-62) Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, 

кафедри інфекційних хвороб Київського інституту удосконалення лікарів (1944-54). 

Описав симптом вкорочення перкуторного тону в правій клубовій ділянці при 

черевному тифі (симптом Падалки); виказав припущення про можливість таких форм 

черевного тифу як пневмотиф, менінготиф, ренотиф. Першим описав випадки 

пароксизмального рикетсіозу в Україні. 

– 85 років від дня народження Антоніни Федорівни Яковцової 

15.05.1933 

Патологоанатом, доктор медичних наук (1973), професор, завідувачка кафедри 

патологічної анатомії Харківського державного медичного університету (з 1971). 
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Найбільш значимі наукові результати присвячені проблемам загальної патологічної 

анатомії, перинатальної патології, в тому числі плацентології, патологічної анатомії 

серцево-судинної, ендокринної, імунної, сечовидільної систем. 

– 80 років від дня народження Юрія Вікторовича Биця  

15.05.1938 – 24.04.2008 

Фізіолог, доктор медичних наук (1974), професор (1978), завідувач кафедри 

патологічної фізіології Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця (1986-2008). Працював над проблемами порушень метаболізму 

судинної стінки та моделюванням атеросклерозу.  

– 80 років від дня народження Володимира Івановича Чернюка 

15.05.1938 

Відомий вчений-гігієніст, доктор медичних наук (1987), член-кореспондент 
Національної академії медичних наук України (2010), професор (2006), заступник 

директора з наукової роботи Інституту медицини праці НАМНУ (з 1980). Основні 

напрями наукової діяльності: дослідження механізмів ізольованої і комбінованої дії 

фізичних виробничих чинників; епідеміологічні дослідження професійних ризиків 

здоров’я; проблеми професійного стресу та перевтомлення при змінній праці; 

розробка гігієнічних нормативів та регламентів у галузі безпеки праці та виробничого 

середовища. 

16 травня 

– 140 років від дня народження Сергія Романовича Миротворцева 

16.(28)05.1878 – 04.05.1949 

Хірург, доктор медицини (1909), академік АМН СРСР (1945). Виконав першу в 

Охтирському повіті операцію – кесарів розтин (1900). Розроблений ним метод 

пересадки сечоводів у товстий кишечник отримав широке поширення в хірургії та в 

даний час відомий під назвою “операції Миротворцева”. 

– 80 років від дня народження Лариси Іонівни Сороки 

16.05.1938 

Дитячий хірург, організатор дитячої хірургічної служби Сумської обл., завідувачка 

дитячого хірургічного відділення Сумської обллікарні (1968-1994).  

– 80 років від дня народження Віктора Григоровича Шевчука 

16.05.1938 

Фізіолог, доктор медичних наук (1982), професор (1987), завідувач кафедри 

нормальної фізіології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (з 

1987). Основний напрям наукових праць – вивчення механізмів нейрогуморальної 

регуляції серцево-судинної системи.  

 

 

 

 



62 

 

 

18 травня 

– 155 років від дня народження Михайла Петровича Михайлова 

18.05.1863 – 1906 /(1914) 

Терапевт, доктор медицини (1892), професор кафедри діагностики з пропедевтичною 

клінікою Новоросійського університету. Багато уваги приділяв благодійництву, 

підтримував фонд Товариства “Попечения о детях-сиротах” в Одесі.  

20 травня 

– 95 років від дня народження Марка Михайловича Городецького  

20.05.1923 – 29.12.2009 

Інфекціоніст, кандидат медичних наук (1971), професор (2003), полковник медичної 

служби, заслужений лікар УРСР (1978), начальник клініки інфекційних хвороб 

Головного військово клінічного госпіталя та Головний інфекціоніст Міністерства 

оборони України (1992-2003). 

– 95 років від дня народження Анатолія Івановича Тріщинського 

20.05.1923 – 31.03.2009 

Анестезіолог, доктор медичних наук (1963), професор (1964), заслужений діяч науки 

України (1983), завідувач кафедри анестезіології Київського інституту удосконалення 

лікарів (1967-96). Вперше в Україні розробив і застосував анестезіологічний посібник 

та забезпечення безпеки хворого при операціях з штучним кровообігом. 

– 90 років від дня народження Віктора Петровича Неділька 

20.05.1928  

Педіатр, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту педіатрії, акушерства і гінекології (1981-93), начальник лікувально-

організаційного Управління АМН України (1993-2003). 

21 травня 

– 80 років від дня народження Геннадія Євтихійовича Дудка 

21.05.1938 

Ортопед, травматолог, хірург, доктор медичних наук (1991), професор (1992). 

Основні напрями наукової діяльності-профілактика травматизму, розробка 

конструкцій і хірургічних методів лікування переломів і захворювань кісток із 

застосуванням сучасних металевих і полімерних матеріалів. Його конструкції для 

остеосинтезу і полігліколіду, що саморозсмоктуються та ендопротези суглобів з 

поліаміду впроваджені в практику охорони здоров’я і рекомендовані до промислового 

виготовлення. 
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22 травня 

– 150 років від дня народження Володимира Васильовича 

Селецького 

22.05.1868 – 1955 

Невролог, доктор медицини (1901), професор (1912), завідувач кафедри нервових 

хвороб медичного факультету Університету св. Володимира (1919-22).  

23 травня 

– 90 років від дня народження Миколи Івановича Симорота  

23.05.1928 – 2010 

Морфолог, доктор медичних наук (1972), Заслужений працівник народної освіти 

України (1998), професор, завідувач кафедри топографічної анатомії і оперативної 

хірургії (1991-97) в Національній медичній академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика. Науковий напрям – морфо-функціональні обгрунтування оперативних 

втручань на органах черевної порожнини, органоспецифічні особливості перебігу 

раневого процесу та пошук адекватних шляхів його регуляції.  

24 травня 

– 90 років від дня народження Григорія Тимофійовича Піська  

24.05.1928 

Фармаколог, доктор медичних наук (1969), професор, завідувач кафедри фармакології 

Чернівецького медичного інституту (1967-72). Напрям наукових досліджень: 

експериментальне обґрунтування теорії цілеспрямованого синтезу нових 

антимікробних речовин серед четвертинних амонієвих сполук, пошук лікарських 

засобів серед сполук нового синтезу. 

25 травня 

– 115 років від дня народження Івана Андрійовича Шевчука 

25.05.1903 – 1984 

Доктор медичних наук (1963), професор (1964), є фундатором кафедри гістології 

Чернівецького медичного інституту, де започаткував нейроендокринологічні наукові 

дослідження.  

– 110 років від дня народження Надії Олександрівни Пучківської  

25(12).05.1908 – 15.05.2001 

Офтальмолог, академік Академії медичних наук України (1993), академік 
Національної академії наук України (1992), академік АМН СРСР (1971), доктор 

медичних наук (1954), професор (1956), директор Інституту очних хвороб та 

тканинної терапії ім. В. П. Філатова (1957-85). Створила новий напрям в 

офтальмології – у галузі кератопротезування та кератопластики при ускладнених 

більмах та лікуванню опіків очей і їхніх наслідків. Розробила ряд принципово нових 
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операцій на передньому відділі ока, брала участь у створенні перших вітчизняних 

лазерів для застосування у офтальмології та розробці техніки лазерних операцій, 

впровадження ультразвуку в клінічну практику. 

– 80 років від дня народження Юрія Дмитровича Усенка  

25.05.1938 – 08.01.2005 

Пульмонолог, доктор медичних наук (1992), завідувач курсу пульмонології 

Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1984), засновник першого в 

Києві Центру невідкладної пульмонології. 

27 травня 

– 135 років від дня народження Здзіслава Кароля Штойзінга  

27.05.1883 – 24.07.1952  

Гігієніст, бактеріолог, професор (1923), керівник кафедри гігієни і бактеріології  

Львівського університету (1919-45). Досліджував проблеми гігієни харчування, 

комунальної гігієни, вивчав мікрофлору питної води, опрацьовував питання 

очищення стічних вод міста Львова. 

– 80 років від дня народження Юрія Костянтиновича Данилова 

27.05.1938 

Дитячий отоларинголог, завідувач лор-відділень Сумської міської та обласної 

дитячих лікарень.  

31 травня 

– 125 років від дня народження Зіновія Наумовича Гржебіна 

31.05.1893 – ???? 

Дерматовенеролог, професор (1925), завідувач кафедри дерматовенерології 

Чернівецького медичного інституту (1947-56). Вважається засновником 

дерматовенерологічної школи на Буковині. Основною тематикою його наукових 

досліджень було вивчення краєвої патології, патогенезу дерматовенерологічних 

захворювань, імунологічної реактивності організму хворих на різні дерматози, а 

також клініки і розробки методів лікування сифілісу, туберкульозу шкіри.  
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Червень 

1 червня 

– 80 років від дня народження Віталія Олександровича 

Каленіченка  

01.06.1938 

Соціал-гігієніст, головний лікар обласної фізіотерапевтичної лікарні (1985-2006) 

м. Хмільник Вінницької області. Почесний громадянин Хмільницького району. Автор 

багатьох раціоналізаторських пропозицій. 

5 червня 

– 95 років від дня народження Йосипа Йосиповича Уйлака 

05.06.1923 – 2003 

Хірург, головний лікар Закарпатського обласного лікувально-санаторного управління 

(1955-62), заступник головного лікаря Закарпатської обласної клінічної лікарні (1952-

55). 

– 90 років від дня народження Івана Юрійовича Коршинського 

05.06.1928 

Хірург, кандидат медичних наук, доцент (1969). Заступник голови Закарпатської 

спілки лікарів-християн, заступник голови Закарпатської крайової організації 

Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих, був засуджений за 

«контрреволюційну агітацію і пропаганду» (1948-56). Працював над проблемами 

хірургічної гастроентерології. Своє перебування в таборах ГУЛАГу описав у 

спогадах «Мої табірні університети та їх наслідки». 

7 червня 

– 80 років від дня народження Ярослава Володимировича Пацка 

07.06.1938 – 01.01.2007 

Нейроонколог, мікронейрохірург, доктор медичних наук (1987), завідувач науково-

організаційного відділу Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН 

України (1989-2000). Перший в українській нейрохірургії запровадив методики 

трансфеноїдальних хірургічних втручань при новоутвореннях селярної ділянки. 

8 червня 

– 80 років від дня народження Івана Михайловича Рубленика 

8.06.1938 

Ортопед, доктор медичних наук  (1985), професор (1988), завідувач кафедри 

травматології, ортопедії та нейрохірургії Чернівецького медичного інституту (з 1986). 

Започаткував новий напрям лікування переломів та їх наслідків – блокуючий 

інтрамедулярний металополімерний остеосинтез, розробив і впровадив ряд методик 

оперативного лікування складних переломів та їх наслідків.  
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9 червня 

– 95 років від дня народження Ігоря Вікторовича Савицького  

09.06.1923 – 09.07.1989  

Гігієніст, доктор медичних наук (1972), професор (1974), завідувач кафедри гігієни 

харчування (1972-87), професор кафедри (з 1988) Київського медичного інституту ім. 

О. О. Богомольця. Наукові праці присвячені токсиколого-гігієнічній оцінці якості 

харчових продуктів, що контактують із новими видами полімерних матеріалів. 

– 85 років від дня народження Олексія Олександровича Ликова 

09.06.1933 

Професор кафедри фізичної реабілітації, фізіотерапії, спортивної та нетрадиційної 

медицини (1997), кандидат медичних наук, завідувач кафедри фізіотерапії, 

лікувальної фізкультури та лікарського контролю (1983-2001) Донецького державного 

медичного університету ім. М. Горького. 

11 червня 

– 110 років від дня народження Михайла Володимировича 

Лейника 

11(24).06.1908 – 02. 05. 1960 

Фізіолог, доктор медичних наук (1951), професор (1952), заступник директора з 

наукової роботи Інституту гігієни праці, в інституті працював (1937-41, 1944-60). 

Працюваві в галузі фізіології праці. Основоположник вчення про типи м'язової 

працездатності людини.  

– 95 років від дня народження Бориса Якимовича Задорожного   

11.06.1923 – 18.10.1993  

Дерматовенеролог, доктор медичних наук (1966), професор, ректор (1959-75), 

завідувач кафедри дерматології та венерології (1967-93) Харківського медичного 

інституту, за цикл робіт, присвячених впливу іонізуючої радіації на шкіру, був 

обраний Почесним доктором Познанської медичної Академії (Польща) (1969). 

12 червня 

– 85 років від дня народження Сергія Ілліча Богдана 

12.06.1933. 
Головний лікар Чернігівського міського пологового будинку (1966-96), заслужений 

лікар України. Великий внесок зробив в охорону дитинства та материнства на 

Чернігівщині. Автор поетичної збірки «Що совість вишила» (2007). 

14 червня 

– 95 років від дня народження Олексія Івановича Ступка  

14.06.1923 

Акушер-гінеколог, професор, завідувач кафедр акушерства та гінекології 

педіатричного факультету Львівського національного медичного університету імені 
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Данила Галицького (1967-72), керівник експериментальної лабораторії (1980-91) 

Львівського НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. 

15 червня 

– 125 років від дня народження Павла Федоровича Фролова 

15 (27).06.1893 – ???? 

Терапевт, доктор медичних наук (1937), професор (1934), завідувач кафедри 

пропедевтичної терапії лікувального факультету Харківського державного медичного 

інституту (1941,43-48). Праці присвячені вивченню питань артрології, ревматології, 

гастроентерології, геліотерапії, бальнеотерапії при захворюваннях серцево-судинної 

системи і суглобів. 

– 85 років від дня народження Володимира Івановича 

Левковського  

15.06.1933 

Заслужений лікар України, головний лікар Ніжинської центральної районної лікарні 

(1975-2014). 

16 червня 

– 120 років від дня народження Михайла Менделевича Басса  

16.06.1898 – 23.10.1985 

Дитячий хірург, доктор медичних наук (1959), доцент кафедри хірургії й ортопедії 

дитячого віку Київського медичного інституту (1946-63). Наукові праці присвячені 

хірургії шлунково-кишкового тракту, вродженим діафрагмальним грижам, запальним 

процесам легень, плеври. Першим дав наукове обґрунтування лікувальних 

властивостей соку каланхое, запровадив його в практику лікування запальних 

процесів у дітей. 

17 червня 

– 85 років від дня народження Ігоря Євгеновича Короля  

17.06.1933 – 2006 

Хірург, завідувач опікового відділення Херсонської обласної лікарні (1964-97). 

Запровадив нову методику лікування опіків. Створив систему етапного лікування 

хворих. 

19 червня 

– 115 років від дня народження Олександра Семеновича Єгорова 

19.06.1903 – лютий, 1985 

Акушер-гінеколог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і 

гінекології лікувального і стоматологічного факультетів Дніпропетровського 

медичного інституту (1959-75).  
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21 червня 

– 80 років від дня народження Федора Григоровича Кулачека 

21.06.1938 

Хірург, доктор медичних наук (1987), професор (1988), завідувач кафедри загальної 

хірургії Чернівецького медичного інституту. Провідні напрями його наукових 

досліджень – проблеми діагностики й лікування органів травлення, особливості 

регенераторних процесів у тканинах під впливом імуностимуляторів. 

23 червня 

– 95 років від дня народження Олени Максимівни Дудко  

23.06.1923  

Фахівець з організації охорони здоров’я, доктор медичних наук (1971), професор 

кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я (1972-75), декан 

вечірнього відділення лікувального факультету Київського медичного інституту 

(1970-72). Наукові праці присвячені питанням стану здоров’я населення в соціально-

гігієнічному аспекті. 

25 червня 

– 105 років від дня народження Інни Іларіонівни Крижанівської  

25.06.1913 – 2004 

Терапевт, доктор медичних наук, професор, ректор Дніпропетровського медичного 

інституту (1964-81). Створила кардіологічну школу. Вивчала бронхіальну астму, 

тромбоутворення, профпатологію, патологію печінки.  

– 80 років від дня народження Анатолія Петровича Дорогого 

25.06.1938 

Кардіолог, доктор медичних наук. Брав активну участь у створенні кардіологічної 

служби в Україні та організації поліклінічної допомоги. Працював над 

удосконаленням і розробкою методів лікування ішемічної хвороби серця, 

артеріальної гіпертонії, ревматизму, профілактики інфарктів міокарда і мозкових 

інсультів. 

26 червня 

– 145 років від дня народження Леоніда Андріановича Соболєва 

26.06.1873 – 21.11.1943 

Дерматовенеролог, доктор медичних наук (1907), професор, завідувач кафедри 

шкірних і венеричних хвороб (1925-43) Харківського державного медичного 

інституту. Дослідив безрентгенівський спосіб лікування поверхневого мікозу 

волосистої частини голови, який став відомим під назвою методу Соболєва.  
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– 95 років від дня народження Кирила Антоновича Веліканова 

27.06.1923 

Уролог, доктор медичних наук (1971), професор кафедри урології (1973), завідувач 

кафедри урології Одеського медичного інституту (1971-84). 

– 80 років від дня народження Євгена Болеславовича Медвецького  

26.06.1938 

Хірург, доктор медичних наук (1980), професор (1997), працює в Київському НДІ 

клінічної та експериментальної хірургії (тепер Національний інститут хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова) на посадах старшого, провідного наукового 

співробітника, керівника відділу (з 1973). У 2002 р. за наукові досягнення в галузі 

спрямованого транспорту ліків обраний дійсним членом (академіком) УАН. Напрями 

наукових досліджень: спрямований транспорт лікарських засобів в вогнище 

запалення, антибіотикотерапія та антибіотикопрофілактика, немедикаментозні методи 

імуностимуляції.  

26 червня 

– 95 років від дня народження Володимира Вадимовича 

Оржешковського 

26.07.1923 

Доктор медичних наук (1969), професор (1977), завідувач кафедри фізіотерапії та 

курортології Київського інституту удосконалення лікарів (1985-92). Науковий 

напрям: клініка, класифікація та фізіотерапія захворювань суглобів, фізіотерапія 

захворювань внутрішніх органів. 

28 червня 

– 90 років від дня народження Олеся Овдійовича Пятака  

28.06.1928 

Терапевт, доктор медичних наук (1970), професор (1973), завідувач кафедри терапії 

педіатричного факультету Київського медичного інституту (1975). Наукові праці 

присвячені актуальним питанням захворювань серцево-судинної системи, організації 

охорони здоров’я та історії медицини. 

– 85 років від дня народження Михайла Шльома-Меєровича 

(Соломоновича) Каменецького) 

28.06.1933 

Рентгенолог, доктор медичних наук (1989), професор, завідувач кафедри променевої 

діагностики та терапії Донецького національного медичного університету 

ім. М. Горького (1987-2000). Засновник функціонального напряму у вітчизняній 

променевій діагностиці: рання (доклінічна) променева діагностика серцевих і 

легеневих захворювань, особливо лівошлуночкової недостатності, набряку легенів 

різного генезу, професійної патології шахтарів, дифузних уражень легень. За його 

ініціативою здійснено глибоке реформування системи викладання рентгенології та 
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радіології. Був одним із розробників усіх державних стандартів медичної освіти в 

країні. 

29 червня 

– 85 років від дня народження Павла Йосиповича Фогела 

29.06.1933 

Акушер-гінеколог, професор (1989), доктор медичних наук (1983), професор кафедри 

акушерства та гінекології № 1 Львівського медичного інституту (1986-96). 

Дослідження присвячені вивченню гормональних змін організму жінки при різних 

термінах вагітності. 

– 80 років від дня народження Марії Євгенівни Фесенко 

29.06.1938 

Педіатр, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри пропедевтики 

дитячих хвороб з доглядом за детьми (1993-2006) Української медичної 

стоматологічної академії. Очолює міське товариство педіатрів (з 1994). 
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Хронологічний покажчик ювілеїв 

(прізвища ювілярів, які ввійшли до першої та другої частини календаря) 

 

1035 років  
Антоній Печерський 

290 років 
Щепін Костянтин Іванович 

270 років 

Шумлянський Олександр 

Михайлович  

265 років 
Малахов Петро Васильович 

Стефанович-Донцов Михайло 

Якович 

255 років  
Гільденбранд Йоган Валентин  

Мазох Франциск 

Парпура Максим Йосипович  

250 років 
Барсук-Мойсеєв (Мойза) Хома 

Іванович  

Снядецький Андрій (Енджей) 

245 років  
Бабель де Фронсберг Франц 

Каменський Іван Петрович 

Книгін Іван Дмитрович (Булгаков)  

240 років  
Гаєвський Семен Федорович  

215 років 
Рессінг Ігнац Ян 

210 років  
Жіро (Широ) Степан 

Фойгт Август Крістіан 

205 років 
Дєрдь (Дьордь) Йосиф 

200 років  
Лаврентьєв Олександр Микитович  

Неєзе Дани(і)їл Микола 

Миколайович 

195 років  
Мухін Микола Іванович 

Петельчиц Петро Іванович  

190 років 
Баранецький Андрій (Адріан) Хомич 

Ергардт Федір Федорович 

Санжаревський (К.М) 
 

185 років  
Вагнер Іван Карлович  

Перемежко Петр Іванович  

180 років  
Данилевський Олександр Якович  

Кузнецов Олександр Харитонович 

Покровський Василь Тимофійович  

Радзимовський Іван Васильович 

Старков Володимир Петрович 

Толочинов Микола Пилипович  

175 років  
Пастернацький Федір Ігнатійович  

Попов Митрофан Олексійович 

Степан Антонович 

Рубинський Василь Олександрович 

Соколов Костянтин Григорович 

Сочава Микола Опанасович 

Суслова Надія Прокопівна  

170 років  
Бєлоусов Олексій Костянтинович 

Богаєвський Овксентій Трохимович  

Борисикевич Михайло Михайлович  

Добронравов Варнава Олексійович 

Зємбіцкі Гжегож 

Корш Олександр Всеволодович 

Ментін Микола Федорович 

Петраш Олена Михайлівна 

Подрезан(ов) Микола Никифорович 

Порчинський Йосип Алоізієвич 

Симонович [М. Н.] 

Скадовський Георгій Львович  

Субботін Максим Семенович 

Сушков Іван Степанович 

Таубер Олександр Семенович  

Тихомиров Михайло Андрійович 

Шкляревський Сергій Сергійович 

Якимович Яків Никифорович  

165 років  
Воскресенський Василь Федорович 

Зенькович Захарій Хрисанфович 

Кащенко Микола Феофанович 

Костюрін Степан Дмитрович 

Опенховський Федір Мечиславович 

Репрев Олександр Васильович  

Риндовський Федір Федорович 
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160 років  
Боровський Василь Костянтинович  

Буржинський Павло Васильович  

Вічковскі Юзеф Дрогослав 

Волкович Микола Маркіянович  

Галин Мартирій Андрійович 

Гамалей Ксенофонт Михайлович 

Деліцин Сергій Миколайович 

Демич Василь Федорович  

Залеський Станіслав Іосафатович  

Зоммер Альфред Генріхович 

Іванов Спиридон Якимович  

Кузнецов Василь Петрович  

Ліндстрем Олександр Андрійович  

Ложкін Микола Васильович 

Надаров Яков Никанорович 

Найметі Самуїл 

Ніккельс Віктор Густавович 

Нікольський Петро Васильович 

Протопопов Микола Андрійович 

Скориченко-Амбодик Григорій 

Григорович  

155 років  
Ареф'єв Іван Ілліч 

Бек Адольф 

Винокуров Іван (Ісай) Якович 

Демков Євген Титович 

Качковський Петро Еразмович 

Ковальський Іван Іванович 

Кос Михайло  

Кудрявцев Петро Пилипович  

Куровець Іван 

Лауденбах Юлій Петрович 

Маклєцов Іван Іванович 

Медвєдєв Анатолій Костянтинович 

Михайлов Михайло Петрович 

Нємілович Владислав  

Петровський Дмитро Іванович 

Радецький Михайло 

Рузі Дмитро Олександрович 

Щербак Олександр Юхимович  

150 років  
Білоусов (Білоус) Олексій 

Федорович 

Бухштаб Лазар Борисович 

Гершензон Абрам Йосипович 

Дагілайський Володимир Абрамович 

Коваленко Григорій Олексійович 

Коршун Степан Васильович  

Костямін Микола Миколайович 

Ліндеман Володимир Карлович 

Лур'є Олександр Григорович 

Манасевич Юлій Йосипович  

Маньковський Олександр Федорович 

Романовський Мефодій Вікторович 

Селецький Володимир Васильович 

Тарасевич Лев Олександрович 

Тутишкін Петро Петрович 

145 років  
Зеленін Михайло Герасимович  

Златогоров Семен Іванович 

Ільченко Петро Якович 

Компанієць Соломон Маркович 

Москальов Митрофан Миколайович 

Образцов Володимир Миколайович 

Райський Михайло Іванович  

Соболєв Леонід Андріанович 

Фінкельштейн Лев Осипович 

Чаговець Василь Юрійович  

Черніхов Михайло Давидович 

Черняхівський Євген Григорович 

Янішевський Олексій Ерастович 
140 років  
Болярський Микола Миколайович  

Григор’єв Сергій Павлович 

Жмайлович Фелікс Миколайович 

Миротворцев Сергій Романович 

Новіцкі Валеріян Вітольд 

Ожеховскі Казімєж 

Теребинський Володимир 

Іполитович  

Шевалєв Євген Олександрович 

135 років  
Вейгль Рудольф 

Дулицький Семен Осипович  

Кудрицький Микола Антонович 

Маньківський (Маньковський) Борис 

Микитович 

Марзєєв Олександр Микитович 

Матюшенко Борис  

Падалко Борис Якович 

Собкевич Антон Іванович 

Штойзінг Здзіслав Кароль 

Щербіна Євгенія Григорівна 

130 років 
Баккал Семен Абрамович 

Вайсблат Соломон Наумович 

Ваксман Зельман Абрахам  

Голомб Михайло Борисович 

Губенко Василь Михайлович  
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Киричинський Олексій Романович 

Колпіков Микола Васильович 

Корхов Іван Петрович 

Крупський Олександр Іванович 

Лур’є Горацій Саулович 

Мінервін Сергій Михайлович  

Ручківський Сергій Никифорович 

Соколов Сергій Євлампійович 

Станіславський Борис Миколайович 

Хайцис Георгій Маркович  

Шацілло Болеслав Аполлінарійович 

125 років  
Алексенко Борис Олексійович 

Балабан Віра Григорівна 

Богданович Сергій Миколайович  

Воскобойніков Володимир Іванович 

Гржебін Зіновій Наумович 

Груц Адам 

Добжаньскі Антоній 

Ємченко Андрій Іванович  

Івакін Олексій Андрійович (Івакин) 

Ільченко Петро Якович 

Косковскi Влодзімєж 

Кучерявий Іван Михайлович 

Максимонько Леонтій  

Мирсіков Григорій Андріянович 

Нікотін Михайло Павлович  

Родигіна Августа Михайлівна  

Фролов Павло Федорович 

Хармандар’ян Гурген Іванович 

(Оганесович)  

Черкасов Олександр Володимирович 

Шпірт Яків Юліанович 
Янкелевич Єфим Якович 

Янов Микола Михайлович 

120 років 
Айзенберг Олександр Абрамович 

Андрієвський Борис Юрійович  

Бабадагла Олександр 

Христофорович  

Басс Михайло Менделевич  

Бенюмов Рувим Якович 

Близнюков Пилип Іванович  

Браунштейн Микола Овсійович  

Бут Нестор Іванович 

Генес Семен Григорович 

Гришин Сергій Іванович 

Грудін Григорій Олександрович  

Гуревич Григорій Маркович  

Гуревич Зіновій Анатолійович  

Даценко Макар Федорович 

Денисенко Михайло Макарович  

Довгялло Микола Дмитрович 

Дяченко Сергій Степанович  

Коломійченко Олексій Сидорович 

Криштальська Ярослава Антонівна  

Кшижановскі Альфред 

Ландау Яков Миронович 

Левін Марк Меєрович 

Магат Мойсей Абрамович 

Мартинюк Арсен Григорович 

Мельник Мойсей Іонович 

Нестеров Володимир Степанович 

Новаченко Микола Петрович  

Осипов Василь Якович 

Панкратьєв Борис Євменович 

Потоцький Іван Іванович  

Пржибильська Яніна Іванівна 

Розенгауз Давид Юхимович 

Ротенберг Яків Абрамович 

Сакфельд Егон Олександрович 

Тец Григорій Ізраїлович 

Тригер Володимир Адольфрович 

Туркельтауб Мирон Самуїлович 

Фудель-Осипова Софія Іванівна 

Шарлай Роман Іванович  

Юрженко Петро Іванович  

115 років  
Арутюнов Олександр Іванович  

Бабич Борис Карлович 

Богданов Іван Лук’янович 

Єгоров Олександр Семенович 

Зазибін Микола Іванович  

Кореньков Павло Семенович  

Луковський Леон Антонович 

Макарченко Олександр Федорович  

Микуланинець Степан Миколайович 

Міхедко Валентина Павлівна 

Пєшковський Георгій 

Володимирович  

Скосогоренко Григорій Пилипович  

Фердман Давид Лазаревич 

Чернов Віктор Іванович 

Шевчук Іван Андрійович 

Щербина Іван Олексійович 

110 років  
Альберт Зигмунт 

Бєліньскі Здіслав  

Битченко Дмитро Олексійович  

Бурчинський Георгій Йосипович 
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Дубовий Михайло Іванович  

Зайко Микола Никифорович  

Караваєв Петро Трифонович  

Кузьменко Леонід Миколайович  

Лейник Михайло Володимирович 

Ленгауер Наталія Андріївна  

Лєкарєв Леонід Григорович  

Лобова Таїсія Арсеніївна 

Медведовський Михайло Семенович 

Петров Євген Дмитрович 

Пучківська Надія Олександрівна 

Ротенберг Давид Лазаревич 

Свєшникова Ольга Степанівна 

Середницький Анатолій Маркович 

Сєрков Пилип Миколайович 

Сила Василь Іванович 

Скороход-Олешко Олена 

Кіндратівна 

Фогель Наум Давидович 

Христич Агафія Дмитрівна 

Чеботарьов Дмитро Федорович 

Шлапак Ігор Порфирійович 

105 років 
Амосов Микола Михайлович 

Гудзенко Прокіп Микитович 

Двужильна Катерина Данилівна 

Дикштейн Катерина Олександрівна 

Коваль Олександр Васильович 

Коренькова Зенона Яківна 

Крижанівська Інна Іларіонівна 

Луцик Дмитро Павлович 

Мельман Юхим Петрович 

Пелещук Анатолій Петрович 

Романяк Мирослав Йосипович 

Сарницький Гнат Петрович 

Стражеско Дмитро Миколайович 

Трач Сергій Степанович 

Турбін Борис Миколайович 

Федько Валентина Тимофіївна 

Данко Емеріх Емеріхович 

100 років 
Авілова Ольга Матвіївна 

Бикова Анфіса Іванівна 

Богач Петро Григорович 

Вільховий Василь Федорович 

Вінницька Віра Костянтинівна 

Войленко Володимир Миколайович 

Грабовська Віра Василівна  

Губська Олександра Никанорівна 

Даниленко Михайло Васильович  

Кисельова Олександра Пилипівна  

Корхов Сергій Іванович 

Кочубайло Андрій Семенович 

Крістер Олексій Арнольдович  

Курилін Іван Оксентійович 

(Авксентійович) 

Луцик Любомира Антонівна  

Мєрєнов Володимир Васильович 

Нощенко Георгій Васильович 

Олійник Степан Федорович 

Пастушин Іван Петрович 

Роман Лев Іванович 

Сергієнко Тарас Михайлович  

Сидоренко Анатолій Степанович 

Синовець Анатолій Станіславович 

Слинчак Сергій Михайлович  

Сосунов Олексій Васильович 

Тараненко Марія Іванівна 

Четверикова Віра Миколаївна 

Чорнобровий Микола Петрович  

Чухрієнко Дмитро Павлович  

Шалімов Олександр Олексійович 

Шлопак Тетяна Володимирівна  

Шпиньов Василь Федорович 

Щербакова Анна Костянтинівна 

Юрмін Євген Олександрович  

Юсько Стефанія Михайлівна  

Юхимець Олексій Дем’янович  

95 років  
Алейнікова Людмила Йосипівна 

Базікало Прокіп Васильович 

Березовський Борис Абрамович  

Бичкова Варвара Іванівна 

Білик Василь Данилович  

Богомаз Тамара Олексіївна 

Бодня Ігор Федорович  

Бутейко Костянтин Павлович 

Василенко Галина Панасівна 

Веліканов Кирило Антонович 

Воронков Георгій Леонідович 

Гінзбург Тетяна Семенівна 

Гончарова Галина Клавдіївна 

Городецький Марко Михайлович 

Греджев Аркадій Федорович 

Грицюк Олександр Йосипович 

Грузіна Єлизавета Олексіївна 

Дідківська Софія Петрівна 

Дмитрієва Ірина Тимофіївна 

Дроздов Данило Данилович 

Дудко Олена Максимівна  
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Желтвай Віктор Вікторович 

Задорожній Борис Якимович 

Зінченко-Гладких Валентина 

Дмитрівна 

Іванов Ігорь Михайлович  

Калиновська Олена Григорівна  

Капустіна Тетяна Михайлівна 

Караман Микола Васильович 

Карпенко Віктор Степанович  

Клочкова Людмила Семенівна 

Ковтуняк Микола Артемович 

Кондратенко Віктор Іванович 

КонстантиновськийГеоргій 

Абрамович 

Кравець Аркадій Андрійович 

Красовицький Зіновій Йосипович  

Лапа Іван Васильович 

Левицький Феодосій Анатолійович 

Литвин Лідія 

Лук’янова Олена Михайлівна 

Макаренко Микола Олександрович 

Марченко Микола Петрович 

Мірошниченко Всеволод Петрович 

Москеті Костянтин Вікторович 

Муха Катерина Йосипівна  

Олійник Костянтин Семенович 

Оржешковський Володимир 

Вадимович 

Пащенко Олександр Юхимович 

Педаченко Георгій Опанасович  

Пеньков Михайло Олександрович  

Пронів Данило Іванович 

Рудий Роман Васильович 

Савицький Ігор Вікторович 

Сало Дмитро Павлович 

Сиваченко Тамара Порфиріївна 

Сирота Григорій Іларіонович 

Сольський Яков Порфирович  

Стебельський Сергій Євгенович 

Ступко Олексій Іванович  

Трахтенберг Ісаак Михайлович 

Тріщинський Анатолій Іванович 

Уйлак Йосип Йосипович 

Усикова Тамара Яківна 

Федорук Степан Григорович 

Фрайфельд Едвард Леонович 

Фуркало Микола Кузьмич 

Хомазюк Анастас Іванович 

Шевченко Микола Максимович 

Щепотін Борис Михайлович 

90 років  
Бабур Андрій Олексійович 

Булахова Лідія Олександрівна  

Бутенко Зоя Андріївна  

Ваврик Ждан Михайлович 

Вакалюк Петро Михайлович 

Ведяєв Федір Петрович  

Волошин Петро Власович  

Григор’єва Людмила Володимирівна  

Грищенко Валентин Іванович 

Дишловий Віктор Дем’янович  

Дорогань Дмитро Аврамович 

Єдомаха В’ячеслав Харитонович 

Єфімов Андрій Семенович  

Жарікова Зінаїда Микитівна 

Закордонець Володимир Антонович  

Зеленська Олександра Іванівна  

Зленко Олена Тимофіївна  

Караванов Вадим Георгійович 

Ковалишин Михайло Миколайович 

Ковалів Богдан Михайлович  

Коршинський Іван Юрійович 

Котурбаш Теодозій Володимирович 

Кушнір Всеволод 

Маковецький Вадим Данилович 

Матвєєва Ганна Петрівна  

Мелехін Віктор Миколайович  

Мосійчук Микола Маркович 

Мощич Петро Степанович 

Мухін Іраклій Володимирович  

Неділько Віктор Петрович 

Недорізанюк Олена Михайлівна 

Панасюк Євген Миколайович 

Піняжко Роман Михайлович 

Пісько Григорій Тимофійович 

Провізіон Феодосій Харитонович 

Прокопишин Мирон Васильович 

Прокопова Людмила Василівна 

Процек Олена Герасимівна 

Пчеляков Володимир Федорович 

Пятак Олесь Овдійович  

Рой Володимир Павлович 

Романенко Анатолій Юхимович  

Рудяк Костянтин Езрович  

Рушковський Герман Петрович 

Савельєв Олег Миколайович 

Сердюченко Іван Якович 

Сидельников Віктор Михайлович 

Симорот Микола Іванович 

Синчук Олександр Миколайович  
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Сквирська Алла Олександрівна 

Следзевська Ірина Казимирівна 

Созанський Олександр 

Мирославович 

Сукачова Ганна Іванівна  

Теличко Федір Федорович 

Тимченко Анатолій Дмитрович 

Тітов Михайло Борисовича 

Фільц Орест Володимирович 

Харченко Олександр Петрович  

Циганов Олексій Іванович 

Черевко Сергій Андрійович  

Черкасов Іван Степанович 

Шандала Михайло Георгійович  

Шевчук Михайло Іванович  

Шлемкевич Михайло Петрович 

Щуцький Іван Васильович 

85 років  
Антоненко Віталій Тимофійович 

Бабич Володимир Семенович 

Библюк Осип 

Біжан Ульян Йосипович 

Білинський Борис Тарасович  

Богдан Сергій Ілліч  

Віничук Степан Мілентійович 

Епштейн Овсій Володимирович 

Єльський Віктор Миколайович  

Каменецький Михайло Шльома-

Меєрович (Соломонович) 

Ковальчук Тимофій Васильович 

Комісаренко Ігор Васильович  

Король Ігор Євгенович  

Кубишкін Володимир Федорович 

Лавецький Роман Теодорович 

Лазар Анатолій 

Лапінський Едуард Йосипович 

Левковський Володимир Іванович 

Ликов Олексій Олександрович 

Логай Іван Михайлович 

Марценюк Василь Гнатович 

Машалдін Олександр Іванович 

Мец Владислав Іванович 

Михайленко Омелян Трохимович 

(Емельян) 

Мітюк Іван Ілліч 

Непорадний Данило Данилович 

Норейко Борис Вікторович 

Роменський Олег Юрійович  

Рошкович Юлій Васильович 

Трофименко Микола Прокопович 

Фогел Павло Йосипович 

Череватюк Вітольд Іванович 

Шелюженко Анатолій Олексійович 

Шкромида Михайло Іванович 

Шупик Юрій Платонович 

Яковцова Антоніна Федорівна 

Яхненко Галина Мефодіївна  

Яцкевич Ярополк Євгенович 

80 років  
Балтайтис Юрій Вікторович (Юлій) 

Банний Іван Прокопович 

Бебешко Володимир Григорович 

Безруков Леонід Олексійович 

Бережний В’ячеслав Володимирович 

Березнякова Алла Іллівна  

Биць Юрій Вікторович  

Бобровицька Антоніна Іванівна 

Бруско Антон Тимофійович 

Бурих Михайло Прокопович 

Бурчинський Василь Георгійович  

Власов В’ячеслав Олександрович 

Возіанов Олександр Федорович 

Войнілович Віра Олексіївна 

Гавенко Володимир Леонідович 

Гебеш Василь Васильович 

Герасун Борис Абрамович 

Германов Володимир Тимофійович 

Глущенко Юрій Миколайович  

Григор'єва Тамара Григорівна  

Грицуляк Богдан Васильович 

Данилов Юрій Костянтинович 

Деденко Іван Кирилович 

Деменков Валентин Романович  

Денисюк Віталій Іванович  

Дичко Євген Никифорович 

Дорогой Анатолій Петрович 

Дудко Геннадій Євтихійович 

Дячук Василь Васильович 

Жабоєдов Геннадій Дмитрович  

Задорожна Тамара Данилівна  

Іванова-Согомонян Антоніна 

Йосипівна  

Казаков Валерій Миколайович  

Каленіченко Віталій Олександрович  

Карнаух Микола Гаврилович 

Карпенко Василь Якович  

Ковальов Євген Вікторович 

Ковальчук Іван Олександрович 

Когут Георгій Іванович 

Колесников Михайло Михайлович  
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Кордонець Ірина Гаврилівна  

Короленко Станіслав Сергійович 

Костиленко Юрій Петрович  

Костюк Григорій Якович  

Кравченко Валентина Іванівна 

Кравченко Віталій Кирилович  

Кравченко Володимир Григорович 

Кравчук Ганна Юхимівна  

Крауз Владислав Олексійович 

Кривченя Данило Юліанович  

Криштопа Борис Павлович 

Кулачек Федір Григорович 

Куліков Дмитро Васильович  

Ласиця Ольга Ларіонівна 

Латогуза Іван Кіндратович  

Лебедєва Євгенія Іванівна 

Левкович Анатолій Миколайович 

Лезвінський Ярослав Сигизмундович 

Литвиненко Володимир Іванович 

Лупир Віктор Михайлович 

Мамчич Володимир Іванович 

Медвецький Євген Болеславович 

Мислицький Валентин Францович 

Нестеренко Євген Артемович 

Нікітін Віктор Григорович 

Олєйніков В’ячеслав Іванович 

Олійник Вілен Семенович 

Олійник Наталія Георгіївна  

Омельянець Микола Іванович  

Павленко Неоніла Володимирівна 

Пацко Ярослав Володимирович 

Пепенін Володимир Розумникович 

Попов Іван Федорович 

Поташнюк Раїса Захарівна 

Реліга Збігнєв  

Рибачук Олег Іванович  

Романенко Аліна Михайлівна 

Рубленик Іван Михайлович 

Санжаровська Неля Костянтинівна 

Сердюк Андрій Михайлович  

Сидорчук Ігорь Йосипович 

Сніцар Світлана Георгіївна 

Соколова Зоя Миколаївна 

Соколоєнко Станіслав Михайлович 

Сорока Лариса Іонівна 

Стародуб Євген Михайлович 

Тихонов Олександр Іванович 

Тіщенко Валентина Андріївна  

Ткач Василь Євтихійович 

Триняк Микола Григорович  

Трош Рустем Меметович 

Усенко Юрій Дмитрович  

Фесенко Марія Євгенівна 

Ходоровський Георгій Іванович  

Чайка Володимира Кирилович  

Чернюк Володимир Іванович 

Чечель Марія Олександрівна 

Чурсіна Віра Степанівна  

Шалак Віктор Антонович 

Шаталюк Ігор Федорович  

Шевчук Вадим Аврамович 

Шевчук Віктор Григорович 

Шеремет Петро Федорович  

Ярешко Анатолій Григорович 

Ясельський Юрій Михайлович 

75 років  
Берзінь Валерій Іванович 

Бітенський Валерій Семенович 

Бобров Володимир Олексійович 

Брезме Людмила Іванівна 

Великій Микола Миколайович 

Гнатейко Олег Зіновійович 

Головченко Юрій Іванович 

Гром Орест Лаврентійович 

Дєдух Нінель Василівна 

Козько Володимир Миколайович 

Комісаренко Сергій Васильович 

Крижанівський Дмитро Георгійович 

Мечев Дмитро Сергійович 

Нетяженко Василь Захарович 

Передерій В’ячеслав Григорович 

Помойницький Віктор Григорович 

Рудий Микола Васильович 

Сагач Вадим Федорович 

Сирцов Вадим Кирилович 

Стеченко Людмила Олександрівна 

Тодоріко Федір Олексійович 

Федченко Світлана Миколаївна  

Харьков Леонід Вікторович 

Шалімов Сергій Олександрович 

Шлапак Ігор Порфирійович 
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Кащенко Микола Феофанович ....... 56 

Кишенський Дмитро Павлович ...... 29 
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Криштопа Борис Павлович ............. 50 
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Курилін Іван Оксентійович ............. 41 

Куровець Іван ................................... 27 

Кучерявий Іван Михайлович .......... 13 
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Нетяженко Василя Захаровича ....... 51 
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Синовець Анатолій Станіславович 16 

Синчук Олександр Миколайович ... 52 

Сирота Григорій Іларіонович.......... 17 

Скадовський Георгій Львович ........ 49 

Сквирська Алла Олександрівна ...... 19 

Скосогоренко Григорій Пилипович30 
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Трофименко Микола Прокопович.. 41 
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Уйлак Йосип Йосипович ................. 65 
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Фільц Орест Володимирович .......... 60 

Фінкельштейн Лев Осипович ......... 11 
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Фролов Павло Федорович ............... 67 

Фуркало Микола Кузьмич............... 46 

Хайцис Георгій Маркович .............. 50 

Хармандар’ян Гурген Іванович ...... 44 

Харьков Леонід Вікторович ............ 51 
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Чаговець Василь Юрійович ............ 54 
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Черкасов Іван Степанович .............. 19 

Черкасов Олександр  
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Черніхов Михайло Давидович ........ 48 

Чернов Віктор Іванович ................... 32 

Чернюк Володимир Іванович ......... 61 

Черняхівський Євген Григорович .. 55 

Четверикова Віра Миколаївна ........ 16 

Чечель Марія Олександрівна .......... 52 

Чурсіна Віра Степанівна.................. 23 

Шалак Віктор Антонович ................ 60 

Шалімов Олександр Олексійович .. 28 

Шаталюк Ігор Федорович ............... 23 

Шацілло Болеслав  

Аполлінарійович .............................. 13 

Шевалєв Євген Олександрович ...... 12 

Шевчук Віктор Григорович ............ 61 

Шевчук Іван Андрійович ................ 63 

Шевчук Михайло Іванович ............. 59 

Шелюженко Анатолій Олексійович31 

Шкляревський Сергій Сергійович ... 8 

Шкромида Михайло Іванович ........ 20 

Шлемкевич Михайло Петрович ..... 57 

Шпиньов Василь Федорович .......... 16 
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Шумлянський Олександр  
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Шупик Юрій Платонович ............... 48 

Щепін Костянтин Іванович ............... 4 

Щепотін Борис Михайлович ........... 29 

Щербина Іван Олексійович ............. 15 

Щербіна Євгенія Григорівна ........... 12 

Щуцький Іван Васильович .............. 19 

Юрмін Євген Олександрович ......... 31 

Яковцова Антоніна Федорівна ....... 60 

Янішевський Олексій Ерастович.... 12 

Янкелевич Єфим Якович ................. 34 

Янов Микола Михайлович .............. 14 

Ясельський Юрій Михайлович ....... 21 

 



 

82 

 

Список використаних джерел 
 

1. Академія медичних наук України / редкол. : О. Ф. Возіанов (голов. ред.) [та ін.]. 

– Київ : Академпрес, 2007. – 223 с. 

2. Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської 

державної медичної академії (1945-1995) / за ред. Є. М. Нейка. – Івано-Франківськ, 

1995. – 199 с. 

3. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного 

факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця 1841-2011 : у 2-х кн. Кн. 1 : Вчені медичного факультету 

Університету Св. Володимира – засновники вітчизняної медицини та вищої 

медичної школи (1841-1919) : Короткі біографічні нариси та бібліографія / В. Ф. 

Москаленко, Я. В. Цехмістер, І. М. Полякова. – Київ : Авіцена, 2011. – 256 с. 

4. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного 

факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця 1841-2011 : у 2-х кн. Кн. 2 : Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця: традиції розвитку (1921-2011) : біографічний 

словник / В. Ф. Москаленко, Я. В. Цехмістер, І. М. Полякова. – Київ : Авіцена, 2011. 

– 340 с. 

5. Буковинська державна медична академія. Сторінки історії. Біографічний 

довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної 

академії (1944-1998 рр.). – Чернівці, 1999. – 225 с. 
6. Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи: [до 205-річчя Харк. 

вищ. мед. шк.] : біобібліогр. довід. / за заг. ред. В. М. Лісового. – Харків : ХНМУ, 

2010. – 207 с. 

7. Вірність Гіппократу : альманах Дніпропетровського медичного інституту 

(1916-1991) / за ред. Л. В. Новицької-Усенко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 95 с. 

8. Вчені Харківського державного медичного університету, 1805-2005 / за ред. 

А. Я. Циганенка. – Харків : Харків, 2002. – 470 с.  

9. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – 

Л., 2004. – 365 с. 

10. Дніпропетровська державна медична академія. Історія. Сучасність. 

Особистості / під заг. ред. Г. В. Дзяка. – Харків : Кроссроуд, 2011. – 364 с. 

11. Доторк до полум’я. Національний медичний університет імені 

О. О. Богомольця в постатях ректорів / В. Ф. Москаленко, В. П. Ляхоцький, 

Ю. Г. Віленський. – Харків : ВПП «Контраст», 2009. – 236 с. 

12. Зіменковський Б. С. Професори Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького: 1784-2006 / Б. С. Зіменковський, 

М. Р. Гжегоцький, О. Д. Луцик. – Львів : Наутілус, 2009. – 450 с. 

13. Золотарев А. Е. Биографический словарь профессоров Одесского 

медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900-1990) / А. Е. Золотарев, 

И. И. Ильин, Л. Г. Луки. – Одесса : Маяк, 1992. – 328 с. 

14. Ивченко В. К. Золотой фонд ЛугГМУ / В. К. Ивченко, В. Т. Германов. – 

Луганск : Виртуал. реальность, 2007. – 471 с. 

15. Івано-Франківський національний медичний університет. Історія. Звершення. 

Особистості: [до 65-річчя ун-ту] / редкол.: Є. М. Нейко (голова) [та ін.]. – Київ: Світ 

успіху, 2009. – 367 с. 

16. Інститут медицини праці АМН України. Люди та події. 1928-2008 рр. : 

Календар пам’ятних дат. – Київ : Авіцена, 2008. – 83 с. 



 

83 

 

17. Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. Історія та 

особистості / під ред. Ю. П. Зозулі. – Київ, 2006. – 409 с. 

18. Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів 

Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (1841-2001) / 

І. М. Макаренко, І. М. Полякова. – вид. 2-е доп. і випр. – Київ : Століття, 2001. – 207 

с. 

19. Медицина в Україні : біобібліогр. слов. / авт.-упоряд. : С. М. Булах, 

С. Г. Васильєва, Л. Б. Долинна ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2005. – Вип. 2 : 

Друга половина ХІХ століття. Літери А-К. – 615 с. – (Медична біографістика). 

20. Медицина в Україні : біобібліогр. слов. / авт.-упоряд. : С. М. Булах, 

М. М. Гайдучок, Л. Б. Долинна [та ін.] ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2012. – 

Вип. 2 : Друга половина ХІХ - поч. ХХ ст. Літери Л-С. – 520 с. – (Медична 

біографістика). 

21. Медицина в Україні. Видатні лікарі : ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. : 

біобібліогр. слов. : дод. вип. 1 / авт.-упоряд. М. М. Гайдучок ; Держ наук. мед. б-ка 

України. – Київ, 2002. – 136 с. – (Медична біографістика). 

22. Медицина в Україні. XVIII - друга пол. XIX ст. : біобібліогр. слов. : додатк. вип. 

2 / авт.-упоряд. М. М. Гайдучок ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2007. – 99 с. – 

(Медична біографістика). 

23. Москаленко В. Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів 

Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (1841-2006) / 

В. Ф. Москаленко, І. М. Полякова. – Київ : Книга Плюс, 2006. – 304 с. 

24. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 90 

років (1918-2008) / голов. ред. : Ю. В. Вороненко, Б. П. Криштопа. – Київ, 2008. – 

367 с. 

25. Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. 

М. Д. Стражеска» : проспект. – Київ, 2011. – 105с. 

26. Професори : (біографічний довідник професорів ДДМА) 1916-2001 / упоряд. 

О. В. Люлько ; Дніпропетр. держ. мед. академія. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. – 

318 с.  

27. Скрипніков М. С. Професори-морфологи України / М. С. Скрипніков, 

Ю. О. Максимчук. – Полтава : Дивосвіт, 2002. – 188 с. 

28. Славетні імена Національного фармацевтичного університету. Ректори та 

професори: Нариси про життя та діяльність видат. учених Національного 

фармацевтичного університету / за ред. В. П. Черних. – Харків, 2005. – 199 с. 

29. Україна медична / авт.-упоряд. В. Болгов ; Укр. акад. геральдики, товар. знаку 

та логотипу. – Київ, 2007. – Вип. 4. – 2007. – 319 с. 

30. Українські лікарі Прикарпаття / упоряд. П. Арсенич, Л. Вардзук. – Івано-

Франківськ : Галичина, 1991. – 48 с. 

31. Цимбалюк В. І. Нейрохірурги України : біобібліогр. довід. / В. І. Цимбалюк. – 

Київ, 2008. – 157 с. 

32. Червяк П. І. Медична енциклопедія / П. І. Червяк. – Київ: Вид. центр 

"Просвіта", 2001. – 1022 с.  

33. Шлях довжиною в життя : мед. довідково-біограф. зб. (присвяч. 80-річчю 

утворення Дніпропетр. обл.). Історія, сучасність, особистості / Дніпропетр. обл. 

держ. адмін. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Радегаст-Сервіс, 2012. – 119 с. 

34. Шумада И. В. Очерк истории развития Украинского научно-

исследовательского института травматологии и ортопедии (1919-1994) / 

И. В. Шумада, Г. В. Гайко. – Київ : Здоров’я, 1994. – 192 с. 



 

84 

 

Зміст 

 

 

Від укладачів ……………………………………………………...  3 

Ювілейні дати 2018 р. …………………………………………….  4 

Січень ……………………………………………………………... 22 

Лютий ……………………………………………………………... 33 

Березень …………………………………………………………… 40 

Квітень …………………………………………………………….. 49 

Травень ……………………………………………………………. 58 

Червень ……………………………………………………………. 65 

Хронологічний покажчик ювілеїв ………………………………. 71 

Іменний покажчик ………………………………………………... 78 

Список використаних джерел……………………………………. 82 

Зміст ……………………………………………………………….. 84 

 



 

85 

 

 
Імена в медицині у відгомоні часу. Календар знаменних та пам’ятних дат. 

2018 рік (січень – червень) 

 

 

 

 

 

Укладачі: 

Кобизська А. М. 

Корнілова Л. Є. 

 
  Комп’ютерний набір: 
  Кобизська А. М. 

 

 

  Редактор 
  Бортнік Н. М. 

 

 

  Відповідальна за випуск 
  Т. А. Остапенко 

 

 

 
Підписано до друку 26.12.2017 

Формат 60х84/
16 

Замовл. № 2194 

Тираж 70 прим. 

Умовно-друк. арк. – 4,9 

Обл.-вид. арк. – 3,5 

Надруковано на обладнанні ННМБУ 

 

Національна наукова медична бібліотека України 

Вул. Толстого, 7, м. Київ, 01033 



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


