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“...сила і значення народу не лише в тому, що він 

народжує великих людей, а й в тому, що він цінує їх, 

вшановує їхню пам’ять...”  

 

Старченко С. М.   
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Від укладачів 
 

Біографічний нарис “Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович 

Старченко. До 100-річчя від народження”, підготовлений фахівцями 

Національної наукової медичної бібліотеки України (ННМБУ), продовжує 

серію видань “Медична біографістика”. С. М. Старченко впродовж усього свого 

життя вивчав спадщину Миколи Пирогова, працював у Пироговській комісії 

при Вченій раді МОЗ УРСР (1957-1981) в групі ребальзамування мумії 

М. І. Пирогова. Багато років Сергій Микитович співпрацював з ННМБУ: був 

допитливим читачем, фаховим редактором і науковим консультантом видань 

бібліотеки з історії медицини. 

До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць 

С. М. Старченка про М. І. Пирогова з 1958 по 2010 рр.; окремо подані описи 

літератури про його життя; роздуми, спогади та відгуки про нього; добірка 

фотографій з особистого архіву С. М. Старченка з його власноручними 

коментарями (надана П. І. Червяком). Видання містить копії його рукописних 

робіт про вивчення мумій у печерах Києво-Печерської Лаври, звіти про працю в 

Пироговській комісії. 

Матеріали згруповані за чотирма блоками: у першому представлений 

життєвий шлях; в другому висвітлені основні дослідження; в третьому 

відображені спогади та відгуки про С. М. Старченка; четвертий – фотогалерея. 

При підготовці покажчика використані фонди Національної наукової 

медичної бібліотеки України та матеріали з особистих архівів С. М. Старченка 

та П. І. Червяка. 

Бібліографічні описи здійснені відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

“Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання”, ДСТУ 3582:2013 “Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 

Р7.0.12-2011 “Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке. Общие требования и правила”. 

Покажчик адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться 

питаннями історії медицини. 

Зауваження та побажання просимо надсилати на адресу: 01033, м. Київ, 

вул. Л. Толстого, 7. ННМБУ, відділ наукової бібліографії. 
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Життєвий шлях С. М. Старченка 

Біографічні відомості про Сергія Микитовича Старченка 
 

(07.10.1917 – 07.02.2012) 

Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович Старченко 

народився в с. Владикинське Федорівського району Кустанайської області 

(Казахстан); середню освіту здобув на Робітничому факультеті Херсонського 

сільськогосподарського інституту (1933-1934) та в Одеському медичному 

технікумі (1935-1938); після закінчення технікуму, до 1939 р. працював на 

посаді фельдшера медичного пункту паровозоремонтного заводу та поліклініки 

залізничної станції імені Шевченка (м. Сміла Черкаської обл.); навчався в 

Школі комсомольської журналістики та літературних семінарах Спілки 

письменників України (1940-1941);  

з 05.12.1938 р. до 01.11.1940 р. – строкова служба 

в Робітничо-селянській Червоній армії (РСЧА); у 1940-

1941 pp. – начальник медико-санітарної служби колонії 

Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР; 

23 червня 1941 р. мобілізований РСЧА в Діючу армію 

(Південно-Західний фронт); з листопада 1941 р. по 

вересень 1944 р. – на тимчасово окупованій території – 

фельдшер села; після звільнення від німецько-

фашистських загарбників працював у медичній комісії 

Каховського райвійськкомату; з жовтня 1944 р. до 13 

грудня 1945 р. в Діючій армії (Прибалтійський фронт) – 

військовий фельдшер роти та фельдшер медсанбату; 

після демобілізації, у званні старшого лейтенанта 

медичної служби,  

з 1946 до 1952 pp. навчався в Київському медичному інституті; на 6-му 

курсі інституту пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії;  

у 1953-1969 pp. працював у видавництві 

«Держмедвидав» (нині видавництво «Здоров’я») на 

посадах редактора, старшого редактора, завідувача 

редакції теоретичної медицини та біології; 

позаштатний кореспондент РАТАУ; з 1961 до 1964 рр. 

навчався на відділенні для працівників преси 

Університету марксизму-ленінізму; у 1964 та 1966 pp. 

удосконалювався на кафедрі історії медицини 

Центрального інституту удосконалення лікарів 

(м. Москва); у 1967 р. захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук 

«Повременная (периодическая) печать и архивы 

Украины о Николае Ивановиче Пирогове. 1857-1957 

годы»;  
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з вересня 1969 р. до жовтня 1992 р. – завідувач 

лабораторії патоморфології Київського НДІ 

загальної та комунальної гігієни імені 

О. М. Марзєєва; створив Музей зазначеного 

інституту – іконографічний, документальний та 

речовий ряди; працював у Пироговській комісії при 

Вченій раді МОЗ УРСР (1957-1981) в групі 

ребальзамування мумії М. І. Пирогова (проф. 

М. К. Даль, проф. Р. Д. Синельников, проф. 

Я. Р. Синельников, С. М. Старченко); разом з 

скульптором І. В. Макогоном створив силует 

М. І. Пирогова на весь зріст; у 1985 р. дослідив та 

описав 78 мумій у Ближніх та Дальніх печерах 

Києво-Печерської Лаври; створив лабораторію 

ребальзамування мумій; старший науковий 

співробітник (1974); допомагав керівництву та 

науковцям музею Лук’янівського державного історико-меморіального 

заповідника у створенні вузла експозиції «Лікарі, вчені. Київська школа»; 

створено експонати, змонтовано сюжети й експозицію еліти київських лікарів, 

зокрема патологоанатомів: професора Володимира Миколайовича 

Константиновича (1872-1920), його учня професора Павла Олександровича 

Кучеренка (1882-1936) та його учнів – доцентів Віктора Семеновича 

Лисовецького (1891-1957), Варвари Агафонівни Гримайловської-Гомоляко та 

Миколи Юркевича; створив фотографічні (чорно-білі) портрети (формату 40x50 

см) Ю. І. Мацона, Г. М. Мінха, В. К. Високовича, В. М. Константиновича, 

П. О. Кучеренка, Є. І. Чайки – зодчих Київської патологоанатомічної школи 

(1861-1961) й подарував кафедрі патологічної анатомії Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця; створено скульптурне 

погруддя першого професора патологічної анатомії Університету Св. 

Володимира Ю. І. Мацона; створено меморіальну дошку М. І. Пирогову, 

вмонтовану на фасадній стіні будівлі колишньої Першої гімназії м. Києва 

(бульвар Т. Шевченка № 14); автор 58 наукових публікацій; 36 разів виступав з 

науковими доповідями на засіданнях наукових товариств, з’їздів та 

конференцій; автор розділу «Виникнення та розвиток патологічної анатомії в 

Україні» в посібнику «Патологічна анатомія» (1997); кандидат в майстри 

спорту СРСР з шахів; член спілки журналістів СРСР. 

Нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня, медаллю «За 

победу над Германией», ювілейними медалями, Грамотами Міністерства 

оборони та Федерації шахів України; значками «Отличнику здравоохранения» і 

«Отличнику печати», Почесним знаком Київської спілки журналістів «За 

особливі заслуги». 
 

Червяк П. І., професор,  

заслужений діяч 

науки і техніки України 
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Основні дати життя та діяльності С. М. Старченка 

 

07.10.1917 р. Народився в с. Владикинське Федорівського району 

Кустанайської області (Казахстан) 

1933-1934 рр. Навчався на Робітничому факультеті Херсонського 

сільськогосподарського інституту 

1935-1938 рр. Навчався в Одеському медичному технікумі 

1938-1939 рр. Працював на посаді фельдшера медичного пункту 

паровозоремонтного заводу та поліклініки залізничної 

станції імені Шевченка (м. Сміла Черкаської обл.) 

1938-1940 рр. Проходив строкову службу в РСЧА 

1940-1941 pp. Начальник медико-санітарної служби колонії НКВС 

СРСР 

жовтень 1944 р. –  

13 грудня 1945 р. 

Військовий фельдшер роти та фельдшер медсанбату в 

діючій армії (Прибалтійський фронт) 

1946-1952 pp. Навчався в Київському медичному інституті 

1953-1969 pp. Працював у видавництві «Держмедвидав» (зараз 

видавництво «Здоров’я») 

1960-1980 рр. Працював у Пироговській комісії при Вченій раді 

МОЗ УРСР в групі ребальзамування мумії 

М. І. Пирогова 

1967 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук «Повременная 

(периодическая) печать и архивы Украины о Николае 

Ивановиче Пирогове. 1857-1957 годы» 

вересень 1969 р. – 

жовтень 1992 р. 

Завідувач лабораторії патоморфології Київського НДІ 

загальної та комунальної гігієни імені О. М. Марзєєва 

1985 р. Дослідив та описав 78 мумій у Ближніх і Дальніх 

печерах Києво-Печерської Лаври 

квітень 2002 –  

жовтень 2009 рр. 

Завідувач музею Головного військового клінічного 

госпіталю Міністерства Оборони України (МО 

України) 

07.02.2012 р. Помер на 95 році життя в м. Києві 
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“ЗНІМИ, ФОТОГРАФ, НАС – ДОПОКИ МИ ЩАСЛИВІ… 

Я, Оленка, тато, мама, Ванюша, Мишенька (1921 р.) 

Вдивляюсь, вдумуюсь, згадую – з любов’ю і зажурою…” 

(Фото з особистого архіву С. М. Старченка з його власноручними 

коментарями) 
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Автобіографія С. М. Старченка 
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Література про життя та діяльність С. М. Старченка 

 

1. Диссертация о Пирогове : [о защите Старченко С. Н. диссертации 

Повременная (периодическая) печать – газеты Украины о Николае Ивановиче 

Пирогове 1857-1957 гг.] // Знамя коммунизма (Одесса). – 1967. – 29 дек. 

2. Виленский Ю. Донкихоты ратной медицины. Фрагменты истории 

двух с половиной веков Главного военного клинического госпиталя 

Минобороны / Ю. Виленский // День. – 2004. – 9 авг. 

3. Старченко Сергій Микитович : біогр. довідка // Червяк П. І. 

Медична енциклопедія / П. І. Червяк. – Вид. 3-є, допов. – Київ : Просвіта, 

2012. – С. 1435–1436. 

4. Червяк П. І. Патологічна анатомія України / П. І. Червяк. – Київ : 

Просвіта, 2012. – Зі змісту : Старченко С. М. - 9, 551, 590, 621, 623, 713, 819, 

824-826, 829-831; 827-828 [біогр. довідка]. 

5. Червяк П. І. Пироговська комісія при Вченій медичній раді 

Міністерства охорони здоров’я України (до 70-річчя заснування) / 

П. І. Червяк // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2016. – Т. 22, № 1. – 

С. 109–117. 
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Основні дослідження С. М. Старченка 

Вивчення діяльності та життєвого шляху М. І. Пирогова 
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7. Повременная (периодическая) печать – газеты Украины о Николае 
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Сканована копія листа до Л. Г. Стенник 

Роздуми, спогади та відгуки про С. М. Старченка 

 

Донкихоты ратной медицины 

Фрагменты истории двух с половиной веков Главного военного клинического 

госпиталя Минобороны 

ГЕНЕРАЛОВ – КАК СОЛДАТ, А СОЛДАТ – КАК ГЕНЕРАЛОВ 

Черепанова гора в Киеве, уходящая вверх элегическая Госпитальная над шумным 

бульваром Леси Украинки. Старинная дорога ведет к Главному военному клиническому 

госпиталю Министерства обороны Украины, средоточию бесценного опыта и 

беспрецедентной новизны в поединках за жизнь и здоровье воинов. Тут генералов лечат как 

солдат, а солдат — словно генералов.  

Госпиталь был учрежден в 1755 году при гетмане Кирилле Розумовском как одно из 

первых военно-полевых заведений в Юго-Западном крае России восемнадцатого века. В 

1791 году госпиталь вошел в состав армии А. Суворова и был утвержден его штат, в том 

числе врач-оператор. В 1812-м, с началом сражений против войск Бонапарта, тут было 

развернуто 2000 коек, с ломотным, лихорадочным и полостным отделениями. Постепенно 

госпиталь стал рассматриваться как стратегический оборонительный объект. С 1847 года 

вокруг него началось строительство крепостных сооружений. Оборонительный корпус, 1-й, 

2-й, 3-й и Косой капониры, другие бастионы — из этого порядка…  

Через северные крепостные ворота, миновав перед ними мост над бывшим рвом, 

попадаю на своеобразный клинический проспект. Современный хирургический корпус 

соседствует со зданиями, сооруженными в позапрошлом веке, но не утратившими удобства и 

монументальности. В памяти всплывают слова — «Стеклянное молчание операционных», из 

романа «Белая гвардия». Видимо, они были порождены этими стенами. Ведь зауряд-врач 

Михаил Булгаков в мае военного 1915 года добровольно пошел служить сюда в качестве 

начинающего хирурга госпиталя Красного Креста. Чтобы, пройдя горнило этих месяцев, 

получив врачебный диплом и имея уже некоторые хирургические навыки, принять участие в 

Брусиловском прорыве, в его медицинском эшелоне.  

И еще одна литературная реминисценция звучит трогательным эхом. Осенью сорок 

четвертого находившийся здесь на излечении гвардии капитан Виктор Некрасов, 

разрабатывая письмом, по совету врача, раненную в Кракове выстрелом снайпера руку, 

начал набрасывать на этих холмах строки лучшей книги о Великой Отечественной — 

повести «В окопах Сталинграда».  

Впрочем, все это как бы присказка. История госпиталя сама по себе — истинная 

«Илиада». Вот только отдельные штрихи. Профессор Христиан Яковлевич фон Гюббенет в 

1847 году, перед своей хирургической страдой в Севастополе, поборол вспыхнувшую в 

госпитале эпидемию холеры, не дав ей распространиться. Профессор Юлий Мацон, рыцарь 

терапии, первый ученый-медик Киева, первый главный врач городской больницы, своим 

тщанием и талантом как бы объединил эти учреждения. Профессор Сергей Петрович 

Коломнин впервые в мире произвел здесь переливание дефибринированной крови, применив 

вскоре этот метод и на театре военных действий. Ординатор госпиталя Николай Соломко 

способом верхнего камнесечения одним из первых удалил препятствие из мочеточника. 

Попечитель Киевского учебного округа Николай Иванович Пирогов прочел здесь несколько 

лекций врачам и студентам, упрочив этим плодотворную связь между госпиталем и 
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медицинским факультетом в городе, а другой выдающийся хирург Николай Васильевич 

Склифосовский уехал отсюда как волонтер на франко-прусскую войну. Уже в наше время в 

госпитале неутомимо трудились, каждодневно оперируя, генералы медицинской службы, 

спасители тысяч жизней на иных войнах профессоры хирургии Иван Николаевич Ищенко и 

Андроник Архипович Чайка. Тот самый Ищенко, который в Сталинграде, когда в приемно- 

сортировочное отделение его госпиталя попал с ранением его сын Игорь, встал все же к 

другому операционному столу, где мастерское его умение требовалось больше. И 

легендарный Чайка, выдающийся уролог и разносторонний хирург, в период Отечественной 

войны главный хирург эвакопункта 3-го Украинского фронта, а в нелегкие послевоенные 

годы, когда нахлынули травматические последствия боев, в течение шестнадцати лет — 

главный хирург Окружного военного госпиталя. Он работал здесь c 1919 года. Во время 

войны бригадный врач Чайка однажды простоял у операционного стола несколько суток; 

чтобы не терять сил, он просил медсестер лить ему из ведра холодную воду на затылок…  

ПЕСНЕЙ ПРОВОЖАЛА НА ВОЙНУ…  

Еще в 1980 году бывший комиссар госпиталя полковник Григорий Степанович Барчук 

попытался суммировать крупицы истории. Об этом напоминает мемориальная доска «В 

честь 225-летия госпиталя под руководством зам. начальника госпиталя по политической 

части Г. Барчука создана комната трудовой и боевой славы». Со временем благодаря 

начальнику госпиталя генералу-майору медицинской службы, кандидату медицинских наук 

Михаилу Петровичу Бойчаку эта комната превратилась в полноценный музей. Однажды 

Бойчак позвонил домой историку медицины, опытному литератору и редактору, члену 

Национального союза журналистов Украины, ветерану Великой Отечественной войны, 

кандидату медицинских наук Сергею Никитовичу Старченко и предложил ему взять на себя 

квалифицированную «реанимацию» экспозиций. Генерал не ошибся — именно Сергей 

Старченко сочетает в одном лице настоящего знатока музейного дела и глубокого 

исследователя со знаниями энциклопедиста. Так в апреле 2001 года началась новая жизнь 

этих анфилад.  

Второй этаж в старинном обширном здании, где размещается клуб, тихие коридоры, 

два светлых зала. За столом над экспонатами склонился худощавый хранитель и 

одновременно реставратор этого собрания. Острый веселый взгляд, образная украинская 

речь, свободный дрейф по лабиринтам времен. Это и есть Сергей Никитович. Он 

действительно неутомимый разведчик былого; достаточно сказать, что уже много лет 

Старченко систематически работает в различных архивах. Только подлинные документы, по 

его мнению, действуют действительно неотразимо.  

Мы останавливаемся у групповой фотографии. Среди воинов, в центре, молодая 

женщина с лучистыми глазами. Снимок хранился в клубе давно, но, кажется, никто до 

Старченко не попробовал взглянуть на него свежим взглядом. Надпись под фотокарточкой 

была краткой и какой-то безликой — «Встреча с К. Шульженко 1947 г».  

— «В своих воскресных походах по Киевщине, часто вспоминая прошлое, я 

размышлял об этом моменте былого», — рассказывает Сергей Никитович. — И постепенно 

возникли совсем иные строки: «Клавдия Ивановна Шульженко... Да, да, та самая украинская 

певица из Слобожанщины. Спросите уже изрядно поседевших, да и ряды их поредели, 

подвижников Великой Отечественной войны (1941-1945) о Клавдии Шульженко. Сразу 

услышите в ответ: «Синий платочек». Этой песней певица провожала нас на войну. «Давай 

закурим...» — этой песней встречала солдат с фронтов. А на войне она, конечно же, была с 

нами. Дорогой, желанной гостьей стала Клавдия Ивановна в Окружном военном госпитале в 

1947 году».  

— 1941–1945-й... На карте в музее встает этот гигантский путь госпиталя. Как он 

складывался в те грозные годы?  

— В схематическом пятиугольнике встает невиданная самоотверженная работа 

госпитального персонала по спасению тысяч раненых. В первые же дни войны тут, на 

обстреливаемом Печерске, начались хирургические сражения за их жизнь. Потом, учитывая 
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усложняющуюся военную обстановку, госпиталь был передислоцирован в Харьков, и 

бессонные медицинские битвы продолжились. Затем последовал Томск и все тот же 

напряженный ритм исцеления в составе Сибирского военного округа. В тяжелые дни боев в 

районе Изюма это мощное эвакоподразделение переводят в Балашов, ближе к потоку 

раненых бойцов. А как только развернулось освобождение Украины, госпиталь, оставаясь 

самым крупным фронтовым военно-медицинским подразделением, был переброшен в 

Славянск. И наконец, вскоре после форсирования Днепра 1 декабря 1943 года, возвратился 

домой, чтобы, не переводя дыхания, опять принять раненых, по всем видам 

специализированной помощи, с 1-го Украинского фронта. За годы войны тут была оказана 

помощь 60 тысячам раненых.125 сотрудников госпиталя стали донорами.  

Фото начальника госпиталя в сорок первом году, бригадного врача Чеусова 

сохранилось, а недавно нам удалось отыскать снимок Розбаша — начальника госпиталя в 

период его военных странствий, — продолжает Сергей Старченко. — Но главное — 

сохранились воистину исторические фотоснимки женщин, тружениц этого медицинского 

фронта, на чьих скорых и нежных руках, в основном, и лежала работа в эти годы.  

КАКИЕ ИМЕНА, КАКИЕ ЛИЦА!  

— Есть, однако, и еще одна лента благородства, до последнего времени остававшаяся 

почти потаенной, — госпиталь в период Первой мировой войны, — задумывается мой 

собеседник. — Между тем здесь трудились видные врачи, например, хирург и бактериолог, 

основатель Киевского общества борьбы с заразными болезнями, профессор Александр 

Дмитриевич Павловский, возглавивший в 1914-м на базе этих корпусов госпиталь Красного 

Креста. Челюстно-лицевой хирург Константин Прокофьевич Тарасов, к слову, отец актрисы 

Аллы Тарасовой, организовал здесь специализированные хирургические летучки по своему 

профилю, выезжавшие на фронты. Тут же работал хирург Михаил Михайлович Дитерихс, 

придумавший в то кризисное время свою знаменитую деревянную шину для иммобилизации 

конечности при огнестрельных переломах. Впрочем, потом ему довелось служить в 

Добровольческой армии. Консультантами госпиталя были терапевт Феофил Гаврилович 

Яновский и невропатолог Борис Никитович Маньковский, а ведущие хирурги университета 

и госпиталя Николай Маркианович Волкович и Алексей Петрович Крымов попеременно 

выезжали на Юго-Западный фронт. Алексей Крымов, возглавив на базе госпиталя 

госпитальную хирургическую клинику, впервые в Украине произвел здесь перевязку 

безымянной артерии. Раненых становилось все больше. Дополнительные койки были 

развернуты в павильонах недавно прошедшей всероссийской промышленной выставки, на 

месте нынешнего Центрального стадиона, куда от вокзала была проложена железнодорожная 

ветка. Удалось найти на групповом снимке фото начальника госпиталя в это время 

Владимира Федоровича Бушуева.  

— Сергей Никитович, среди изданий, запланированных к юбилею госпиталя 

советом музея во главе с М. Бойчаком, подготовлена рукопись книги «Военно-

фельдшерская школа при госпитале, 1838-1924 гг.». Некоторые иллюстрации, 

приводимые на этих стендах и, разумеется, предназначенные и для книги, просто 

интригуют. Например, известно, что воспитанником этой школы был Николай Щорс 

(выпускник 1914 года). Но данный круг шире, да и неожиданнее.  

— Да, на фотографиях можно увидеть Павла Губенко (незабвенного Остапа Вишню), 

министра в правительстве Украинской Народной Республики Ивана Огиенко (митрополита 

Иллариона), знаменитого оперного певца Михаила Донца, поэта Демьяна Бедного. Удалось 

выяснить, что выпускником школы в 1914 году был и Панас Петрович Любченко, глава 

правительства Советской Украины. Но при тоталитарном режиме он долгие годы, даже в 

упоминаниях, был «персоной нон грата». Его фото, где вместе с Д. Затонским, П. Любченко 

в день первомайской демонстрации он стоит на трибуне в Харькове, с посланцами пионерии, 

я разыскал в Центральном архиве кино-фоно-фотодокументов. Как видите, из госпитальной 

шинели вышли замечательные люди. Вот еще документальный срез далекой эпохи: прием 

ведет Федор Чеботарев, организатор зубоврачебной амбулатории при госпитале. Он также 
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воспитанник военно-фельдшерской школы, окончивший затем одонтологический институт. 

Его сыну академику Дмитрию Федоровичу Чеботареву, известному украинскому терапевту и 

геронтологу, идет девяносто шестой год. Но он еще в неплохой форме и, надеемся, сможет и 

будет рад увидеть эту галерею.  

— Конечно же, о каждом фото и о каждом экспонате можно долго рассказывать. 

Например, в мае 1845 года выдающимся анатомом, создателем Анатомического театра 

Александром Петровичем Вальтером был изготовлен скелет человеческого тела и передан 

Военно-фельдшерской школе для учебных целей. В фондах Киевского городского архива я 

обнаружил рапорт адъюнкта Вальтера об этом акте, с приложением рисунка и получении за 

выполненную работу 12 рублей серебром.  

В ЗЕРКАЛЕ КЛИНИК И ОТДЕЛЕНИЙ  

— Сергей Никитович, если экспозиции в зале под условным названием 

«Госпиталь и время» почти укомплектованы, то еще один важный раздел «В зеркале 

клиник» пока на старте. В чем состоит замысел?  

— В госпитале 53 подразделения, в которых трудились и трудятся 46 кандидатов и 2 

доктора медицинских наук, 48 заслуженных врачей Украины, немало других умудренных 

специалистов, и ряду клиник уже свыше ста — ста пятидесяти лет. Это воистину хронология 

святого выполнения долга. Упомяну лишь некоторых из этих донкихотов ратной медицины. 

Полковник Марк Городецкий, дважды руководивший ликвидациями вспышек холеры, 

первым среди медиков награжден Почетным знаком Президентом Украины — крестом «За 

мужество». Полковник Владимир Попов, начальник отделения «искусственная почка», 

изобрел аппарат для ультрафиолетового облучения крови. Полковник Владимир Ткаченко, 

блестящий хирург-отоларинголог, придумал инструмент для извлечения инородных тел из 

дыхательных путей. Многоопытный терапевт Иван Кузьмук — настоящая опора больных 

при преодолении тяжелых состояний. А как не сказать о виртуозном искусстве выдающихся 

военных хирургов, генералов медицинской службы Владимира Белого и Николая Вовкодава. 

Много лет в госпитале работал замечательный ортопед-травматолог Вячеслав Губенко, сын 

Остапа Вишни. За днями и ночами этих беззаветных тружеников встают драгоценные 

подробности.  

Совет музея составил анкету и схему для подразделений, что позволит обобщить и 

экспозиционно представить такой бесценный опыт в широкой ретроспективе, и дальней и 

ближней, исчерпывающе и объемно. Стенды уже готовы и смонтированы, и раздел обещает 

быть настоящим откровением. Связным между отделением и музеем стал полковник 

Анатолий Перов.  

— И последнее. В скульптурном преддверии музея, между впечатляющими 

изображениями генералов Ивана Ищенко и Андроника Чайки предстает бюст 

полковника медицинской службы Георгия Бурчинского. Это, конечно, не случайность?  

— Профессор Георгий Иосифович Бурчинский, заведующий кафедрой факультетской 

терапии, в течение длительного периода был главным терапевтом госпиталя и Киевского 

военного округа. В послевоенное время этот талантливый врач, умевший практически 

безошибочно разгадывать болезни и намечать курс необходимого лечения, был, если хотите, 

безотказным Гиппократом госпиталя, и забывать об этом нельзя. Равно как и о подвиге 

других рыцарей врачевания. Вот почему скульптурная галерея основоположников ратной 

медицины будет продолжена. В ее создании принимает участие известный скульптор 

Василий Бородай.  
 

Виленский Ю. Донкихоты ратной медицины. Фрагменты истории двух с 

половиной веков Главного военного клинического госпиталя Минобороны / 

Ю. Виленский // День. – 2004. – 9 авг. 
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С. М. Старченко у Головному військовому клінічному госпіталі МО 

України. Спогади начальника госпіталю М. П. Бойчака: “...часто ловлю 

себе на думці – як мені не вистачає Сергія Микитовича” 

 

Із Сергієм Микитовичем Старченком ми познайомилися десь на початку 

нового століття. Мабуть це був 2001 рік. Згадую, що якось в один із суботніх 

днів, до мене, як начальника Головного військового клінічного госпіталю, 

заходить в кабінет людина досить похилого віку (за 80 років), вибачаючись, що 

без домовленості, але з проханням прийняти його. Щось у цьому відвідувачі 

було такого, що неможливо було йому відмовити, не дивлячись на робочу 

обстановку, необхідність вирішення поточних службових справ. Сергій 

Микитович представився, коротко розповів про себе, хоча, займаючись історією 

госпіталю, мені вже було знайомим його ім’я, особливо як фахового редактора 

та наукового консультанта книги “Медицина в Україні. Видатні лікарі”, виданої 

у 1997 році Державною науковою медичною бібліотекою України, яка була для 

мене майже настільною книгою. До речі, уже коли Сергій Микитович став 

працювати у госпіталі, суботні зустрічі з ним стали майже традиційними. Те, 

що така відома людина завітала до госпіталю, стало для нас свого роду 

везінням. Саме у цей час ми готувалися до 250-річного ювілею госпіталю, 

упорядковували госпітальний музей і постало питання щодо керівника музею. 

Незабаром ми ввели посаду завідувача музею і логічно, що про кращого 

кандидата на цю посаду ніж С. М. Старченко, годі було і мріяти. 16 квітня 2002 

року він був прийнятий на роботу. 

З ентузіазмом молодої людини Сергій Микитович приступив до роботи в 

музеї. Трохи раніше ми значно розширили його приміщення, приєднавши іще 

одну велику сусідню кімнату. Тепер загальна його площа стала вдвічі більшою і 

досягла 200 кв. м. Необхідно було повністю переробити експозиції музею, 

встановити нові музейні меблі (вітрини, столи, стелажі), нові стенди, наповнити 

їх новим змістом, адже музей було створено за радянських часів з відповідними 

ідеологічними та партійними акцентами. Попередній досвід музейної роботи в 

НДІ загальної та комунальної гігієни імені О. М. Марзєєва, та ще раніше у 

Пироговській комісії по збереженню мумії М. І. Пирогова та наповнення 

експонатів у його Національному музеї-садибі у Вінниці, величезний 

редакторський досвід та досвід історика медицини (кандидат медичних наук з 

історії медицини, автор численних праць з цієї тематики), дозволили Сергію 

Микитовичу разом з працівниками виховної роботи створити цікавий, 

наповнений унікальними експонатами госпітальний музей. 

Завдяки своїм близьким стосункам з творчою інтелігенцією Києва, Сергій 

Микитович постійно піклувався про поповнення експонатів госпітального 

музею. З приємністю згадую знайомство та відвідини майстерні відомого 

українського скульптора, народного художника України та СРСР В. З. Бородая – 

автора меморіального комплексу “Батьківщина-Мати”, пам’ятника на честь 
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засновників Києва (Кий, Щек, Хорів та сестра їх Либідь), які організував  

Сергій Микитович. Василь Захарович Бородай, як і Сергій Микитович були 

чимось схожі, обидва невисокого зросту, худорляві, навіть з одного року 

народження – з 1917, обидва учасники Другої світової війни (В. З. Бородай – 

військовий розвідник, С. М. Старченко – військовий фельдшер), обидва – у 

постійних творчих пошуках. Дружні стосунки з народним художником тривали 

і в подальшому, нами були замовлені для музею госпіталю скульптури 

госпітальних лікарів професорів Г. Й. Бурчинського та А. А. Чайки, виконані 

учнями Василя Захаровича. В подарунок від академіка мистецтв отримали 

скульптуру – погруддя Т. Г. Шевченка, скульптурні групи “Партизани” та 

“Жінка з дитиною”. 

C. М. Старченко добре знав київські некрополі. Згадую, що ми з ним не 

раз відвідували київські кладовища – Байкове, Лук’янівське, Звіринецьке. Це 

були захоплюючі екскурсії в історію Києва, історію медицини, історію України. 

Ми зупинялись біля могил відомих людей, і Сергій Микитович із захопленням 

розповідав про них, використовуючи або власні спогади, або свої 

енциклопедичні знання з історії медицини, історії України. Якщо це були відомі 

поети, наприклад Леся Українка, Максим Рильський чи Павло Тичина, Сергій 

Микитович з пам’яті читав їхні вірші або 

розповідав якісь цікаві епізоди з їхнього 

життя. За деякими могилами він доглядав, 

щороку (в день народження або у поминальні 

дні) власноруч упорядкував надгробки 

померлих. Це були поховання професора 

Ю. І. Мацона (лютеранська дільниця 

Байкового кладовища) – завідувача кафедри 

патології та патологічної анатомії 

Університету Святого Володимира, відомого 

київського практикуючого лікаря, та 

професора М. К. Даля – завідувача кафедри 

патологічної анатомії Київського інституту 

вдосконалення лікарів, голову Пироговської 

комісії при Вченій раді МОЗ УРСР, вчителя і 

старшого товариша С. М. Старченка. 

Про Юлія Івановича Мацона Сергій 

Микитович міг розповідати годинами. Так я 

дізнався, що він перший “реконструював” єдиний відомий на сьогодні портрет 

Ю. І. Мацона. А основою для реконструкції стало якраз скульптурне 

зображення вченого, що збереглося на його могилі. Сергій Микитович створив 

також скульптурне погруддя Ю. І. Мацона, і ми планували замовити його у 

В. З. Бородая для музею госпіталю, проте смерть архітектора, потім звільнення 

Сергія Микитовича з госпіталю не дозволили нам це зробити. А ще ми нерідко 

обговорювали діяльність Ю. І. Мацона у Київському військовому госпіталі, де 

він у 1860 році побудував прозекторію для проведення занять з патологічної 

анатомії зі студентами медичного факультету Університету Святого Володимира. 
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Будував приміщення сам професор потологічної анатомії “без участия 

строительного ведомства”, – так писала газета “Современная медицина” за 1860 рік. 

Обстеживши територію сучасного госпіталю, ми дійшли висновку, що ця будівля, а 

потім нова, побудована на її місці у 1892 році, розміщались на місці, де сьогодні 

знаходиться госпітальна аптека. 

З душевним теплом Сергій Микитович згадував свого вчителя професора 

Михайла Костянтиновича Даля, з яким він працював (більше 20 років) у 

Пироговській комісії, що займалась систематичними спостереженнями мумії 

М. І. Пирогова з виконанням планових великих та малих ребальзамацій. Разом з 

М. К. Далем Сергій Микитович брав участь у створенні меморіальної дошки 

М. І. Пирогову на будинку бувшої 1-ї Київської гімназії (сьогодні Національний 

університет імені Т. Г. Шевченка). Михайло Костянтинович був науковим 

керівником його кандидатської дисертації “Повременная (периодическая) 

печать – газеты Украины о Николае Ивановиче Пирогове 1857-1957 гг.», 

захищеній у 1967 році. Вважав М. К. Даля видатним патоморфологом 

сучасності. Після смерті М. К. Даля опікувався його могилою. 

Займався Сергій Микитович також розшуками могил відомих медиків, а 

знайшовши власними силами приводив їх у порядок. При цьому соромив нащадків 

померлого, як правило це стосувалось колег по професії, що забули про своїх 

вчителів та попередників. У зв’язку з цим хотілось би згадати про виступ Сергія 

Микитовича на науковій конференції, присвяченій 10-річчю Лук’янівського 

меморіального заповідника у грудні 2005 року. У доповіді “Про могили” 

посилається на засідання Медичної секції Всеукраїнської Академії наук 22 березня 

1929 року під головуванням академіка О. В. Корчак-Чепурківського. Доповідач 

доктор Ф. Сенгелевич у доповіді “Некрополь лікарський м. Києва” наголошував на 

досить примітному історичному факті – у м. Києві та Київській області працювала 

велика кількість видатних лікарів, науковців-медиків, але пам’ять про них дуже 

швидко зникає і часом не можна знайти навіть їхніх могил. В обговоренні взяли 

участь академік О. Корчак-Чепурківський, професори М. Вашетко, 

Є. Черняхівський, М. Нещадименко, В. Удовенко та інші. Це фахівці, яких знали 

європейські університети, в Україні – провідні вчені. А де їх могили? – задавав 

риторичне питання Сергій Микитович. І відповідав: знайдена одна – 

Є. Г. Черняхівського у м. Києві, на Лук’янівському кладовищі у занедбаному стані. 

Тоді керівництво Лук’янівського меморіального заповідника звернулось з 

проханням до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 

(ректор Москаленко В. Ф.) з проханням про відновлення пам’ятника 

Є. Г. Черняхівському. Треба надати належне нашим колегам – на кошти викладачів 

та студентів у 2010 році було встановлено достойний пам’ятник видатному 

українському вченому-хірургу, професору і першому ректору Київського інституту 

охорони здоров’я Є. Г. Черняхівському. А де могила і пам’ятник О. В. Корчак-

Чепурківському – професору Київського медичного інституту, завідувачу кафедри 

загальної та соціальної гігієни, першому лікарю – академіку Всеукраїнської 

Академії наук? За останні роки появилось багато публікацій щодо життя та 

діяльності О. Корчак-Чепурківського, але всі вони якось обходять питання про його 

поховання. Лише Я. Ганіткевич пише, що він похований на Звіринецькому 
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кладовищі в Києві, а могила його нині занедбана. І таких прикладів можна навести 

не мало. 

Завдячуючи Сергію Микитовичу, нам вдалося більше дізнатись щодо життя, 

особливо останніх років, головного лікаря Київського військового госпіталю 

В. Ф. Бушуєва. Відомий військовий лікар, доктор медицини, приват-доцент з 

предмета спеціальної патології та терапії Університету Святого Володимира, 

популярний київський терапевт, дійсний статський радник Володимир Федорович 

очолював госпіталь у саму найважчу його пору – роки Першої світової війни, 

революції та Громадянської війни (1914-1918 рр.). Сергій Микитович познайомив 

нас із правнуком Володимира Федоровича – відомим спортивним журналістом 

України Леонідом Генріховичем Каневським. Разом із Сергієм Микитовичем та 

сім’єю Каневського ми відшукали на Байковому кладовищі могилу В. Ф. Бушуєва 

та впорядкували її. 

Багато років Сергій Микитович співпрацював з Лук’янівським меморіальним 

заповідником, створюючи експозицію “Лікарі, вчені. Київська школа”. Особливо 

ретельно була опрацьована експозиція київських лікарів-патологоанатомів 

(Ю. І. Мацона, Г. М. Мінха, В. М. Константиновича, П. О. Кучеренка та інших). 

Допомагав у редагуванні друкованих матеріалів, що виходили з меморіального 

заповідника (буклети, матеріали конференцій тощо).  

Відвідуючи поховання видатних лікарів на цьому кладовищі, Сергій 

Микитович розповідав про життя та діяльність декого з них. Це були надзвичайно 

цікаві екскурсії. Саме тоді мені довелося дізнатись про деякі раніше не відомі 

сторінки життя видатних київських терапевтів В. П. Образцова, М. Д. Стражеска, 

могили яких розташовані поруч. Трохи пізніше, завдячуючи співробітникам 

заповідника, ми відкрили для себе трагічну історію останніх років життя 

В. П. Образцова, історію його похованням та історію з його надмогильними 

пам’ятниками. Частіше всього ми відвідували ділянку № 13-1 кладовища, адже саме 

там, крім Образцова та Стражеска, найбільше поховань видатних київських лікарів. 

Про всіх них Сергій Микитович захоплено розповідав. Ось пам’ятник професору 

П. О. Кучеренкові – видатному лікарю-патологоанатому, професору, завідувачу 

кафедри патологічної анатомії Київського медичного інституту (1920-1936) та 

Київського інституту вдосконалення лікарів, автору першого українського 

підручника з патологічної анатомії, батькові відомого професора-патологоанатома 

Бориса Кучеренка, вбитого гітлерівцями у 1942 році. Звичайно, що Сергій 

Микитович цікавився цими вченими чисто професійно, адже теж був 

патологоанатомом. Він навіть є автором створеної ним чорно-білої фотографії 

професора П. О. Кучеренка, адже ім’я вченого та його праці в УРСР довгі роки 

замовчувались. “Життєопис” Бориса Кучеренка (автобіографія, датована 1940 

роком) Сергій Микитович люб’язно передав відомому українському історику 

медицини Я. Ганіткевичу, про що останній згадує у своїй чудовій книзі (“Українські 

лікарі-вчені”, 2002). Нас Павло Кучеренко цікавив як лікар, що служив свого часу у 

Київському військовому госпіталі. У Державному архіві Києва зберігається 

документ “Об ординаторах штатных и сверхштатных помощниках прозекторов и 

лаборантов (1912)” Університету Святого Володимира, згідно з яким у 1907 р. була 

“осуществлена ассистентатура при кафедре патологической анатомии по Военному 
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госпиталю”, яку займав лікар Н. В. Шибаєв, а потім П. О. Кучеренко (до 1913 р.). У 

послужному списку старшого асистента Університету значиться, що “доктор 

П. А. Кучеренко оставил военную службу, и в прозектории госпиталя возникло 

вакантное место”. 

Зупиняємось біля могили професора О. М. Марзєєва. Про цього вченого 

Сергій Микитович міг розповідати годинами, адже саме його зусиллями було 

створено музей в НДІ загальної та комунальної гігієни імені О. М. Марзєєва, де 

свого часу С. М. Старченко працював завідуючим лабораторією патоморфології. 

Далі переходимо до могили професора О. Б. Бернштейна – засновника та керівника 

кафедри терапії Київського інституту вдосконалення лікарів (1922-1931 рр.), його 

директора (1922-1938). Вже мало хто пам’ятає, що цей інститут перед війною (до 

1941 року) носив його ім’я. На цій же ділянці кладовища оглядаємо пам’ятники на 

могилах професорів В. Ю. Чаговця – засновника електрофізіології; Є. П. Вотчала – 

відомого українського ботаніка, батька професора-терапевта Б. Є. Вотчала – 

засновника вітчизняної клінічної фармакології; доцента В. М. Савича – хірурга, 

який першим в Україні виконав операцію на серці; професора С. А. Томіліна – 

відомого історика медицини, засновника медичної статистики; професора 

О. Ю. Лур’є – завідувача кафедрою акушерства та гінекології Київського медичного 

інституту. Щодо життя та діяльності цих вчених Сергій Микитович надавав 

консультації співробітникам меморіального заповідника як лікар та історик у 

створенні відповідної експозиції. 

Сергій Микитович був людиною привітною, чуйною, доброзичливою, любив 

поговорити, правда більше на улюблені теми: медицина, історія, культура. Ніколи не 

згадував про свою родину. Спроби розпитати його про своїх близьких закінчувались 

безрезультатно. Відомо тільки, що він був самотнім, проживав один у квартирі 

(провулок Івана Мар’яненка, будинок 11/12, в районі метро “Кловська”) у будинку, в 

якому свого часу мешкав академік Л. В. Громашевський (на фасаді будинку йому 

встановлено меморіальну дошку) та багато інших відомих лікарів, викладачів 

Київського медичного інституту – “будинку медиків”. Академік І. М. Трахтенберг у 

своїй книзі “Запоздалые заметки” згадує, що цей кооперативний будинок був 

заселений у 1953 році, саме тут квартиру отримав і “дотошный редактор-врач” 

С. М. Старченко. Враховуючи самотність та поважний вік Сергія Микитовича, 

працівники бібліотеки та клубу госпіталю нерідко пропонували йому якусь 

допомогу, чи то з харчів, чи з одежі (ходив у дуже старому одягу, ніколи його не 

міняв, один і той же плащ, один і той же старий костюм, правда одяг був завжди 

чистий, випраний, нерідко заштопаний), проте він завжди відмовлявся. Якщо про 

щось згадував, то це були роки навчання в Одесі у медичному технікумі, робота в 

Пироговській комісії по збереженню мумії М. І. Пирогова, робота у медичному 

видавництві (сьогодні це видавництво “Здоров’я”), навчання у Київському 

медичному інституті (часто згадував своїх вчителів – професорів І. М. Іщенка, 

М. Д. Стражеска, М. М. Губергріца, О. П. Кримова, М. С. Спірова, Є. І. Чайку, 

Б. М. Маньківського та інших), навчання в Москві на кафедрі історії медицини 

Центрального інституту вдосконалення лікарів, не раз тепло згадував відомого 

російського історика медицини професора Б. Д. Петрова, вважав його одним із 

найкращих у Радянському Союзі фахівців у цій галузі. Рідко згадував про війну, 
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коли служив військовим фельдшером. Закінчив війну старшим лейтенантом 

медичної служби, нагороджений орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня, медаллю 

“За перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр”. 

Працюючи над книгою з історії Київського госпіталю, я нерідко звертався до 

нього за порадою чи консультацією з приводу оформлення того чи іншого розділу 

книги, уточнення деяких історичних подій. Завжди отримував від Сергія 

Микитовича вичерпну професійну відповідь, і робив він це від щирого серця, охоче. 

Особливо цінними були його поради та зауваження щодо написання розділу з історії 

патологоанатомічної служби госпіталю, Університету Святого Володимира. Ділився 

фотографіями відомих вчених-патологів, приносив свої друковані праці з тієї чи 

іншої тематики, якщо бачив мою зацікавленість у цьому напрямку. При цьому 

розповідав про вимоги до друкованих праць, про свою роботу редактором у 

видавництві “Держмедвидав”. Даючи мені поради, часто повторював про 

необхідність, розповідаючи про життя того, чи іншого лікаря, використовувати його 

Curriculum vita. Пізніше я зрозумів наскільки це було важливо, адже читаючи 

сьогодні історичні праці, незрозуміло, де народився той, чи інший лікар, яка була у 

нього родина, де похований тощо. 

Якщо Сергій Микитович про щось писав і посилав роботу до друку, то робив 

це настільки відповідально та професійно, що не могло бути і мови про якісь зміни 

тексту або виправлення, які вимагала редакція журналу чи збірника. Він 

категорично відмовлявся робити будь-які зміни у своєму тексті, аж до відклику 

статті з друку. У цьому плані він був безкомпромісним. Коли виходив черговий том 

“Історії Київського військового госпіталю”, Сергій Микитович щиро радів, вітав 

мене з виходом книги. Ніколи не критикував, хоча я сам знаходив ті чи інші 

помилки у тексті. Уже сьогодні, на певній часовій відстані, коли не стало Сергія 

Микитовича, я ловлю себе на думці, що мені його часто не вистачає. Як було добре, 

коли він був поряд. Знімаю телефонну трубку і після коротких привітань запитую: 

“Сергію Микитовичу, хто завідував такою-то кафедрою після того як..., або як 

перекласти українською мовою..., або у якому архіві можна відшукати...? “ і тому 

подібні запитання. Завжди можна було отримати щиру професійну відповідь. Не 

потрібно було йти до бібліотеки, перегортати сторінки енциклопедій, сидіти в 

Інтернеті, адже Сергій Микитович мав чудову пам'ять та знання, які не завжди 

можна було відшукати у друкованих джерелах. 

Взагалі, незважаючи на самотність, Сергій Микитович був життєрадісною 

людиною. Він привітно посміхався зустрівшись з вами, від нього йшла позитивна 

енергія, завжди був налагоджений на допомогу, готовий йти людині назустріч, 

виявляв інтерес до розмови, особливо, коли тема була цікавою для нього і коли його 

про щось запитували чи шукали у нього поради. Проте, якщо чиїсь думки чи 

погляди не збігалися з його поглядами, то сердився, міг довго не розмовляти. 

Правда, при відповідному підході до нього, міг помиритись, при цьому ніколи не 

міняв своєї думки з того чи іншого питання, що викликало розбіжність у поглядах. 

Крім історії, літератури, медицини, цікавився шахами (був кандидатом в майстри 

спорту СРСР з шахів), фотографією. Завжди відвідував концерти, що відбувались у 

госпітальному клубі, особливо йому подобались виступи госпітальної 

самодіяльності. Любив українські пісні. Завідувачка госпітальним клубом 
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О. В. Добровольська пригадує, що він завжди її як би запитував, та як би робив 

зауваження, чому зі сцени лунали радянські чи російські пісні, навіть якщо вони 

мали пряме відношення до теми концерту, наприклад при відзначенні Дня 

Перемоги. Навіть у цьому випадку, вважав Сергій Микитович, слід було підібрати 

український репертуар. Його улюбленою була пісня “Кохана” (сл. Ігоря Бабаха, муз. 

Ігоря Поклада): “Зорі, як очі, дивляться крізь на нас, серце не хоче, щоб промайнув 

цей час...”. 

Сергій Микитович вів, як на наш погляд, здоровий спосіб життя. Ніколи не 

говорив про їжу, про якісь бенкети, про надання переваги тому чи іншому 

харчуванню (про що сьогодні нерідко чути в колі знайомих). Коли працівники 

госпіталю, бажаючи його пригостити, запитували, що він любить, відповідав: “я все 

люблю” (чи то дійсно так, чи то таким чином відмовлявся говорити на цю тему – 

важко сказати). Був досить худорлявим, складалося таке враження, що недоїдав, 

тому нерідко працівники госпіталю і пропонували йому частування. Як правило, 

Сергій Микитович відмовлявся, але коли атмосфера, що його в цей час оточувала, 

та співрозмовники були приємними для нього, охоче погоджувався на спільну 

трапезу. Якщо людина йому подобалась, не мав значення її соціальний стан, він 

залюбки спілкувався з нею і при зустрічі сам пригощав, часто – шоколадкою. З його 

улюблених оздоровчих заходів була тривала ходьба та плавання (був кандидатом у 

майстри спорту з плавання). В басейн на тренування ходив до 75 років. Улюбленим 

відпочинком та тренуванням була ходьба на великі відстані. Такі прогулянки він 

здійснював, як правило, раз на тиждень. Це були прогулянки за містом (у лісі, 

лісопарку або у полі), один раз на місяць пішки ходив до Борисполя. Після чергової 

прогулянки із захопленням розповідав про свої відчуття, про те, як йому легко 

думалось, про свої творчі плани. Критикував тих, хто займався з метою 

оздоровлення не ходьбою, а бігом. Тут діставалось і М. М. Амосову щодо його 

рекомендацій займатись бігом. До речі, Сергій Микитович ніколи не користувався 

громадським транспортом. Як елемент здорового способу життя у Сергія 

Микитовича був чіткий розпорядок дня: робота, бібліотека, прогулянки, сон. Усі, 

хто з ним спілкувався, знали, що телефонувати йому додому можна було тільки у 

певні вечірні години. 

У госпіталі С. М. Старченко пропрацював до жовтня 2009 року, звільнився у 

зв’язку зі змінами штату, скороченням посади завідуючого музеєм, проте госпіталь 

він не полишав, часто приходив як на роботу, працював над своїми рукописами у 

музеї. Інколи проводив екскурсії, ми продовжували спілкуватись як завжди. Він як 

би і не переставав бути членом колективу. 

Помер Сергій Микитович 07 лютого 2012 року, похований за рахунок 

держави з військовими почестями на Лісовому кладовищі (ділянка № 122, ряд 1, 

місце 10). 
 

М. П. Бойчак, 

доктор медичних наук, 

професор кафедри військової терапії 

Української військово-медичної академії МО України 
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Вітрини музею Головного військового клінічного госпіталю МО 

України 
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С. М. Старченко в музеї Головного військового клінічного госпіталю 

МО України 

 

С. М. Старченко та завідувачка госпітальної бібліотеки 

О. Добровольська. Святкування дня Перемоги (травень 2010 р., м. Київ) 
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Виступ С. М. Старченка на 

науковій конференції, присвяченій 

10-річчю Лук’янівського 

заповідника (грудень 2005 р., 

м. Київ) 
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Сергій Микитович Старченко в київських віддзеркаленнях 

Один з провідних архітектурних символів Києва – ошатна та велична 

будівля колишньої 1-ї імператорської гімназії, а нині – гуманітарного корпусу 

Національного університету. Тут вчилися Михайло Булгаков і Костянтин 

Паустовський, Євген Тарле й Анатолій Луначарський, Дмитро Затонський і 

Євген Букреєв. Та серед багатьох меморіальних знаків на цих стінах 

авангардною є дошка з обрисом Миколи Пирогова – славетного хірурга й 

освітянина, який був попечителем навчального округу в Києві в п’ятдесяті роки 

позаминулого сторіччя та тут мешкав. Відомості про цей історичний факт 

розшукав невтомний історик медицини, знавець мови та літератури, вічний 

мандрівник у минуле, кандидат медичних наук Сергій Микитович Старченко. 

Минає 100 років від дня народження цієї незвичайної за колом інтересів і 

течією біографії особистості. На жаль, вже чимало років Сергія Старченка, 

ветерана Вітчизняної війни, а надалі вченого, дослідника, патріота України, 

немає з нами. 

Мені поталанило зустрічатися та розмовляти з шанованим Сергієм 

Микитовичем, бо наша пристрасть до історії медицини збігалася. Тож я 

пам’ятаю урочисту церемонію, коли Пироговську дошку було оприлюднено. Її 

розпочав незабутній Михайло Костянтинович Даль, також зразок освіченості та 

знань, зокрема в галузі патоморфології, голова Пироговської комісії МОЗ 

України. А поруч вирізнялася скромна постать Сергія Микитовича, що сяяла 

посмішкою. 

За фахом та уподобаннями, окрім наукового дебюту в патологічній 

анатомії, Сергій Микитович, маючи й філологічну освіту, був 

висококваліфікованим медичним редактором, працюючи у видавництві 

“Здоров’я”. Зокрема, саме він редагував два видання монографії видатного 

хірурга Івана Миколайовича Іщенка щодо хірургії жовчних протоків. Сергій 

Микитович з шанобою зберігав лист від професора Іщенка з вдячністю за 

майстерне редагування цих книг. До речі, й мені С. Старченко не раз 

висловлював щирі поради щодо вдосконалення текстів і навіть подарував 

невеличке видання з правилами побудови наукової роботи. Цю важливу 

книжечку мудрості він склав разом з М. Далем. 

Чимало років як науковець у галузях патоморфології Сергій Старченко 

працював у Інституті комунальної гігієни імені О. М. Марзєєва, створивши тут 

історичне тло розвитку цього поліформатного закладу. Мріяв про 

Марзєєвський музей. Академік Андрій Михайлович Сердюк використав 

матеріали цих шукань для створення галереї поколінь вчених цієї школи. Тож 

етичний слід Сергія Микитовича зберігається і тут. 

Та найбільш цікавим надбанням Сергія Старченка була розбудова музею 

Центрального клінічного госпіталю Міністерства оборони України. Цьому 

величному медичному містечку понад 250 років. І ось в одній з 

фундаментальних будівель шпиталю – клубі з конференц-залом – С. Старченко 

у двох великих оселях, з ініціативи та за порадою очільника закладу, на той час 

генерал-майора медичної служби, професора Михайла Петровича Бойчака, 
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також знавця й ентузіаста на теренах історії закладу, де працювали класики 

медицини в усіх її розмаїттях, розбудував цей музей. С. Старченко був 

призначений завідувачем музею. На стендах, виявивши безліч документів і 

фотографій, він розгорнув галерею історії госпіталю, лікарів, санітарів з 

концентрацією фактів Першої світової та Вітчизняної воєн, розпочинаючи від 

постаті начальника госпіталю В. Ф. Бушуєва, від початку буремних викликів 

серпня 1914 року, коли світ поринув у криваві події. Ці експозиції зберігаються 

та, на мою думку, є одним з найкращих історичних напрацювань у військовій 

медицині. До речі, будучи звільнений за віком та, здається, скороченням штатів 

Сергій Микитович самовіддано позаштатно працював у цьому його дітищі. 

Зрозуміло, що Сергій Микитович був і щирим другом Національної 

наукової медичної бібліотеки України, редагував видання, дарував знахідки та 

публікації. Завжди швидкий, енергійний, привітний, він також був зразком 

українського інтелігента, це було аскетичне життя, бо більшість починань 

С. Старченко виконував на громадських засадах. Жив один у будинку медиків 

на провулку І. Мар’яненка. Фізично був досить міцний – щонеділі вирушав у 

тривалу пішу подорож мальовничими околицями Києва. 

Пішов з життя тихо, тіло його знайшли в зачиненій квартирі. Мабуть, то 

був раптовий інфаркт. Поховали його, на жаль, без натовпу шанувальників, бо 

мало хто знав про його відхід, мені про сумну подію повідомив професор 

В. Я. Акіменко з Марзєєвського інституту. 

Можна сказати, ця постать, ця особистість, знавець слова й історії, 

проминула крізь роки немов мінлива комета. І видання на честь сторіччя 

С. Старченка, яке налаштовує ННМБУ, нагадуватиме: світ цієї тихої зірки на 

тлі наукових історичних енциклопедій Києва не згас. 

 
Юрій Віленський, 

кандидат медичних наук, 

номінант Всеукраїнської 

літературно-мистецької премії 

імені С. Руданського 
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До 100-ліття від дня народження Сергія Микитовича Старченка 

Неспішною ходою плине час, 

Насмішкувато дивиться у очі, 

Оцінює він кожного із нас 

Математично, точно і пророчо. 

Є люди, і завжди були 

Дасть Бог, ще в цьому світі будуть... 

Жив Старченко 

І дзвони іменем гули 

Такі, як він, на сполох душі будять 

Історія спілкування Бібліотека-Читач зберегла у своїй пам’яті постаті багатьох 

відомих вчених-медиків, які, на жаль, уже відійшли у вічність. Вони завжди були 

бажаними гостями Національної наукової медичної бібліотеки України, її палкими 

шанувальниками і відданими друзями. їх любов і пієтет до книги та її храму із 

плином часу ставали взаємними на все життя. І як тут не згадати відомого історика 

медицини, літератора, дослідника з енциклопедичними знаннями, редактора, 

журналіста, кандидата медичних наук Сергія Старченка. 

Стрункий, поривчастий у рухах, з молодечим пронизливим, трохи 

іронічним поглядом, який світився розумом і самодостатністю, він був 

справжнім метром у медицині, в її історії. Його журналістське перо завжди 

було на вістрі часу, свідчило про активну громадянську позицію, поєднану з 

актуальністю піднятої проблеми і баченням її вирішення. 

Все це про Сергія Микитовича Старченка – нашого читача, справжнього 

друга і незрівнянно ерудованого, справедливого, дещо прискіпливого, але 

надзвичайно доброзичливого критика наших скромних здобутків. 

А скільки часу він приділяв нам як науковий консультант при підготовці 

видань біобібліографічного словника “Медицина в Україні”. Його поради 

завжди були слушними, доречними, виваженими. Він вражав насамперед своєю 

пунктуальністю, надзвичайною ретельністю в роботі. От і зараз, гортаючи 

рукописні сторінки видань Бібліотеки, що вже вийшли друком, бачиш на 

кожному аркуші бісерний акуратний підпис “С. Старченко” і дату. Це означає, 

що все прочитано, відредаговано, внесено всі необхідні правки, зроблено 

уточнення, доповнення, тобто шановний наш Деміург своїм підписом 

схвалював підготовлений матеріал і рекомендує до друку.  
А як не згадати ті незабутні зустрічі, бесіди, під час яких Сергій Микитович 

розповідав нам цікаві історії зі свого життя, багатого на події, факти, імена... 

Він був прекрасним оповідачем і співрозмовником. Маючи феноменальну 

пам’ять, він кожну свою тезу підкріплював документальними фактами. Точність у 

всьому, адже він систематично працював в архівах, лаконічність у вираженні думки 

поєднувалась у нього з образністю чудової, барвистої української мови. 

Таким ми його запам’ятали назавжди... От і зараз здається, що він знову 

відчинить двері Бібліотеки і ми побачимо його, справжнього денді, в червоному 

светрі й елегантному сірому костюмі. Але, на жаль, час невблаганний. 
Л. Долинна, 

головний бібліограф  

Національної наукової медичної бібліотеки України 
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Схема словника «Медицина в Україні. Видатні лікарі: Кінець ХVІІ-

перша половина ХІХ ст.» авт.-упоряд. : С. М. Булах та ін.; наук. 

консультант і фах. ред. С. М. Старченко ; переднє слово 

С. Старченка. Київ, 1997. 
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Миттєвості життя 

 

 

Студенти першого 

курсу лікувального 

факультету Київського 

медичного інституту 

ім. О. О. Богомольця. «Все 

ще попереду, братове!» 

Перший ряд: в центрі 

С. М. Старченко (1946 р., 

м. Київ) 

 

 

 

 

 

 

 

У перерві лекції з Військово-

санітарного діла, двір анатомічного 

театру (жовтень 1950 р., м. Київ) 
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Фото з особистого архіву С. М. Старченка з його власноручними 

коментарями (червень 1951 р., м. Київ) 
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Перша Українська конференція істориків медицини (1959 р., м. Львів) 

 

У колі колег (15 травня 1969 р., м. Одеса) 
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С. М. Старченко (серпень 

1971 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У лабораторії 

патоморфології (січень 

1979 р., м. Київ) 
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На виборчій ділянці. С. М. Старченко – заступник голови виборчої комісії 

(24 лютого 1980 р.) 

 

Урочистість 44 рік Перемоги (6 травня 1989 р., м. Київ) 
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…«1985 рік, 20 листопада. Актова зала Республіканської наукової 
медичної бібліотеки Міністерства охорони здоров’я України (вул. 
Толстого, 7). Робоча президія Поминального об’єднаного засідання 
Республіканської науково-медичної бібліотеки та наукових товариств 
лікарів-істориків медицини, патологоанатомів і гостей: лікарів-
хірургів, лікарів-терапевтів, санітарних лікарів. 

Засідання на тему: «Згадаймо Миколу Івановича Пирогова – 
лікаря, вченого, просвітителя, світлу постать – напередодні 175-річчя 
від дня народження геніальної людини». 

Отже, у «вишуканому» ракурсі фотомайстер «схопив» картинний 
сюжет: на катедрі Г. Г. Савенок – одна з укладачок книжки творів 
М. І. Пирогова і співавторка ґрунтовної вступної статті 
«Педагогические взгляды Н.И. Пирогова» – оповідає про книжку – 
репрезентує… для Галини Георгіївни ніщо (регламент теж) і ніхто у 
прекрасній залі не існує; доповідачка у стані: «Я – одна и Мир один» 
(Анна Ахматова). 

Слухачі в президії: С. М. Старченко – терпіння зраджує; брови, 
котрі «разлетаются крылато», полізли вгору. Р. І. Павленко – «О 
Господи, чи буде сьогодні «фінал» цієї промови?» І. М. Макаренко - 
байдужий до всього: за 30 років навчання «своїх студентів», доцент 
усього набачився і наслухався.» (Коментар до фотографії 

С. М. Старченка) 
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Ю. Г. Віленський та С. М. Старченко на засіданні, присвяченому 175-

річчю від дня народження М. І. Пирогова (20 листопада 1985 р., м. Київ) 
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На конференції, присвяченій 65-річчю Державної наукової медичної 

бібліотеки (зліва направо): аспірантка університету Торонто, С. М. Старченко, 

Р. І. Павленко, Ю. Г. Віленський у холі бібліотеки (31 травня 1996 р., м. Київ) 

 

 

«Слово натхненне, емоційне в засіданні 

Урочистості презентації книжки-

посібника «Загальна патологічна 

анатомія» (13 лютого 1998 р., м. Київ)» 

(коментар С. М. Старченка) 
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«У майстерні академіка-скульптора В. З. Бородая, обговорення наживо 

замовлення-виготовлення погруддя» видатних вчених-медиків (23 серпня 

2003 р., м. Київ) 
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Захоплення та дозвілля 
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Одним із захоплень Сергія Микитовича були шахи, в яких він досяг 

звання кандидата в майстри спорту. Він спілкувався зі знаними шахістами 

сучасності, серед яких був і видатний естонський шахіст, шаховий композитор і 

теоретик Пауль Керес. 

.  

 

Копія листа, надісланого П. Кересом 
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«Граємо на повну силу» Володимир Ноженко – Сергій Старченко (Київ, 

Печерськ, гуртожиток студентів-медиків, 2 травня 1950 р.) 
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Фото з особистого архіву С. М. Старченка з його власноручними 

коментарями 

 

 



87 

 

 

 

 

Фото з особистого архіву С. М. Старченка 
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Довідкове видання 

 

Серія “Медична біографістика” 

Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович Старченко. 

До 100-річчя від дня народження 

Біографічний нарис 
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