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ВІД УКЛАДАЧІВ

Ми Вас згадали і поклонились низько,
Ваш подвиг – лікарське життя!

У Вас народження і смерть завжди так близько,
Але так фахово пророчили Ви майбуття!

У багатьох країнах світу підготовці та випуску біографічних та біобі-
бліографічних покажчиків і словників приділяється велика увага. Це ціл-
ком закономірно, адже саме такі видання – важлива складова національної 
науки і культури, істотно доповнюють наукові праці про становлення і роз-
виток перспективних напрямів розвитку медичної науки. Загалом біобіблі-
ографічний покажчик – це покажчик, в якому відомості біографічного ха-
рактеру про осіб супроводжуються переліком виданих ним праць, а також 
джерел, що висвітлюють їхню діяльність.

Обсяг та характер бібліографії, співвідношення між біографічними і 
бібліографічними матеріалами – суттєвий момент для оцінки наукового рів-
ня таких біобібліографічних покажчиків.

Бібліотека вже має досвід створення біобібліографічного покажчика. 
У 2010 році створено покажчик «Українські лікарі – уродженці Буковини 
(XIX ст. – перша половина XX ст. )», що можна вважати першою спробою 
біобібліографічних даних особистостей, які відігравали значну роль у роз-
витку медицини на Буковині, ще до створення вищого медичного закладу 
в краї.

Даний біобібліографічний покажчик «Корифеї науки – засновники ка-
федр БДМУ» є продовженням пошуку непересічних особистостей, які зна-
ходилися біля витоків створення наукових шкіл та перспективних напрямів 
розвитку медичної науки на Буковині вже після створення у Чернівцях ме-
дичного інституту.

Біографії особистостей, що включені до цього покажчика, становлять 
важливий цінний матеріал, який допомагає зрозуміти конкретний період 
розвитку медицини та охорони здоров’я краю.

При підготовці покажчика використано: каталоги і картотеки наукової 
бібліотеки БДМУ, електронний ресурс, сімейні архіви особистостей, пері-
одичні видання.

До покажчика увійшли відомості про 32 корифеїв медицини, які були 
засновниками кафедр, створили свої школи і мали своїх учнів – послідов-
ників. Всі вони – гордість не тільки краю, але й усієї країни.

Щоб показати умови формування світогляду, людських якостей, про-
фесійної спрямованості особи, інколи, як цікавий факт, ми подавали відо-
мості про її родинні зв’язки і соціально-культурне оточення.

Враховуючи зростаючий інтерес до наочної інформації, особливого 
значення упорядники надавали фотоілюстративному матеріалу.



Характер видання надав можливість укладачам не дотримуватись 
у деяких випадках повного опису праць у бібліографічній частині біогра-
фічного нарису, подаючи праці переважно як ілюстрацію професійної ді-
яльності персони. У разі відсутності часто навіть основних елементів опису 
праці (місце, видавництво, рік видання) за наявності лише назви, укладачі 
все ж не вилучали працю з переліку джерел. Більш повна характеристика 
праць ученого подається для підкреслення вагомості і фундаментальності 
чи іншої роботи.

Біобібліографічний покажчик складається з біографічних відомостей 
про особу, переліку її основних праць, джерел, які висвітлюють наукову ді-
яльність особи, іменного покажчика, списку використаних джерел.

Ознайомившись з покажчиком, студенти і науковці матимуть змогу 
побути віч-на-віч зі своїми вчителями, учителями вчителів та їхніми попе-
редниками.Вони зможуть порівняти свої наукові здобутки з досягненнями 
своїх попередників, що сприятиме підвищенню рейтингу наукових здобут-
ків університету в майбутньому.

Наш покажчик, як і будь-яке дослідження, не завершений остаточно, 
а скоріше відкриває нові перспективи і напрями подальших біобібліогра-
фічних пошуків.

Всі критичні зауваження і побажання будуть прийняті з вдячністю.



  ПАМ’ЯТАЄМО 
НАШИХ ВЧИТЕЛІВ!

Вчитель. Його роль у житті 
кожної людини важко переоцінити. 
Дійсно, вдумайтесь: в кожний ваго-
мий період життя поруч з нами завж-
ди є людина, яка готова дати суттєву 
пораду і спрямувати в необхідний на-
прямок. Ми можемо запевняти себе 
та інших в особистій самостійності, 

в виключній життєвій мудрості. Але така людина, явно чи скритно, завжди з 
нами. Хоча б допоки ми готові вчитися.

Вчитель у житті людини відіграє 4 основних функції: визнання, заохо-
чення, співдія, розширення наших можливостей.

Завдяки життєвому досвіду тільки Вчитель серед інших талантів 
знайде індивідуальну «родзинку», щоб в подальшому розвивати та удо-
сконалювати її. Вчитель підтримає внутрішні сили, здатні підняти людину, 
коли та вже готова опустити руки. На шляху до успіху Вчитель завжди по-
руч. Підбадьорюючи нас, він «піднімає нашу стелю»: крок за кроком допо-
магає досягати мети, яка здавалася нам недосяжною. Вчителем є фахівець 
у школі чи в університеті. Ним може бути колега по роботі чи рідна люди-
на, якій ми довіряємо і яка любить нас та бажає допомогти.

Можна ще продовжувати перераховувати та вивчати функції Вчителя, 
розмірковувати про відмінності його від наставника, але інколи людина так 
і не зустріне свого Вчителя, і тоді ним стає саме життя. І залишається по-
кладатися тільки на свою інтуїцію. А навчання проходить болісно та ра-
дикально. Але я хочу продовжити своє розмірковування лише на прикладі 
певних Особистостей – корифеях науки БДМУ.

Однойменну сторінку з нагоди 70-річчя Буковинського державного 
медичного університету відкрито на сайті бібліотеки у вересні 2012 року. 
На січень 2015 р. представлено інформацію про 42 видатні особистості, які 
в свої часи працювали в Чернівецькому медичному інституті.

Восени 1944 року закінчилися бойові дії на території Буковини. 
Наркомат охорони здоров’я у серпні 1944 року звернувся до Ради Народних 
Комісарів УРСР із проханням поновити діяльність 2-го Київського медін-
ституту з передислокацією його в місто Чернівці, яке майже не зазнало 
руйнувань під час бойових дій і мало всі необхідні умови для розміщен-
ня в ньому та забезпечення повноцінної діяльності вищого медичного на-
вчального закладу.

Архівні документи свідчать, що не просто було в умовах ведення вій-
ни поновлювати діяльність інституту.



Але з цим складним завданням з честю справилися і зробили вагомий 
внесок у справу підготовки медичних кадрів та розвиток медичної науки 
на Буковині видатні науковці, зав. кафедрами, професори:

– Савенко Сергій Миколайович, який у квітні 1945 р. був призначе-
ний завідуючим кафедрою нервових хвороб і працював тут до 1973 р. З 
1973-1976 рр. він – науковий консультант цієї кафедри.

Під керівництвом доктора медичних наук, професора С. М. Савенко 
виконано і захищено 4 докторських та 26 кандидатських дисертацій.

Савенко С.М. був талановитим неврологом та вченим, наукові інтере-
си якого охоплювали майже всі розділи неврології. Сергій Миколайович є 
засновником кафедри і вона зараз носить його ім’я.

– Туркевич Микола Гервасійович з 1956 по 1970 рр. працював зав. ка-
федрою анатомії людини. Ним була створена перша на Буковині школа ана-
томів-ембріологів. Під його керівництвом було захищено 2 докторських та 
8 кандидатських дисертацій.

– Новіков Микола Павлович, засновник кафедри топографічної ана-
томії та оперативної хірургії, працював завідуючим з 1946 по 1960 рр. Під 
його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

– Теодор Людвіг Борисович очолював кафедру акушерства та гінеко-
логії з 1948 р. по 1963 р., був одним із засновників цієї кафедри та керівни-
ком 1 докторанта та 13 кандидатів медичних наук.

– Шінкерман Наум Мойсейович – засновник кафедри патологічної 
анатомії, працював завідуючим з 1945 по 1969 рр. Був першим на Буковині 
організатором прозекторської роботи у всіх її напрямках. Під керівництвом 
професора Шінкермана Наума Мойсейовича були підготовлені і захищені 6 
докторських та 8 кандидатських дисертацій.

– Закривидорога Степан Петрович, засновник кафедри фарма-
кології, очолював її з 1946 по 1967 рр. Під керівництвом професора 
Закривидороги С. П. підготовлено та захищено 3 докторських та 8 канди-
датських дисертації.

– Калина Георгій Платонович очолював кафедру мікробіології, віру-
сології та імунології з 1947 по 1955 рр. та підготував 8 кандидатів наук, які 
стали відомими вченими на теренах бувшого Радянського Союзу.

– Щупак Натан Борисович очолював кафедру факультетської терапії 
з 1949 по 1966 рр. Ним проведена велика робота з організації навчальної 
роботи, під його керівництвом захищено 2 докторські та 14 кандидатських 
дисертацій.

З 1994 р. в Буковинському державному медичному університеті за-
сновано щорічну студентську стипендію ім. проф. Щупака Н. Б.

– Радзіховський Борис Леонідович з 1945 по 1964 рр. працював зав. 
кафедрою очних хвороб, був засновником та організатором цієї кафедри. 
Ним була проведена величезна робота з організації офтальмологічної служ-
би та зниження очної захворюваності на Буковині. Під керівництвом проф. 
Радзіховського Б. Л. захищена 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій.



 Саме ця когорта науковців під керівництвом дирек-
торів Д. С. Ловлі (1945-1951) і М. Б. Маньковського 
(1951-1954) започаткувала діяльність медінституту 
в перші десять років після переїзду його в Чернівці.

Ловля Дмитро Сергійович – директор 
Чернівецького медичного інституту 1945-1955 рр. 
був талановитим організатором, керівником вели-
кого вузівського колективу, уважним до його по-
треб і запитів, сердечним і чуйним по відношенню 
до кожного співробітника.

Він мав винятковий талант дослухатися 
до кожного: чи до професора, чи до студента-вчо-
рашнього солдата. Поза увагою не залишалися не-

опалювальні навчальні приміщення і студентські гуртожитки, побут і мате-
ріальні труднощі.

 Високий авторитет Дмитра Сергійовича Ловлі 
в колективі Харківського медичного інституту 
сприяв тому, що до Чернівецького медичного ін-
ституту разом з ним перейшло працювати багато 
вчених з Харкова: Олена Іларіонівна Самсон, 
Галина Антонівна Троян, Володимир Кузьмич 
Патратій та інші представники харківських медич-
них наукових шкіл. Дмитро Сергійович працював 
на посаді директора медичного інституту до грудня 
1950 року.

Після його виходу на заслужений відпо-
чинок у 1951 році Міністерство охорони здо-
ров’я України призначає 37- річного Микиту 

Борисовича Маньковського директором Чернівецького медінституту, який 
очолював його до 1954 року.

Без сумніву, в нього був природний дар організатора і вченого-кліні-
циста. Незважаючи на молодий вік, за його плечима вже був великий орга-
нізаційний досвід. Під його керівництвом нового змісту набуває клінічна 
підготовка молодих лікарів, виробнича практика, впроваджуються рекон-
структивні хірургічні втручання.

Микита Борисович Маньковський у тісній співпраці з практичною 
охороною здоров’я організовує епідеміологічні наукові експедиції в перед-
гірські та гірські райони області. І завжди його слово було вагомим, поради 
були доречними, висновки виваженими.

Наші корифеї – порядні, цілеспрямовані, високопрофесійні ліка-
рі, більшість з яких пройшли випробування війною і, незважаючи на вік, 
не зупинялися на досягнутому. Вони проводили наукові пошуки, захищали 
дисертації, писали монографії, користувалися великим авторитетом і пова-
гою серед студентів.



Життєвим кредо професорів Гржебіна Зіновія Наумовича, 
Венцківського Михайла Каспаровича, Новикова Миколи Павловича, Ловлі 
Дмитра Сергійовича, Гладкова Олександра Олександровича, Хенкіна 
Валентина Львовича, Кіршенблата Якова Давидовича, Касько Ювеналія 
Семеновича, Юхимця Олексія Дем’яновича та багатьох інших була впевне-
ність, що саме діяльність включає нагороду в собі. Необхідно діяти, ство-
рювати, вступати в боротьбу з обставинами, перемагати їх. В цьому вся ра-
дість, все людське здоров’я.

Про наших видатних вчених можна сказати словами Б. Вашингтона 
«Успіх слід вимірювати не стільки положенням, якого досягла людина 
в житті, скільки тими труднощами, які вона подолала, досягаючи успіху».

Корифеї науки БДМУ навіть після війни, після репресій та арештів, які, 
здавалося, неможливо пережити і пробачити, повернулися до життя, до ро-
боти. Вони знали, що від усіх неприємностей, від усіх бід позбавлення мож-
на знайти тільки у роботі. І тоді запас надії в серці людини – невичерпний.

Яскравий приклад: дивовижна людина, надзвичайно талановитий на-
уковець, автор 15 монографій, 15 навчальних посібників, 29 методичних 
рекомендацій та інформаційних листів, зав. кафедрою нервових хвороб та 
психіатрії у 1981-1992 рр., а з 1992 року і до кінця життя – професор цієї ка-
федри Чернецький Василь Кирилович. 

Під час війни у складі 1-го Українського фронту він брав участь у жор-
стоких боях на території України, Румунії, Польщі та Німеччини. Спочатку 
як командир відділення протитанкової роти, а потім – мінометник.

За звільнення Польщі був нагороджений двома орденами: «Вітчизняної 
війни» та «Червоної Зірки».

13.02.1945 р., в день оточення м. Бреслау Василь Кирилович був важ-
ко поранений з масивною кровотечею.

Впродовж 7 місяців Василь Кирилович лікувався в госпіталі м. Тбілісі, 
а згодом – мобілізований. Півтора року рана не загоювалася, тому Василь 
Кирилович був визнаний інвалідом Вітчизняної війни II групи з втратою 
працездатності.

Не дивлячись на такі суворі випробування, в 1946 р. Василь Кирилович 
Чернецький вступає до Одеського медичного інституту.

За воєнні заслуги та багаторічну успішну наукову діяльність профе-
сора В. К. Чернецького було відзначено 24 урядовими нагородами, в т. ч. – 5 
орденами та 19 медалями.

Ще одна неймовірна подія сталася в житті Василя Кириловича в ли-
стопаді 2011 року. На сайті «podvignaroda. ru» він побачив інформацію з 
військового архіву про його участь у боях з німецькими загарбниками 
1941-1945 роках, в т. ч. в електронному варіанті накази про його нагоро-
дження бойовими орденами та медалями. Яке ж було здивування, коли він 
прочитав наказ про нагородження «Орденом Слави» за останній бій 13 лю-
того 1945 року під Ротсюрбеном, де він разом з побратимами знищив укрі-
плення ворога і де його було важко поранено. Цей орден так і лишився в ар-



хіві, напевне, вважаючи його мертвим. Але нагорода знайшла героя. Вже 
посмертно.

Ветерани війни –
корифеї науки БДМУ      

Портрет Василя Кириловича 
Чернецького, орден Слави 

та посвідчення

Надзвичайні піднесення та гордість викликає у серцях читачів бібліо-
теки БДМУ віртуальна виставка до Дня Перемоги, яка представляє нариси 
та фотодокументи зі сторінок сайту «Корифеї науки БДМУ». (http://medlib.
bsmu.edu.ua)

Проступають сльози і прокидається приспане почуття патріотизму і 
вдячності до людей, які здійснили великий подвиг в тяжкі воєнні 1941-1945 
роки. Тому молодь повинна пам’ятати про людей, які тоді подарували нам 
мирне життя.

Ці визначні люди відносилися до покоління, яке не думало, як стати 
щасливими. Вони думали, як стати гідними цього щастя.



І нехай люди не можуть вічно бути живими, після Вчителя залиша-
ються учні, які продовжують його справу. А щасливою людиною буде та, 
чиє ім’я наступні покоління будуть пам’ятати.

Яскравий приклад спадкоємності поколінь – зміна керівників кафедри 
анатомії Буковинського державного медичного університету.

 Проф. Малішевська Вікторія Антонівна, навчаю-
чись в Харківському медичному інституті, була 
ученицею-відмінницею всесвітньовідомого автора 
«Атласу анатомії людини» Р. Д. Синельникова і під 
його керівництвом в 1952 році успішно захистила 
кандидатську дисертацію.

У 1956 р. Вікторія Антонівна переїжджає в м. 
Чернівці і спочатку працює господарським асис-
тентом на кафедрі анатомії людини в медінституті. 
Своєю діяльністю багато корисного зробила для якіс-
ного забезпечення навчального процесу.

В 1967 році під керівництвом проф. Туркевича 
Миколи Гервасійовича Вікторія Антонівна успішно захистила докторську 
дисертацію і в цьому ж році переведена на посаду професора кафедри ана-
томії людини. У 1970 р. посіла посаду зав. кафедрою анатомії людини. 
А в 1986 р. за власним бажанням вийшла на заслужений відпочинок.

Її учнями та дисертантами-докторантами були проф. Круцяк В. М., 
проф. Проняєв В. І., проф. Ахтемійчук Ю. Т. та проф. Макар Б. Г. Всі вони 
в свої часи працювали зав. кафедри анатомії людини та кафедри топогра-
фічної анатомії та оперативної хірургії, продовжуючи навчати та виховува-
ти молодих вчених наступних поколінь.

У 2000 р., за збігом обставин в інституті, Вікторія Антонівна 
Малішевська повертається на посаду зав. кафедрою анатомії людини, щоб 
підтримати та підготувати трьох молодих пошукачів, які залишилися без 
наукового керівника. Вікторія Антонівна розпочала працювати над тема-
ми дисертаційних робіт. Працювала затято і зосереджено, ходячи між грою 
об’єктивних тенденцій і суб’єктивних факторів, між сумнівами та надіями, 
між затуханням і сподіванням…

У своїх наукових роздумах вона – неперевершена, увесь свій професі-
оналізм намагалася передати нам – учням…

Вона для мене була і залишається сяючою зорею, яка освітлює шлях 
всім, хто живе біля неї…» Так пише в своєму «Слові подяки Вчителю»: 
Слободян Олександр Миколайович

Проф. Слободян О. М. з 1 вересня 2014 р. працює на посаді зав. ка-
федрою анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії і справа 
Вчителя проф. Туркевича М. Г. живе та вдосконалюється в науковій та пе-
дагогічній діяльності учнів. Не стало Вчителя, але залишилися його науко-
ві праці, музей та студентська стипендія його імені. І портрет, що висить 
на стіні його робочого кабінету на кафедрі, яка носить ім’я її засновника – 
професора Туркевича Миколи Гервасійовича.



Сьогодні студенти, які навчаються в Буковинському державному ме-
дичному університеті та проходять практику в різних лікувальних уста-
новах, повинні пам’ятати про своїх колег з минулого, їх наукові праці. 
Пам’ятати те, що з точки зору сьогоднішнього дня вже може здаватися за-
гальновідомим, в ті роки було предметом складних пошуків та рішень.

Пам’ять про таких людей, як проф. Ельберг В. О., проф. Татаренко Н. П., 
проф. Теодор Л. Б., проф. Маліс Г. Ю., проф. Гудзенко П. М., проф. 
Сокол О. С., проф. Самсон О. І., проф. Пісько Г. Т., проф. Клочкова Л. С. та 
інші повинна залишатися в умах і серцях тих, хто працює в нашому універ-
ситеті і тих, хто тут навчається. Адже,»хто не шанує видатних людей свого 
народу, той сам не годен пошани» (М. Рильський).

Саме тому співробітники бібліотеки БДМУ проводять науково-пошу-
кову роботу. Ми зосереджуємо свою увагу на вчених, які славно пройшли 
свій життєвий шлях, які були істинно мужніми. Їх мужність висловлюва-
лась, незважаючи на будь-які біди та небезпеку, у виконанні свого обов’яз-
ку. Життя підтвердило вагомість результатів їх досліджень.

Всі нариси про Корифеїв науки БДМУ мають однаковий формат: пор-
трет вченого, коротка вступна частина про життєвий та науковий шлях, на-
уковий доробок, список підготовлених кандидатів та докторів науки, фо-
тографії в колі колег, друзів, під час роботи конференцій, симпозіумів, 
публікацій про корифея, статті-спогади учнів чи колег, фотогалерея з сімей-
них альбомів.

Біографічний жанр – дуже цікавий напрям історико-бібліографічних 
робіт, який на даний час активно розвивається. Величезний інтерес до біо-
графічних праць та активізація біографічних досліджень в Україні в останні 
роки робить все більш актуальними проблеми інформаційно-бібліографіч-
ного забезпечення цієї ділянки вітчизняної науки, а використання сучасних 
технологій дає можливість вирішити цю нагальну проблему на якісно но-
вому рівні.

Так, шляхом листування через Internet, ми отримали спогади проф. 
Трухіної Галини Михайлівни про проф. Калину Георгія Платоновича.

І як же приємно було, крім статті отримати лист, в якому слова були 
співзвучні з нашими почуттями.

На запит бібліотеки БДМУ до ФБУН «Федерального науковогоцентру 
гігієни ім. Ф. Ф. Ерісмана».

Добрый день, коллеги! До нас дошло Ваше письмо с просьбой уточ-
нить даты жизни Калины Георгия Платоновича.

Г. П. Калина родился 3 мая 1902 года, умер 30 октября 1990 года. 
Мы долго проработали вместе с Г. П. Калиной и у нас очень теплые о нем 
воспоминания как об ученом и мудром человеке. Посылаю Вам статью, по-
дготовленную мною к 100-летию со дня его рождения, опубликованную 
в ЖМЭМ.

С уважением, профессор Трухина Галина Михайловна.



Робота з наповнення сторінки на сайт бібліотеки (http://medlib@bsmu.
edu.ua) «Корифеї науки БДМУ» продовжується.

Від цієї науково-пошукової роботи в душах співробітників бібліоте-
ки домінує задоволення та відповідальність за виховання у наступних по-
колінь почуття поваги та вдячності до своїх Вчителів.

Молодь повинна знати, що в нас живуть праця, сили тих, хто жив 
до нас. 

Нехай же, в свою чергу, наступні покоління зможуть жити завдяки на-
шій праці, завдяки силі наших рук і нашого розуму.

Лише у цьому випадку ми достойно виконаємо своє призначення.

Цимбал В. І.
Директор наукової бібліотеки БДМУ



 БОРИМА
ТРОХИМ ВАСИЛЬОВИЧ
Народився Трохим Васильович Борима 

19 жовтня 1914 року в м. Проскурів Кам’я-
нець-Подільської області у сім’ї хліборобів. 
Він був сьомою дитиною в родині. Його ди-
тячі роки проходили в період революцій-
них перетворень, юність – у роки громадян-
ської війни, зрілість – у роки Другої світової 
війни.

Дитячі роки Трохим Васильович 
провів в с. Курівка Сатанівського району 
Кам’янець-Подільської області, де вже з ма-
лих років свого життя залучався до роботи і 

оцінив важку працю хлібороба. Тоді в нього і з’явилась непохитна жадоба 
до знань.

У 1932 році він закінчив 7 класів і вступив до Проскурівського медич-
ного технікуму, після закінчення якого у 1934 році поступив до Київського 
медичного інституту.

У 1937 році він перевівся до Одеського державного медичного інсти-
туту, який закінчив у 1939 році, і був направлений завідувачем дільничної 
лікарні Лучинського району Житомирської області.

У березні 1940 року Трохим Васильович призивається до лав 
Радянської армії.З 1941 по 1946 роки Т. В. Борима працював лікарем в м. 
Сатанів, а згодом – завідувачем хірургічного та акушерсько-гінекологічно-
го відділення Городоцької районної лікарні Хмельницької області. Під час 
роботи в Городоцькій лікарні вступив до партизанського загону. Виконував 
різні доручення: переховував партизан, підпільників під виглядом хворих, 
надавав їм медичну допомогу.

У повоєнні роки Трохим Васильович Борима твердо вирішив присвя-
тити свою лікарську діяльність охороні здоров’я жінок, допомагати їм при 
народженні дитини. надавати можливість бездітним сім’ям пізнати радість 
материнства, запобігати гінекологічним хворобам.

Трохим Васильович прагнув до знань і в 1946 році подає документи 
до клінічної ординатури кафедри акушерства і гінекології Київського ме-
дичного інституту.Після закінчення ординатури Т. В. Борима був направле-
ний на роботу до Чернівецького державного медичного інституту, де працю-
вав асистентом (1950-1954 рр.), з 1954 по 1963 рр. – доцентом, а в 1963 році 
був обраний на посаду завідувача кафедри акушерства і гінекології.



Проф. Л. Б. Теодор і асистенти кафедри (1950 р.)
(В центрі, поруч з професором – ас. Т. В. Борима)

У 1951 році він захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Аргирофильные вещества в плаценте в норме и в патологии», а в 1965 
році – докторську дисертацію на тему: «Основы патогенеза, некоторые во-
просы диагностики и лечения туберкулеза женских половых органов».

Доцент Т. В. Борима та колектив кафедри (1958 р.)

У 1966 році Т. В. Борима був затверджений у вченому званні професора.



Професор Т. В. Борима і колектив кафедри акушерства і гінекології (1965 р.)

Основні напрямки його наукової діяльності були пов’язані з вивчен-
ням міжклітинної речовини плаценти при нормальній та патологічній ва-
гітності, особливо плідними були його наукові роботи з вивчення туберку-
льозу геніталій.

Т. В. Борима поставив перед собою мету: всі сили покласти на дослі-
дження проблеми геніального туберкульозу. Були взяті на облік жінки, що 
хворіли на туберкульоз статевих органів, розроблені методи обстеження, 
план раціональної терапії та реабілітації хворих.

Згодом, експерименти були перенесені в клініку, і Т. В. Борима почав 
застосовувати метод лікування туберкульозу статевих органів, розроблений 
в лабораторії.

Професор Т. В. Борима на обході хворих у гінекологічному відділені



Ім’я Трохима Васильовича Борими, як фахівця високого ґатунку з 
проблеми

геніального туберкульозу, було відомим за межами України. Висока 
наукова кваліфікація і досвід педагога-організатора дозволили йому успіш-
но поєднувати наукову діяльність, навчальний процес з роботою в адміні-
страції інституту. Він був деканом лікувального факультету.

Під керівництвом професора Т. В. Борими виконано 11 кандидатських 
дисертацій, і всі його учні згодом працювали асистентами та доцентами ка-
федри. Майже кожна наукова праця закінчувалася впровадженням у прак-
тику нових методів діагностики в акушерстві і гінекології.

Професор Т.В. Борима проводить показову операцію для студентів 
наукового стедентського гуртка

Трохим Васильович Борима приділяв велику увагу удосконаленню пе-
дагогічного процесу:

- у 1966-1970 рр. було організовано з його ініціативи патологоанатоміч-
ний музей кафедри акушерства і гінекології, який використовувався 
у навчальному процесі;

- у 1968 р. – розроблено схеми історії пологів і хвороб для студентів 4 і 
5 курсів;

- у 1969 р. – введено програмований контроль для підготовки студентів 
з акушерства і гінекології;

- вперше на кафедрі було видано тестовий контроль з акушерства і 
гінекології;

- виготовлені таблиці-схеми про алгоритм надання невідкладної допомоги 
при акушерських кровотечах, пізніх гестозах, асфіксії новонароджених.
Систематично, раз на тиждень, проводились методичні засідання, 

на яких розбиралася методика проведення практичних занять зі студентами.
З 1963 по 1982 р. Трохим Васильович очолював наукове товариство 

акушерів і гінекологів і був головою обласної комісії пологової та гінеколо-
гічної допомоги.



Поряд з науковою, педагогічною, лікарською та виховною робо-
тою, Т. В. Борима займався й громадською діяльністю. Два роки Трохим 
Васильович був обранцем до місцевих рад, на засіданнях яких відстоював 
інтереси служби охорони материнства і дитинства.

Професор Т. В. Борима був членом правління наукового товариства 
акушерів-гінекологів УРСР, часто їздив на з’їзди, конференції, де пред-
ставляв наукову діяльність з проблем акушерства і гінекології інституту і 
Буковини.

Т. В. Борима серед делегатів X всесоюзного з’їзду 
акушерів-гінекологів у Москві

У 1982 році Трохим Васильович Борима, за станом здоров’я, передав 
завідування кафедрою професору Климцю Й. Й., залишившись на кафедрі 
професором-консультантом, продовжував плідно працювати з хворими та 
молодими лікарями.



Професор Т.В. Борима, професор Й.Й. Клімень з колективом кафедри 
(1982р.)

2 лютого 1984 року смерть вирвала з наших рядів Трохима Васильовича 
Бориму. Колектив інституту, кафедри, лікарі області висловили свій біль та 
почуття втрати у численних некрологах.

Пам’ять про вченого, педагога, чуйну людину, яскраву особистість 
жива і сьогодні в серцях його учнів, колег, пацієнтів, нащадків.
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 ВЕНЦКІВСЬКИЙ 
МИХАЙЛО

КАСПАРОВИЧ
Народився Михайло-Едуард Каспарович 

Бальтазарович-Мельхіорович Венцківський 
24 січня 1895 року у м. Києві. Юнацькі роки 
проходили в період революційних перетво-
рень, першої та другої світових воєн. Першу 
однорічну освіту отримав в притулку для 
робітників.

У 1906-1911 рр. навчався в Олександ-
рійській ремісничій школі (м. Київ). 
У 1914-1920 рр. столяр, а потім технік у бу-
дуправлінні нових залізничних колій МКВ 
залізниці.

У 1920-1921 рр. М. К. Венцківського призначають помічником комен-
данта району Липки по розміщенню військ. З 1921 року працював на вій-
ськовому електромеханічному заводі і в тому же році профспілковою ор-
ганізацією заводу «Металіст», серед кращих, направляється на навчання 
до Київського медичного інституту. У 1921-1924 рр. – столяр військового 
електромеханічного заводу. У 1924-1927 рр. – столяр Київського спирто-го-
рілчаного заводу.

У 1921-1926 рр. без відриву від виробництва навчався на лікувальному 
факультеті КМІ. У 1926-1927 роках працював лікарем-стажистом Жовтневої 
лікарні. У 1929 році – вступає до аспірантури, у 1929-1930 рр. – аспірант-ор-
динатор І акушерсько-гінекологічної клініки КМІ, у 1931-1936 рр. – асистент 
цієї ж клініки. У 1935 році після захисту кандидатської дисертації отримав 
звання кандидата медичних наук, а після захисту докторської дисертації 
у 1941 р. – доктора медичних наук. У 1936-1943 рр., 1944-1945 рр. – доцент 
І акушерсько-гінекологічної клініки КМІ. З 15.10.1941 по 05.10.1942 рр. – 
завідувач кафедри акушерства та гінекології і заступник директора КМІ з 
навчально-наукової роботи. З 01.12.1942 по 20.09.1943 рр. – лікар-гінеколог 
ІV поліклініки м. Києва, у 1943-1944 рр. – завідувач І кафедри акушерства і 
гінекології та заступник директора КМІ з навчально-наукової роботи.

У 1939 році за ініціативою академіка М. Д. Стражеско, при І акушер-
сько-гінекологічній клініці КМІ (зав. – проф. А. Ю. Лурьє), бере активну 
участь у організації відділення внутрішньої патології та вагітності.

З 22.06. по 13.10.1941 року майор медичної служби Венцківський М. К. 
знаходився у діючій армії – АРМУ-29 штабу 5 армії.



Під час німецької окупації Києва (1942-1943 рр.) Венцківський М. К. 
працював у підпільній організації Залізничного району.

У Київському медичному інституті 18 березня 1941 року Михайло 
Каспарович захистив докторську дисертацію на тему: «Туберкульоз та ва-
гітність». Серед його опонентів – академік Стражеско М. Д., професори 
Епштейн Д. Я., Каган С. С., Соколов Ф. А. Захист пройшов з великим успіхом.

У 1941 році йому присвоєно звання доктора медичних наук, 
у 1946 році – професора. Михайло Каспарович був одним з кращих учнів 
професора А. Ю. Лурьє.

З 1 березня 1945 року його призначили на посаду директора акушер-
сько-гінекологічної клініки (зараз пологовий будинок № 1) у Чернівцях. 
З червня 1945 року Венцківський М. К. обирається за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри акушерства і гінекології Чернівецького медичного ін-
ституту, а сама кафедра акушерства і гінекології була заснована на базі по-
логового будинку № 1 у серпні 1945 року.

Пологовий будинок м. Чернівці (1945 р.).

З перших днів заснування кафедри акушерства та гінекології 
Чернівецького медичного інституту за його керівництва формується колек-
тив викладачів, організовується навчальний процес, започатковується ви-
вчення актуальних проблем акушерства та гінекології.



Кафедра акушерства і гінекології (1945 р.)

Більшість асистентів мали достатній практичний стаж, але не мали 
навичок викладання та наукової роботи. Тому до 1951 року на кафедрі були 
опубліковані поодинокі наукові праці. Співробітниками з 1945 по 1949 роки 
проводилась переважно організаційна робота.

Всі зусилля Михайло Каспарович направляв на поліпшення акушер-
сько-гінекологічної допомоги населенню Буковини та зниження гінеколо-
гічної захворюваності.

Викладачі ЧМІ (1947 р.)

Напрямок роботи кафедри в ці роки – діагностика ранніх термінів вагіт-
ності, перебігу вагітності та пологів у жінок, діагностика і лікування запаль-
них процесів, раннє виявлення онкогінекологічної патології. Проводилася 
робота зі зниження випадків сифілісу у новонароджених. Зросла кількість 
пологів у стаціонарах (з 15 % – у 1945 р. до 100 % – у 1957 р.)



У 1946 році кафедра, очолювана професором Венцківським М. К., 
(за результатами роботи) посіла перше місце та була відмічена наказом 
по інституту.

ІІІ випуск ЧМІ (1948 р.)
У верхньому ряду 1-й зліва – проф. Венцківський М. К.

Професор Венцківський М.К. читає лекцію з акушерства (1945 р.).

Професор Венцківський був чудовим лектором і високоінтелектуаль-
ною людиною, вмів зацікавити студентів вже з перших хвилин спілкування, 
мав велику власну медичну бібліотеку.



Венцківський М.К. за роботою у домашній бібліотеці.

Наукові праці професора Михайла Каспаровича Венцківського при-
свячені діагностиці ранніх термінів вагітності, перебігу вагітності та по-
логів у жінок, хворих на туберкульоз, лікуванню асфіксії новонароджених, 
раку тіла матки. У 1946 році ним написана монографія «Рак матки» та ро-
бота «Мать и дитя».

5 липня 1948 р. професора Венцківського М. К. звільняють з посади 
завідувача кафедри за політичну недовіру (як такого, що перебував на оку-
пованій території під час війни). У подальшому (з 1953 р.) він був завід-
увачем кафедри акушерства та гінекології Куйбишевського медичного ін-
ституту (тепер м. Самара). З поверненням на Україну працював головним 
акушер-гінекологом УОЗ Полтавської області.

З вересня 1956 по 1961 рр. професор Венцківський Михайло 
Каспарович очолював кафедру акушерства та гінекології Вінницького ме-
дичного інституту. Під його керівництвом працівники кафедри надруку-
вали більше 30 наукових праць. Професор Венцківський М. К. є автором 
понад 50 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних ви-
даннях. У 1964 р. випущено підручник «Акушерство и гинекология» для 
медичних училищ, за редакцією Рудюка М. П. та Венцківського М. К.

Помер професор Михайло Каспарович Венцківський в 1961 році у м. 
Вінниця.

Пам’ять про вченого, педагога, чуйну людину, яскраву особистість 
живе в серцях його учнів, колег, нащадків.

Лікарську династію продовжують його син та онука.



  
 Венцківський Борис Михайлович   Венцківська Ірина Борисівна

Завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного ме-
дичного університету ім. О. О. Богомольця, почесний президент Асоціації 
акушерів-гінекологів України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат 
Державної премії України, член-кореспондент АМН України, доктор ме-
дичних наук, професор

Професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного ме-
дичного університету ім. О. О. Богомольця, доктор медичних наук
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 ВЛАДКОВСЬКИЙ
ІГОР 

КОСТЯНТИНОВИЧ
21 серпня 2012 виповнилось 88 років 

від дня народження Ігоря Костянтиновича 
Владковського – видатного науковця, пе-
дагога, лікаря, корифея Чернівецької тера-
певтичної школи.

Ігор Костянтинович народився 
в м. Хо тин Чернівецької області. У сім’ї 
майбутнього вченого були інженери, ху-
дожники, військові, шляхетна аристокра-
тія та прогресивне селянство, учасники 
Першої світової війни як з боку Австро-

Угорщини, так і Росії, католики і православні. Головними в сім’ї були пра-
ця і порядність, активна позиція і принциповість, духовність, внутрішня 
сила і віра в майбутнє.

Шкільні роки, що пройшли у чернівецькому ліцеї в умовах впливу 
традицій багатонаціональної Північної Буковини, зумовили вільне володін-
ня багатьма мовами, енциклопедичну освіту, активне фізичне виховання.

Ліцеїст Ігор Владковський (1943 р.)

Після 3-х років фашистської окупації ліцеїст Ігор Владковський 
у 1944-1945 рр. вступає до лав Радянської армії та бере участь у бойових 
діях, нагороджується трьома бойовими медалями. Не оминули його пора-
нення, які призвели до інвалідності.



Вибором подальшого життя став вступ до Чернівецького медичного 
інституту. У період навчання на юнака, одержимого наукою, звернув ува-
гу професор С. М. Савенко. Саме завдяки йому І. К. Владковський розпочав 
свій науковий шлях.

Владковський І. К. – перший учень професора С. М. Савенка,
залишений на кафедрі в якості ординатора

У 1957 р. він захищає кандидатську дисертацію на тему: «Неврологічна 
симптоматика гіпертонічної хвороби і деякі питання патогенезу гіпертоніч-
ного інсульту».

Дисертант-докторант (1966 р.).

Докторську дисертацію він захищає через 14 років у 1971 р. на тему: 
«До патогенезу деяких нервових і ендокринних порушень при цереброкар-
діальній формі гіпертонічної хвороби в період, не ускладнений гострими 
порушеннями мозкового і коронарного кровообігу».



Асистент, доктор медичних наук (1971 р.).

У 1978 р. І. К. Владковський отримує вчене звання професора. 
У 1979-1991 роках працює завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх 
хвороб. 3 1991 по 1998 рік – професором кафедри госпітальної терапії № 2 та 
ЛФК, у подальшому – кафедри кардіології та функціональної діагностики.

З 2008 р. професор на заслуженому відпочинку.
Видатний терапевт, кардіолог, невропатолог І. К. Владковський у своїх 

наукових працях описав ранню неврологічну симптоматику гіпертонічної 
хвороби і висунув гіпотезу щодо існування в людей спеціалізованих моз-
кових центрів, які активно регулюють церебральний кровообіг. Ця гіпотеза 
була підтверджена в світовій літературі.

Засідання кафедри.

Уперше в медичній науковій літературі Ігорем Костянтиновичем була 
описана дисфункція кортико-ретикуло-гіпоталамо-лімбічної системи у хво-
рих на гіпертонічну хворобу.



На обході з професором І. К. Владковським.

Одним з основних напрямків його наукових досліджень стало погли-
блене вивчення ролі порушення волюмо-регулювальної функції нирок у ґе-
незі змін центральної і реґіонарної гемодинаміки, дисбалансу пресорних і 
депресорних гормонів, біологічно активних речовин у патогенезі гіперто-
нічної хвороби, ішемічної хвороби серця (гострий інфаркт міокарда), клі-
мактеричного неврозу.

Суттєві напрацювання теоретичних кафедр патофізіології та фармако-
логії з проблем водно-сольового обміну, функціональної активності нирок, 
констеляції натрійуретичних факторів (гормонів) дало підставу зрілому вче-
ному визначитись у клініці з теоретичними надбаннями цих шкіл. Професор 
Владковський розробив методику клініко-експериментальніх досліджень.

На кінець 70-х – початок 80-х років минулого століття сформувалися 
творчі групи колективів кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб, патофізі-
ології та фармакології.

Робочий момент засідання творчої групи.



Творчі досягнення Ігоря Костянтиновича Владковського відтворені 
в більш ніж 170 наукових працях. Він є автором 5 винаходів, 32 раціона-
лізаторських пропозицій. І. К. Владковський був активним членом апро-
баційної комісії інституту (академії, університету). Він ґрунтовно готував-
ся до апробацій дисертаційних робіт молодих вчених. Його рецензії були 
принципові, справедливі, за що йому були вдячні керівники і дисертанти.

Асистент кафедри, доктор медичних наук (1971 р.)

Різнобічна наукова діяльність професора відзначена урядовими наго-
родами: знаком «Відмінник вищої школи», медаллю «Ветеран праці», медал-
лю Боткіна, почесним знаком «Медицина Буковини». Ігор Костянтинович – 
лауреат премії ім. В. Залозецького.

Наступні 16 років займав посаду професора кафедри кардіології. 
У 2007 році вийшов на пенсію за станом здоров’я.

10 лютого 2014 року професор Владковський І. К. пішов з життя.

Професор Владковський з учнями: Полянською О. С. і Плешем І. А.
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 ГЛАДКОВ
ОЛЕКСАНДР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Гладков Олександр Олександрович 

народився 21грудня 1901 року у Петербурзі 
в забезпеченій міщанській родині. 
Одразу після закінчення трудової шко-
ли, в 1919 році він вступив добровольцем 
до лав Червоної армії..

Довгих два роки він був рядовим 5-го 
стрілецького полку особливого призначен-
ня, і не раз на короткому привалі, після за-
пеклих кривавих боїв, мріяв про щасливе 
мирне життя. І, звісно ж, про продовжен-

ня освіти, про навчання у вищій школі. Там же, на фронтових дорогах, під-
стерігали юнака страшні підступні хвороби: спершу переніс черевний, 
а потім – висипний тифи. Четверо діб був непритомним. Та молодість узя-
ла-таки своє, Олександр вижив і знову – в строю, став помічником військо-
матівського діловода.

Рядовий Олександр Гладков

Здійснюється найбільша його мрія: Олександр отримує довгоочі-
куване відрядження до Державного інституту медичних знань (нині 2-й 
Петербурзький медичний інститут). Роки навчання в інституті були чи 
не найщасливішими в важкому житті майбутнього вченого.



Одночасно з поглибленим вивченням медицини Олександр влаштову-
ється вихователем дитячого будинку, в якому пропрацював 2 роки.

В той же час влаштовується санітаром, медбратом у клініку інститу-
ту глухонімих. А далі трудове подвижництво О. О. Гладкова продовжується 
в клініці хвороб вуха, горла й носа, де він працює у 1926-1935 роках на по-
саді ординатора, потім асистента. Ці часи – сувора, недобра й жорстка доба: 
свавілля «отця народів», культ якого сягнув небачених доти висот. 

З 1929 по 1941 рік, одночасно з посадою ординатора, асистен-
та, Гладков Олександр Олександрович працює ЛОР-лікарем в лікарні 
«Медработник», та в клінічній лікарні водників – завідуючим вушним від-
діленням (1935-1940 рр.), а потім – у лікарні ім. Леніна (1940-1941 рр.), 
клініці ЛОР-хвороб педіатричного медінституту – ординатором, пізніше 
асистентом. І де б Олександр Гладков не працював, усюди – пошана колег і 
вдячність керівництва.

А далі – Велика Вітчизняна війна…
Ось як описує блокаду сам Олександр Олександрович: «На початку 

ленінградської блокади я працював у лікарні ім. Леніна(на Василєвському 
острові), а жив біля Тавричеського саду. Як правило, після обіду відправ-
лявся в госпіталь на Петроградську сторону. Поруч, де містився військовий 
госпіталь, чаділи руїни, під якими ще живими знайшли свою могилу сотні 
поранених. Дедалі ставало все тяжче й тяжче. Давалося взнаки регулярне 
недоїдання. Все частіше зупинявся транспорт, тому доводилось в основно-
му ходити пішки – сім кілометрів на роботу і стільки ж назад. Невдовзі по-
чали видавати хліб (250 грамів робітникові і 150 – службовцеві та іншим 
жителям) Настала сувора морозна зима…

Єдина транспортна магістраль через Ладозьке озеро, названа «дорогою 
життя», зіграла значну роль для міста на Неві у той скрутний час. Завдяки 
цьому сполученню Ленінград став потроху постачатися продуктами й усім 
найнеобхіднішим. Починаючи з 22 листопада 1941 року, льодовою дорогою 
вдень і вночі, в тріскучі морози і страшні заметілі, в десяти кілометрах від 
ворожих позицій, під постійним обстрілом тисячі автомашин везли в оточе-
не місто борошно й інші продукти, вугілля і снаряди. А з Ленінграда виво-
зили евакуйованих жителів у тяжкому дистрофічному стані.

Мені запропонували взяти відрядження по обслуговуванні Ладозької 
траси. Наприкінці січня 1942 року вантажівкою, за баранкою якої сидів лі-
кар Ніколаєв, я добирався «дорогою життя» в Нову Ладогу. В кузові, окрім 
медиків, було й медичне обладнання. Надворі тріщав мороз – градусів двад-
цять з сильним вітром. До того ж, нас постійно обстрілювала фашистська 
артилерія з боку Шліссельбурга, де вже хазяйнували німці.

Потім мене направили в Свіріцу Ленінградської області головним лі-
карем лікувально-санітарної дільниці, яка була евакуйована і знаходилась 
за 12 км від лінії фронту. Там я працював за фахом, часто виїжджав у Пашу, 
де розміщувався військовий госпіталь. Консультував поранених, нерідко й 
оперував їх. Одночасно писав кандидатську дисертацію…»



День Перемоги, свято «со слезами на глазах», він відзначив у Ле нін-
градському педіатричному медичному інституті, куди повернувся асис-
тентом. У тому ж 1945 році О. Гладков захищає кандидатську дисерта-
цію – «Фотографія, як ефективний метод реєстрації стану ЛОР-органів». 
Так відбулося його бойове хрещення на науковця, спеціаліста найвищої 
кваліфікації.

Олександр Олександрович прекрасно розумів, що зупинятися на пів-
дорозі не можна. Не має права. Власне, він уперше в колишньому Радянсь-
кому Союзі впровадив фотографування верхніх дихальних шляхів та вуха 
в нормі й при патологічних процесах, особливо онкологічних хворих. І важ-
ко переоцінити наслідки його наукових новаторств.

Вірний своєму життєвому кредо, йде далі, не задовольняючись досяг-
нутим, одержимо працює над докторською дисертацією. Довгих і важких, 
але сповнених віри в досягнення мети, 6 років (1953-1959 рр.) тривала ро-
бота науковця.

І от настав хвилюючий щасливий день захисту докторської дисертації 
на тему: «Фізична оптика в оториноларингології». В цій науковій праці від-
дзеркалені методи фотографування та кінематографії ЛОР-органів, нижніх 
дихальних шляхів та стравоходу не тільки в денному світлі, а й у кольорі 
і ультрафіолетовому та інфрачервоному спектрах. І в цій праці, як і в по-
передній, кандидатській, – багато новацій, відкриттів, позначених новатор-
ським словом «уперше».

В 1953 р. наказом Мінздоровохорони СРСР О. О. Гладков переводить-
ся на посаду завідувача ЛОР-кафедри Кишинівського медичного інститу-
ту – молодого ВНЗ Молдови.На цій посаді він пропрацював до 1959 року.

У ці роки, в «молдавський» період життя, ним написано й видано 3 со-
лідні монографії: «Основи поліхроматичного аналізу в медицині» (1957 р.), 
«Люмінесцентний аналіз в медицині» (1958 р.) та «Ендофотокінематографія 
в оториноларингології» (1959 р.).

У 1959 р. Гладкова Олександра Олександровича призначають завіду-
вачем ЛОР-кафедри Калінінського медичного інституту. Всього рік прожив, 
промучився, протримався тут, зрештою, невибагливий, звиклий до трудно-
щів кочового життя, Гладков О. О. змушений був піти з роботи «за власним 
бажанням».

І знову – дорога. Дорога Олександра Гладкова – це шлях, праця, схо-
дження, долання відстані до мети. Цього разу вона привела вченого, що 
вже завоював своїми працями популярність, визнання, авторитет у колег, 
до України, до центру Північної Буковини.

Тут, у Чернівцях, він обіймає посаду завідувача ЛОР-кафедри Черні-
вець кого медичного інституту, молодого, але вже знаного, як передо-
вий, перспективний вуз України. На цій посаді О. Гладков працює з 1960 
по 1974 рр.



Засідання кафедри:
зліва направо: доц. Попко Й. М., професор Гладков О. О., асистент 

Андрійчук О. І., асистент Мельник П. О.

Буковина стала його другою батьківщиною. Не менш любимою, ніж 
рідний Ленінград. Саме тут до нього прийшло справді широке і заслужене 
визнання. Саме у стінах Чернівецького медінституту глибинно і всебічно 
розкрився талант О. Гладкова – вченого і вихователя молодої зміни.

Ось що розповідав колишній головний лікар обласної клінічної лікарні, 
заслужений лікар України А. Зубович: «Гладков Олександр Олександрович 
надзвичайно високої професійної грамотності лікар, що постійно прояв-
лялось в його самопожертвуванні ради хворої людини. Для нього особи-
сті інтереси були на другому плані, а професійні – на першому. З цих по-
зицій діяльність О. О. Гладкова, як лікаря, була подвигом: тихим, яскравим, 
повсякденним. Цій рисі підходять слова В. Тушнової: «Бывают подвиги 
в бою, а бывает жизнь как подвиг».

За роки на посаді завідувача кафедри О. О. Гладков дуже плідно і 
творчо співпрацював з доцентом Володимиром Захаровичем Тарасюком, 
який був запрошений на кафедру оторинології у 1946 році і пропрацював 
до 1970 року.

І ще один хист розкрився, додався до багатьох талантів Олександра 
Олександровича. Щоб полегшити навчальний процес студентів, поглибити 
їх знання і закріпити набуте, він написав і видав підручник «Хвороби вуха, 
горла і носа» (1965 р.), який перевидано у 1975 році, і до цього часу вико-
ристовується у навчальному процесі.



На світлині: О. О. Гладков (крайній зліва) та В. З. Тарасюк (крайній 
справа) проводять семінар з молодими лікарями, майбутньою елітою 

оториноларингології Буковини.

Завдяки титанічній працездатності, невтомному науковому пошуку, 
він опублікував 70 наукових праць, 18 методичних листів, вніс 20 раціона-
лізаторських пропозицій…

Ендофотографувания проводить О.О. Гладков

За свої власні кошти він сконструював чимало апаратів: «Фотолор-3», 
«Фотолор-4», «Фотолор-5» для ендофотографії верхніх дихальних шляхів 
та вуха, «Фотолор-5-УФ» для фотографування в ультрафіолетовій частині 
спектра, «Кінолор» – для кінозйомок ЛОР-органів та «Телор-1» для ендо-
телебачення. Випустив кінофільм ендоскопічних картин по ЛОР-патології.

В 1983 р. перестало битися його могутнє, велике й чисте серце… 
Пішов з життя воїн і творець. Пішов у Вічність…



Справжня людина з великої літери. Прекрасний лікар, вчений-нова-
тор, мудрий педагог-наставник. Людина, котра випромінювала енергію до-
бра й щирості.

Учні О. О. Гладкова:
сидять зліва направо: проф. Гладков О. О., асистент Мельник П. О., 
стоять: асистент Андрійчук О. І., лікарі Чорний Е. Я., Муратов А., 

доцент Попко Й. М., ординатор Мусурівський П. Д.

Наукова спадщина О. О. Гладкова
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 ГРЖЕБІН
ЗІНОВІЙ НАУМОВИЧ

Гржебін Зіновій Наумович наро-
дився 31 травня 1893 р. у м. Саратові 
в сім’ї художника. Дитинство його про-
йшло в колі дружньої сім’ї, в оточенні 
людей мистецтва та місцевої інтеліген-
ції. Зіновій закінчив гімназію зі срібною 
медаллю і в 1912 році почав навчання 
на медичному факультеті Казанського 
університету, який закінчив у 1916 році.

Йшла Перша світова війна, і з 
травня 1916 року Гржебін З. Н. перебу-
вав на Кавказькому фронті (Царицин, 

Ростов-на-Дону), займаючи посаду полкового лікаря, а потім лікаря вій-
ськового госпіталю. З 1918 року Зіновій Наумович працював лікарем амбу-
латорії і лікарні в Царицині, а в 1919-1920 роках у Ростові-на-Дону – ліка-
рем бараку для хворих на висипний тиф.

На початку 1920 року Гржебін був мобілізований у Червону армію, де 
виконував обов’язки полкового лікаря й одночасно ординатора госпіталю, 
(спочатку в м. Пскові, а з 1921 року – в м. Астрахані. На той час у нього за-
гострилася хвороба бронхів, яку Зіновій Наумович отримав після отруєння 
газами під час Першої світової війни, що змусило його демобілізуватися з 
армії і продовжити роботу в Астраханському медичному інституті.

В 1923 році він здав докторські екзамени, захистив дисертацію 
на ступінь доктора медицини і рішенням Народного Комісаріату з освіти 
Російської Федерації в жовтні 1925 року був затверджений у вченому зван-
ні професора.

На той час З. Н. Гржебін працював вже в Московському державно-
му венерологічному інституті, де написав монографію «Исследования 
спинномозговой жидкости при сифилисе» (1926 р.). Необхідно відміти-
ти, що монографія і дисертація були відзначені преміями експертних ко-
місій, існуючих на той час управлінь Комісаріату з освіти та науки. З кін-
ця 1925 року Зіновій Наумович працював професором кафедри шкірних 
хвороб Смоленського медичного інституту, де було видано монографію 
«Клиника, терапия и профилактика ипритных поражений кожи» і серію на-
укових праць, присвячених клініці, терапії та профілактиці уражень шкіри 
іпритом та іншими отруйними речовинами.

У 1930 році Зіновій Наумович був делегатом від СРСР на міжнародно-
му конгресі дерматологів у м. Копенгагені (Данія), де виступив з доповіддю.

З лютого 1931 року він працює на посаді професора кафедри дермато-
венерології Ростовського медичного інституту.



З перших днів Великої Вітчизняної війни професор Зіновій Наумович 
Гржебін добровольцем пішов на фронт і був призначений консультан-
том-токсикологом 50-ї армії Брянського фронту.

З грудня 1944 року професор Зіновій Наумович Гржебін був направле-
ний на посаду асистента Ростовського медичного інституту, де продовжу-
ється його викладацька, наукова та лікарська діяльність.

Але знову загострюється стара хвороба бронхів, турбують напади за-
духи, кашлю, безсоння. У порядку службового переводу з липня 1945 року 
Зіновій Наумович Гржебін призначений на посаду завідувача дерматоло-
гічної клініки і завідувача наукової частини науково-дослідного бальнео-
логічного інституту м. Сочі. Згодом наказом МОЗ СРСР Зіновій Наумович 
Гржебін був переведений на посаду завідувача кафедри дерматовенероло-
гії нещодавно заснованого Чернівецького медичного інституту і з 1 грудня 
1947 року приступив до роботи.

Кафедра дерматовенерології працювала вже рік, але наукова робо-
та на кафедрі ще не проводилась. За час завідування кафедрою Зіновієм 
Наумовичем поступово було проведено оснащення необхідною апаратурою, 
реактивами, були створені таблиці, закуплені муляжі, підібрані приміщення 
для навчальних класів та наукової лабораторії, придбано відповідні меблі.

Дбайливо підбиралися кадри, як лікарів відділень, так і викладачів ка-
федри. Саме ними були вперше підготовлені методичні розробки для прак-
тичних занять, методичні матеріали для студентів.

За короткий час силами лікарів і викладачів інституту була проведена 
значна робота по санації мешканців краю, де у повоєнний час було багато 
хворих на венеричні хвороби, туберкульоз, у тому числі, туберкульоз шкі-
ри, коросту, грибкові захворювання. Це й визначило основну наукову тема-
тику робіт співробітників кафедри, які почали вивчати крайову патологію, 
імунологічну реактивність організму хворих при різних дерматозах, вивча-



ли патогенез, клініку та розробляли методи лікування набутого і вродженого 
сифілісу, туберкульозу шкіри, грибкових уражень та інших інфекцій шкіри.

Але дається взнаки застаріла хвороба органів дихання, працювати 
стає важче, встановлена ІІ група інвалідності. З 1 вересня 1956 року за ста-
ном здоров’я і власним бажанням Зіновій Наумович Гржебін звільняється 
з роботи і від’їжджає на південь. Деякий час він живе в Дніпропетровську, 
Одесі, Криму. Підлікувавшись, починає працювати в Українському науко-
во-дослідному інституті дерматовенерології (м. Харків), але з погіршенням 
стану здоров’я знову повертається в Крим, у сім’ю сина, де й закінчив своє 
земне життя в серпні 1961 року.

Портрет З. Н. Гржебіна. Художник – І. М. Гржебін, онук професора.

Похований професор Зіновій Наумович Гржебін у м. Севастополі.
Його вважають засновником дерматовенерологічної служби на Буковині 

і по праву він передав кафедру дерматології Чернівецького медичного інсти-
туту своєму учню – майбутньому професору Ювеналію Семеновичу Касько.

Започатковані професором З. Н. Гржебіним традиції, створена й випле-
кана ним кафедра та дерматовенерологічна служба міста й області розвива-
лися і плідно працюють багато років, завдяки його учням і послідовникам.



Наукова спадщина З. Н. Гржебіна
За весь період наукової та практичної діяльності професор З. Н. Гржебін 

опублікував більше 140 наукових праць, серед яких монографії, присвячені 
піодермітам, сифілітичній інфекції, ураженню шкіри внаслідок дії бойових 
отруйних речовин, гістопатології шкіри, лабораторній діагностиці нейро-
сифілісу, а також статті до 7-ми томів Великої медичної енциклопедії, яку 
видавали у повоєнний час. 

На кафедрах і в клініках, якими він керував, було виконано більше 
300 наукових праць, які в подальшому були опубліковані в медичній нау-
ковій літературі.

Найбільшою гордістю професора Гржебіна Зіновія Наумовича були 
його учні, серед яких – 3 доктори наук та 17 кандидатів медичних наук, з 
яких 6 у подальшому стали завідувачами кафедр дерматовенерології вищих 
навчальних закладів.

Монографії
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3. Гржебин З. Н. Отдаленные результаты действия боевых отравляющих 
веществ, поражающих кожу / З. Н. Гржебин // Клиническая медицина. – 
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4. Гржебин З. Н. Лечение кожных болезней на курорте Сочи-Маце-
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13. Полное комплексное обследование больных сифилисом, как важней-
шее мероприятие в деле его ликвидации / З. Н. Гржебин, М. Н. Буха-
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 ГУДЗЕНКО
ПРОКІП МИКИТОВИЧ
Народився Прокіп Микитович Гудзенко 

4 грудня 1913 року у селянській сім’ї в с. Гон-
чариха Катеринопільського району Черкаської 
області. У 1934 році він закінчив Уманський 
медичний технікум, а у 1939 році – Київський 
медичний інститут. Після закінчення інститу-
ту Прокіп Микитович працював лікарем-ін-
фекціоністом у Хмельницькій області.

В період Великої Вітчизняної війни пра-
цював лікарем у партизанському з’єднанні, 
що діяло на Хмельниччині, яким керував де-
путат Верховної Ради УРСР С. А. Олексеєнко.

Після закінчення війни Прокіп Микитович понад 20 років працю-
вав у Чернівецькій області. Спочатку, з 1945 року – завідуючим відділення 
Чернівецької обласної лікарні, а з лютого 1946 Прокіп Микитович перехо-
дить на роботу у Чернівецький медичний інститут, працюючи асистентом, 
а потім доцентом кафедри педіатрії.

На той час кафедру очолював відомий вчений-клініцист – випускник ме-
дичного факультету Варшавського університету – професор О. М. Федоро-
вич. Основні наукові дослідження співробітників кафедри були спрямовані 
на зниження гострих інфекційних шлунково-кишкових захворювань у дітей. 
За даною тематикою П. М. Гудзенко у 1949 році захищає кандидатську дисерта-
цію «Хроническая дизентерия» і у 1951році отримує звання доцента.

У 1955 році, після виходу на пенсію професора О. М. Федоровича, 
П. М. Гудзенко був обраний завідувачем кафедри дитячих хвороб вченою 
радою інституту за конкурсом. Одночасно він обіймав посаду проректора з 
наукової роботи (1962-1965 рр.).

П. М. Гудзенко з дружиною Валентиною Василівною Архиповою 
(30 листопада 1937 р.)



Тривалий час обирався головою профспілкового комітету інституту, 
депутатом міської ради народних депутатів.

П.М. Гудзенко читає лекцію на кафедрі педіатрії 
Чернівецького медичного інституту (1956 р.)

У 1958 році П. М. Гудзенко успішно захистив докторську дисертацію 
за темою: «Вопросы патогенеза и клиники туберкулезного менингита у де-
тей», а у 1960 році йому було присвоєне звання професора.

За роки роботи Прокопа Микитовича тематика наукових досліджень на ка-
федрі була спрямована на вивчення патогенезу, клініки, лікування та профілак-
тики туберкульозу, ревматизму, захворювань жовчовивідних шляхів у дітей.

У 1960 році на території дитячої лікарні за активної участі професо-
ра П. М. Гудзенка була збудована дитяча поліклініка. Це значно поліпшило 
умови для проведення навчального процесу. З метою більш раціонального 
вигодовування дітей Прокіп Микитович сприяв організації дитячих молоч-
них кухонь у районних лікарнях області.

П. М. Гудзенко – автор 8 монографій, більше 150 наукових праць, 
4 методичних рекомендацій, був автором винаходу: «Спосіб виготовлення 
нового харчового продукту для харчування дітей – пропіоново-ацидофіль-
ного молока» (спільно з співробітниками кафедри ЧМІ – А. А. Кравцем, 
Т. К. Набухотним, І. Й. Сидорчуком та С. А. Черевком).

Кафедра педіатрії підтримувала тісні зв’язки з усіма кафедрами пе-
діатричного профілю медичних вузів України. В результаті плідної роботи 
з’явилося три видання підручника «Детские болезни», за редакцією про-
фесора Гудзенко П. М. За 1-е видання підручника професор П. М. Гудзенко 
був нагороджений Дипломом ІІ ступеня МОЗ СРСР «За кращу медичну 
книгу» (1975 р.) і Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. У 1979 році за 2-ге ви-
дання підручника була присуджена Державна премія УРСР. Редактори і ав-



тори підручника – професор П. М. Гудзенко, І. М. Руднєв і П. С. Мощич ви-
знані Лауреатами Державної премії УРСР.

За ініціативи професора П. М. Гудзенка співробітники кафедри актив-
но працювали над розробкою та впровадженням в практику нових молоч-
нокислих сумішей у дієтетику здорових і хворих дітей. Зусиллями колек-
тиву кафедри дитячих хвороб та мікробіології (доцент І. Й. Сидорчук) була 
виготовлена нова молочнокисла суміш – пропіоново-ацидофільне молоко 
(ПАМ), на яке розробники отримали авторське свідоцтво (1981р.). Цій су-
міші була дана висока оцінка на виставці досягнень народного господар-
ства СРСР та дегустаційного комітету Київського НДІ гігієни.

У вересні 1965 року за наказом Міністерства охорони здоров’я 
України П. М. Гудзенко був переведений на посаду завідувача кафедри фа-
культетської педіатрії Київського медичного інституту ім. А. А. Богомольця, 
якою він керував до останніх днів свого життя. Одночасно, за сумісни-
цтвом, був головним педіатром МОЗ України.

В усі наступні роки Прокіп Микитович підтримував тісні контакти з 
кафедрою педіатрії Чернівецького медичного інституту, консультував спів-
робітників кафедри. У результаті було видано монографії «Первичный пие-
лонефрит у детей» у 1976 році (автори – П. М. Гудзенко і Т. К. Набухотний). 
В цій невеликій за обсягом книзі авторам вдалося широко та різнобічно ви-
світлити проблему розвитку, перебігу, лікування та профілактики первин-
ного пієлонефриту в дитячому віці. Для багатьох педіатрів ця монографія 
була настільною книгою протягом багатьох років.

Наступна монографія – «Молочнокислі продукти в харчуванні дітей» 
(1981 p.) (автори – професор П. М. Гудзенко і співробітники Чернівецького ме-
дінституту А. А. Кравець, Т. К. Набухотний. І. Й. Сидорчук, С. А. Черевко). Саме 
ці вчені отримали авторське посвідчення «Спосіб виготовлення нового харчо-
вого продукту для харчування дітей – пропіоново-ацидофільного молока».

П.М. Гудзенко з групою студентів педіатричного факультету 
Київського медичного інституту (1965 р.)



У 1965-1966 роках кафедра, очолювана Прокопом Микитовичем, 
мала тісні контакти з наукових досліджень зі Львівським НДІ туберкульозу. 
У результаті була видана в 1969 р. монографія «Туберкульоз у дітей і під-
літків». Автори – завідуючий кафедри факультетської педіатрії КМІ профе-
сор П. М. Гудзенко і старший науковий співробітник відділу дитячого ту-
беркульозу Львівського НДІ д. м.н. А. М. Хома.

Разом зі співробітниками кафедри педіатрії Івано-Франківського ін-
ституту у 1969 році видані методичні рекомендації «Принципи раціональ-
ної антибіотикотерапії у дітей раннього віку» (автори – П. М. Гудзенко, 
Л. П. Решеткіна, С. К. Ткаченко).

Зі співробітниками кафедри дитячих інфекційних хвороб Кримського 
медінституту у 1967 p. була написана і вийшла з друку монографія 
«Дизентерія у дітей» (автори – П. М. Гудзенко і В. Н. Бичковський).

Останні роки Прокіп Микитович займався проблемою стафілококових 
захворювань у дітей. Ним розроблялися питання патогенезу й клініки різних 
форм стафілококової інфекції, запропоновано ряд нових методів лікуван-
ня стафілококових захворювань у дітей та вдосконалено методи діагности-
ки. В результаті вивчення клінічних варіантів стафілококових захворювань 
П. М. Гудзенко запропонував класифікацію форм зазначеної інфекції у дітей.

Будучи головним педіатром Міністерства охорони здоров’я України, 
П. М. Гудзенко з великим ентузіазмом проводив у життя конкретні заходи 
профілактичного та лікувального характеру з поліпшення медичної допо-
моги дітям.

У Київському медичному інституті з 1976 по 1978 рік професор 
П. М. Гудзенко працював деканом педіатричного факультету, займав поса-
ду голови правління наукового Товариства педіатрів УРСР.

П.М. Гудзенко серед колег-педіатрів: академік О.Ф. Тур, професор 
М.Г. Зернов, професор В.Н. Сорокіна, професор (пізніше 

член-кореспондент) А.В. Мазурін, член-кореспондент (пізніше академік) 
В.О. Таболін, член-кореспондент (пізніше академік) р.Н. Нісевич, 
професор Н.М. Мизі на, професор К.А. Святкіна (23 червня 1972 р.)



Упродовж 1970-1982 років він був головним редактором журналу 
«Педіатрія, акушерство і гінекологія», членом редакційної ради журналу 
«Педиатрия» (Москва), членом правління Всесоюзного наукового товари-
ства дитячих лікарів.

П.М. Гудзенко консультує хвору дитину в Чернігівській обласній 
дитячій лікарні (грудень 1978 р.)

Прокіп Микитович виховав прекрасних вчених-педіатрів, котрі і нині 
продовжують працювати в галузі клінічної педіатрії. Під його керівниц-
твом захищено 3 докторські та 24 кандидатські дисертації. Продовжується 
робота з проблем шлунково-кишкових захворювань у дітей раннього віку, 
стафілококової інфекції і серцево-судинної патології.

Уряд високо оцінив лікарську, наукову, педагогічну та громадську ді-
яльність професора П. М. Гудзенка, нагородивши його орденом Трудового 
Червоного Прапора й медалями, знаком «Відмінник охорони здоров’я».

У 1965 році професору П. М. Гудзенко було присвоєно звання 
«Заслужений діяч науки УРСР».

П. М. Гудзенко з онукою Валентиною (25 лютого 1977 р.)



30 листопада 1982 року на 69-му році життя професор Прокіп Мики-
тович Гудзенко раптово помер.

З нагоди 50-річчя Чернівецького медичного інституту його портрет за-
несено до галереї портретів фундаторів наукових шкіл Буковинського дер-
жавного медичного університету.

Наукова спадщина П. М. Гудзенка

Монографії, підручники
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сті дітей в районах Чернівецької області / П. М. Гудзенко, Н. С. Мен-
дзило, Р. Й. Погореліс. – К.: Держмедвидав, 1963. – 32 с. 
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1969. – 275 с. 
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5. Гудзенко П. М. Раціональне харчування дітей / П. М. Гудзенко. – 2-е 
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 ЕЛЬБЕРГ
ВОЛОДИМИР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ
В 1945 році на базі Чернівецької облас-

ної клінічної лікарні була організована кафедра 
факультетської терапії. Першим її керівником з 
1945 р. по 1947 р. був професор Ельберг В. О.

Володимир Олександрович народився 
у 1890 ро ці в місті Катеринославі (Дніпро пет-
ровсь ку). У період з 1909 по 1914 рр. навчався 
у Військово-медичній академії м. Петербург.

1914 р. – головна будівля Імператорської військово-медичної академії,
на передньому плані – пам’ятник Я.В. де Вільє.

Група слухачів ВМА на практичних заняттях з анатомії.
1910-і роки.



1 серпня 1914 р. почалася Перша світова війна 1914-1918 років.
У 1915 році усі 970 студентів з усіх курсів та випускники академії 

були достроково відправлені на фронт у складі пересувного Четвертого 
імені Його Імператорської Величності лазарету Червоного Хреста. Про 
зразкову роботу лазарету у листі від 5 червня 1916 р. повідомляє військово-
му губернатору уповноважений Російського товариства Червоного Хреста 
при Кавказькій армії Л. Голубєв.

В лазареті був облаштований хірургічний пункт професора С. Ф. Чижа. 
З 3500 поранених під час боїв 2500 пройшло через цей хірургічний пункт. 
У телеграмі на ім’я доктора Лаврова О. І. військовий губернатор Кияшко 
писав: «Поздоровляю Вас, весь персонал вашого лазарету з дворічною са-
мовідданою роботою на славетному шляхи допомоги хоробрим захисни-
кам Батьківщини…».

Співробітники військового лазарету Російського Червоного Хреста 
(1915 р.)

У 1914-1918 рр. Ельберг працював лікарем на фронті, а після закін-
чення війни, з 1919 року – ординатором Київського медичного університету.

З утворенням у 1920р. Київської державної медичної академії, їй від-
повідно перепідпорядковувалась і клініка. У 1928 році кафедру лікувальної 
діагностики об’єднали з кафедрою окремої патології і терапії і перетворили 
на кафедру госпітальної терапії.

У той час кафедрою госпітальної терапії і клінікою при ній та Першим 
терапевтичним відділенням лікарні завідували відомі лікарі та вчені: 
Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) – терапевт, доктор медицини 
(з 1904), академік ВУАН (з 1934) і АН СРСР (з 1943), академік АМН СРСР 
(з 1944), заслужений діяч науки УРСР(з 1934), Герой Соціалістичної Праці 
(1947), організатор (1936) і перший директор Українського НДІ клінічної 
медицини; Яновський Феофіл Гаврилович (1860-1928) – терапевт, доктор 
медицини (з 1890), професор, академік ВУАН (з 1927), один з основопо-
ложників київської терапевтичної школи; Виноградов Василь Васильович 
(1875-1927) – терапевт, доктор медицини (з 1909).



Своєрідною «клінічною колискою» терапевтичної школи стала Київська 
міська Олександрівська лікарня (нині – Центральна міська лікарня № 14). 
Подальше становлення школи здійснювалося на терапевтичних кафедрах 
медичного факультету Київського університету. Провідна роль у формуванні 
Київської терапевтичної школи належала кафедрі факультетської терапії, яку 
очолював професор В. П. Образцов. На кафедрі під його керівництвом були 
визначені основні наукові напрями і клініко-педагогічні засади, які стали тра-
диційними у подальшій діяльності Київської терапевтичної школи.

У наступні десятиліття розвиток школи був пов’язаний з науковою, клі-
нічною і педагогічною діяльністю учнів В. П. Образцова: М. Д. Стражеска, 
М. М. Губергрица, Ф. А. Удінцева. У середині 30-х рр. ХХ ст. організацій-
ним і методичним центром діяльності Київської терапевтичної школи став 
Інститут клінічної медицини, створений М. Д. Стражеском.

З 1920 року В. О. Ельберг – ординатор госпітальної терапевтичної клі-
ніки ім. В. В. Виноградова. У 1923-1930 рр. – асистент госпітальної тера-
певтичної клініки ім. В. В. Виноградова, де виконав і захистив докторську 
дисертацію за темою «Материалы к вопросам обмена холестерина».

З ініціативи М. Д. Стражеско у 1936 р. було створено Український 
інститут клінічної медицини, основними напрямками роботи якого були: 
функціональна діагностика, захворювання серцево-судинної системи (ін-
фаркт міокарда, ГХ, СН), ревматологія, захворювання внутрішніх органів 
та профілактика патології вагітності при внутрішній патології. Стражеско 
написав близько 100 наукових робіт, які висвітлюють клініко-експеримен-
тальний напрямок досліджень. Особливу увагу М. Д. Стражеско приділяв 
вивченню захворювань серцево-судинної системи.

Вчений створив в Україні клінічну школу патофізіологічної спрямо-
ваності, що здобула визнання не тільки вітчизняної, але й світової меди-
цини. Його учнями були А. А. Айзенберг, В. О. Ельберг, А. Л. Михньов, 
Ф. П. Приймак, Д. М. Яновський.

Насамперед їхні ідеї та методичні напрацювання з клінічного обсте-
ження хворого й діагностики хвороб стали теоретичною і практичною ос-
новою формування первинного навчального курсу пропедевтики внутріш-
ніх хвороб, нині трансформованого в пропедевтику внутрішньої медицини 
для майбутніх медиків.

У період 1933-1938 рр. В. О. Ельберг працював завідувачем кафедри 
біохімії Всеукраїнського інституту біопатології.

З 1938 по 1939 рік він працював на посаді професора факультетської 
терапевтичної клініки, а у 1939-1941 рр. – завідувача кафедри терапії сані-
тарно-гігієнічного факультету.

У 1939 році Володимиру Олександровичу Ельбергу було присвоєно 
вчене звання професора.

З 1941 по 1944 рік він був евакуйований у Фрунзе, де працював завід-
увачем кафедри пропедевтичної терапії Киргизького медичного інституту, 
продовжуючи педагогічну роботу та підбір контингенту для Червоної армії.



У роки Великої Вітчизняної війни численні представники київської 
школи терапевтів виконували благородну місію лікування поранених 
на фронті та в тилу.

З 1944 по 1945 рік Володимир Олександролвич працював завідувачем 
кафедри терапії Київського інституту вдосконалення лікарів.

У 1945 році у Київському медичному стоматологічному інституті від-
булася важлива подія: з’явилася кафедра терапії, на якій студенти-стомато-
логи змогли вивчати основи внутрішньої медицини. Її першим завідувачем 
став уже відомий на той час професор В. М. Іванов, який з 1944 р. очолю-
вав кафедру терапії санітарно-гігієнічного факультету Київського медично-
го інституту (КМІ).

У 1945 р. після реевакування В. О. Ельберг був переведений у Чернівці 
та призначений завідувачем кафедри факультетської терапії Чернівецького 
медичного інститут і за сумісництвом завідувачем кафедри госпітальної те-
рапії. Клінічною базою кафедри була міська лікарня.

З 1946 року кафедра була переведена в інше приміщення (нинішня полі-
клініка по вул. Шкільній). У 1946-1947 рр. при кафедрі була організована біохі-
мічна лабораторія, яка повністю забезпечувала на той час виробничі потреби.

В. О. Ельберг організував навчально-лікувальну роботу кафедри на ста-
дії становлення інституту. Колектив кафедри під його керівництвом займав-
ся, в основному, кардіологією, вивчав серцево-судинну патологію (коронарна 
недостатність та недостатність кровообігу, гіпертонічна хвороба, ревматизм). 
Досліджувались зміни серця у людей тренованих (спортсменів) і нетренова-
них, вивчалась фізіологія і патологія органів травлення. Основні наукові 
праці присвячені дослідженню функціонального стану печінки, клініці і ді-
агностиці ревматизму, мітрального стенозу та його оперативного лікуван-
ня, тромбоемболій, гіпертонічної хвороби та інше.

Один з корпусів обласної лікарні, де була розташована кафедра
факультетської терапії Чернівецького медичного інституту

м. Чернівці, поч. ХХ ст. 

Але кульмінацією їх спільних творчих досягнень стала прижиттєва ді-
агностика тромбозу коронарних судин. Поза сумнівом, що основи вивчення 



сьогоденних проблем ішемічної хвороби серця та її гострого прояву – інфаркту 
міокарда були закладені цими видатними клініцистами в той далекий період.

Провідні науковці інституту за сумісництвом обіймали посади голов-
них спеціалістів Чернівецької області (наприклад, хірурга – Є. Р. Цитрицький, 
терапевта – В. О. Ельберг, акушера-гінеколога – М. К. Венцковський, невро-
патолога – С. М. Савенко, травматолога – О. Ю. Мангейм).

Одним з перших штатних викладачів був кандидат медичних наук, ко-
лишній ассистент клініки Н. Д. Стражеска – Д. Г. Кричин. До початку друго-
го семестру штат кафедри зріс: приступили до роботи доцент О. О. Колачов 
(у минулому асистент Ростовського медичного інституту, головний тера-
певт ІV Українського фронту, йому було доручено викладання курсу вій-
ськово-польової терапії), асистенти І. Є. Лівшиць, А. І. Індицький та інші. 
У 1947 році клініка прийняла першого клінічного ординатора.

У 1949 році В. О. Ельберг переїхав до Києва.
У 1951 році професор В. О. Ельберг був знову обраний завідувачем ка-

федри терапії санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного ін-
ституту (КМІ) імені О. О. Богомольця. Клінічною базою кафедри спочат-
ку є Київська міська лікарня № 14 (корпус 6 по вул. Шовковичній, 39/1), 
а з 1955 року – Київська дорожня лікарня № 1 (вул. М. Коцюбинського, 8).

У цей час кількість ліжок клінічної бази досягла 190. Після виходу 
в 1959 році професора В. О. Ельберга на пенсію кафедрою керував доцент 
Є. І. Ліхтенштейн.

Володимир Олександрович є автором 37 наукових праць, які присвя-
чені актуальним проблемам кардіології.

В. О. Ельбергу присвоєно почесне звання Заслуженого ді  яча науки УРСР.
Помер Володимир Олександрович Ельберг 22 червня 1964 року 

на 74 році життя.
Похований в Києві на Байковому кладовищі (стара частина).

Могила В. О. Ельберга
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 ЗАКРИВИДОРОГА 
СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
Народився Степан Петрович 

Закривидорога 28 жовтня 1905 року 
у Мерефі Харківської області у бідній 
селянській сім’ї.

У 1932 році він закінчив 
Харківський медичний інститут, потім 
аспірантуру при відділенні фармаколо-
гії Українського інституту експеримен-
тальної медицини, після чого працював 
викладачем кафедри фармакології цьо-
го інституту.

У 1939 році успішно захистив дис-
ертацію «Экспериментальные исследо-
вания фармакологии гексенала и эвипа-

на натрия» на ступінь кандидата медичних наук.
У 1940 році Степана Петровича призвали до служби в Червоній ар-

мії і він був призначений в Харківське військово-фельдшерське училище. 
У роки Великої Вітчизняної війни працює старшим викладачем фармаколо-
гії і фармації в Саратовському училищі прикордонних військ.

У 1941 році військовий лікар С. П. Закривидорога переходить працю-
вати на кафедру фармакології Саратовського медичного інституту. На ка-
федрі велася цілеспрямована, серйозна наукова робота, яка зацікавлювала 
молодих науковців різних спеціальностей. Тут молоді дослідники не тільки 
набували практичних навичок наукової роботи у свого вчителя та наставни-
ка професора К. А. Шмельова. Вони навчались на все життя зберегти захо-
плення наукою і відданість своїй роботі.

Тут Закривидорога С. П. займався питаннями фармакодинаміки, фар-
макокінетики та біотрансформації засобів для загального знеболювання, 
наркотичних анальгетиків, а також комбінованого їх застосування.

Було досліджено, що морфін на фоні застосування барбітуратів діє 
слабше та менш тривало. Таким чином, була виявлена роль мікросомально-
го апарату печінки для знешкодження лікарських речовин в організмі.

Зокрема, було встановлено, що барбітурати можуть виступати у ролі 
індукторів мікросомальних ферментів. Цей факт сьогодні є загальновизна-
ним і має значення не тільки для розуміння фармакодинаміки, фармакокіне-
тики, але й проведення заходів невідкладної терапії при гострих отруєннях 
різними отруйними речовинами.

Цей матеріал був узагальнений і представлений в докторській диссер-
тації Степана Петровича, яку він захистив у 1945 році.



Цікаві і важливі в практичному відношенні дослідження С. Закриви-
дороги про особливості взаємодії лікарських речовин (барбітуратів та нар-
котичних анальгетиків) при різних коливаннях активної реакції середови-
ща. Ці дослідження стали основою для вивчення залежності дії лікарських 
речовин від функціонального стану організму.

Після затвердження в званні професора С. П. Закривидорога у 1946 ро-
ці був обраний завідуючим кафедрою фармакології Чернівецького медич-
ного інституту. Він став засновником кафедри фармакології, якою завідував 
впродовж 23 років, керівником як наукового, так і навчального підрозділу 
інституту.

Колектив кафедри фармакології ЧМІ, 1948 р.
(в центрі сидить проф. С. П. Закривидорога)

Крім того, С. П. Закривидорога протягом 3-ох років (1952-1955 рр.) 
був деканом інституту, виконував обов’язки вченого секретаря. Двічі був 
у закордонних спецвідрядженнях: в 1957-58 рр. – у Корейській НДР, де 
працював на кафедрі фармакології Пхеньянського медичного інститу-
ту як консультант-радник, а у 1961-62 рр. – в секторі народної медицини і 
лікарських рослин інституту експериментальної медицини Академії наук 
Монгольської народної республіки.

У цих країнах С. П. Закривидорога допомагав розвитку фармакологіч-
ної науки та плекав національні кадри.

Професор Степан Петрович Закривидорога розробив методику про-
ведення занять по всьому курсу фармакології, включаючи самостійне вико-
нання студентами експериментів, висвітлюючи основні моменти у механіз-
мі дії лікарських речовин.

Степан Петрович намагався прищеплювати студентам необхідні прак-
тичні навички при вивченні фармакології, передусім вміння безпомилково 
виписувати будь-яку лікарняну форму, будь-який лікарський препарат. 



Практичне заняття з фармакології з виписування рецептів

Головним у викладанні фармакології він вважав вміння викладача ви-
кликати зацікавленість у студентів до предмету, захопити молодь пробле-
мами, які вирішує фармакологія.

Часто, використовуючи конкретні приклади з історії медицини, він 
підкреслював, що успіхи та невдачі медицини –це успіхи та невдачі фарма-
кології, яка у багатьох випадках визначає прогрес не тільки медицини, але 
й біології загалом.

Уся педагогічна робота кафедри будувалась на передових принципах 
педагогіки вищої школи країни. Свій ентузіазм, талант педагога і вихова-
телявін передавав своїм помічникам і вихованцям, які були йому опорою 
у вирішенні цих складних питань.

С. П. Закривидорога (зправа) веде заняття 
у студентському науковому гуртку

В навчально-методичній роботі Степан Петрович велику увагу приді-
ляв наочності викладання, і тому на кафедрі постійно оновлювався та по-
повнювався новими експонатами музей лікарських препаратів.

Таким чином, навчання на кафедрі з самого початку засновувалось 
на тих принципах, які на сьогодні у вищій школі у викладанні фармакології 
визнаються провідними.



Методика викладання фармакології, розроблена під керівництвом 
С. П. Закривидороги, була використана і іншими вищими науковими закла-
дами країни.

Будучи талановитим лектором и різнобічно освіченою людиною, він 
вмів привернути увагу аудиторії, викликати зацікавленість до актуальних 
питань фармакотерапії, створити у випускників медичного інституту чітку 
послідовність знаннь з фармакології.

Курс клінічної фармакології з тих пір став постійно розвиватися та 
удосконалюватись, і, як показав час, став необхідним елементом у підготов-
ці лікарів сьогодення. Степан Петрович зробив великий внесок у поширен-
ня масштабів підготовки лікарів широкого профілю.

Кафедра фармакології ЧМІ, 1955 р.
(Зліва направо: вгорі – ст. лаб. Нікіфорова Л. М., 

ас. Тараховський М. Л., ас. Редько Г. Ф. внизу – ас. Невська Т. Л., 
зав. каф., проф. Закривидорога С. П., препаратор)

Досить плідним було творче співробітництво С. П. Закривидороги 
з науковцями інших кафедр як теоретичного, так і клінічного профілю. 
Комплексні дослідження проводилися з кафедрами мікробіології, біохімії, 
патофізіології, хірургії, дитячих хвороб та ін.

Одним із напрямків наукової діяльності кафедри було вивчення впли-
ву лікарських засобів на процеси виснаження і відновлення організму. При 
цьому була розроблена оригінальна методика, якою користувалися як у на-
шій країні, так і за кордоном.

Значна увага приділялась питанням загальної та вікової фармаколо-
гії, впливу лікарських засобів на процеси виснаження та відновлення орга-



нізму, засобам народної медицини, питанням токсикології, вивченню пре-
паратів нового синтезу. Чільне місце у науковій тематиці кафедри займало 
вивчення фармакологічних та лікувальних властивостей засобів народної 
медицини рослинного походження (щавель кінський, тис буковинський, 
живиця, панцерія, лаготис та ін.).

З іменем професора Закривидороги С. П. пов’язане виготовлення і 
впровадження в медичну практику терпентинової мазі із живиці буковин-
ської ялиці (складено фармакопейну статтю, розроблено інструкцію, рецеп-
туру на виготовлення мазі).Ця мазь має ранозагоювальну, протизапальну, 
антимікробну дію і, якби на сучасному рівні живицю вивчити більш де-
тально, то можна відкрити б й інші її лікувальні властивості.

Чітко продумана і вірно організована робота давала можливість кож-
ному з аспіранту отримати фундаментальну підготовку зі своєї спеціаль-
ності. Це досягалось чітким плануванням роботи аспіранта по відношенню 
до теоретичної підготовки, опановування суміжними дисциплінами, прове-
денням експериментальних досліджень.

Кожен аспірант отримував конкретне завдання на тиждень відпо-
відно до індивідуального плана. Суттєвим було також і те, що професор 
С. П. Закривидорога дуже чітко здійснював контроль за роботою своїх уч-
нів, які щотижнево у визначений день повинні були доповідати про хід ви-
конання завдання.

Під керівництвом С. П. Закривидороги виконано 3 докторські (Кири-
лічева А. В. – I960; Пісько Г. Т. – 1965; Тараховський М. Л. – 1969) та 8 кан-
дидатських дисертацій (Закривидорога З. С. – 1952; Редько (Масюта) Г.Ф. – 
1959; Пісько Г. Т. – 1959; Невська Т. Л. – 1959; Мельник Т. Х. – 1960; 
Пейсах Н. А. – 1960; Хайдав Ценд. – 1963; Каринківська (Косуба Р. Б. – 1969).

Степан Петрович є автором понад 100 наукових праць у галузі фар-
макології, автором «Посібника до практичних занять з рецептури і фарма-
кології» та монографії «К сущности действия снотворных и наркотических 
веществ на центральную нервную систему» (Чернівці, 1980).

Під керівництвом і за участю С. П. Закривидороги в практику охоро-
ни здоров’я впроваджені не тільки терпентинова мазь, настій кінського ща-
влю, а й новий синтетичний препарат, похідний четвертинних амонієвих 
сполук – «Етоній».

Останній був синтезований на кафедрі загальної хімії нашого інститу-
ту доцентом В. П. Денисенко. А вивчений і впроваджений в медичну прак-
тику доцентом, згодом доктором медичних наук професором Г. Т. Пісько, 
який після виходу С. П. Закривидороги на пенсію став завідувати кафедрою.

Професор Степан Петрович Закривидорога – видатний вчений- фар-
маколог, яскравий представник наукової фармакологічної школи, один з 
фундаторів фармакології на Буковині, який все своє життя безкорисливо 
служив справі охорони здоров’я людей і розвитку медичної науки.

За бездоганну роботу С. П. Закривидорога був нагороджений орденом 
«Знак пошани», відзнакою «Відмінник охорони здоров’я».



12 лютого 1981 року професор Степан Петрович Закривидорога після 
тривалої хвороби на 76 році пішов з життя і був похований на Чернівецькому 
кладовищі.

Могила С. П. Закривидороги на Чернівецькому цвинтарі

7 травня 2014 року був проведений виховний захід, з нагоди 70-річчя 
БДМУ і з датою вшанування пам’яті основоположника школи фармакологів 
на Буковині – професора Степана Петровича Закривидороги. Організатор – 
куратор 1 групи 5 курсу спеціальності «Клінічна фармація» доцент кафедри 
фармакології Інна Кишкан.

Студенти 1 групи V курсу провізорів клінічних разом із куратором від-
відали місце вічного спочинку професора С. П. Закривидороги та його дру-
жини, асистента кафедри патологічної фізіології, упорядкували могилу й 
посадили квіти.

Професор С. П. Закривидорога – видатний вчений-фармаколог, яскра-
вий представник вітчизняної наукової школи фармакологів, один з за-
сновників клінічної фармакології, який все своє життя бескорисливо слу-
жив справі охорони здоров’я людей і розвитку медичної науки.
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 КАЛИНА
ГЕОРГІЙ ПЛАТОНОВИЧ

Колектив Буковинського державно-
го медичного університету (до 1997 р. – 
Чернівецький державний медичний ін-
ститут, а з 1931 по жовтень 1944 pp. – 2-й 
Київський державний медичний інсти-
тут), співробітники Чернівецьких облас-
ної та міської санітарно-епідеміологіч-
них станцій та медична громадськість 
краю пишаються тим, що в період з 1947 
по 1955 pp. жив і працював у медично-
му інституті та в Чернівецькому науко-
во-дослідному інституті епідеміології та 
мікробіології вчений зі світовим іменем 
Георгій Платонович Калина.

Він став засновником перших на-
укових досліджень з мікробіології та санітарної мікробіології не тільки 
у Чернівецькому державному медичному інституті, а також в Україні. Саме 
з приходом Г. П. Калини розпочалися наукові експериментальні досліджен-
ня на кафедрі, а також у відділі епідеміології Чернівецького НДІ епідеміо-
логії та мікробіології, яким завідував Г. П. Калина.

Відомий вчений Георгій Платонович Калина народився 3 травня 1902 
року в місті Саратові Російської Федерації.

Георгій Калина виховувався в освіченій сім’ї службовця залізничного 
транспорту. Його батько, Платон Христофорович Калина, за освітою інже-
нер залізничних шляхів сполучення. Смерть батька – єдиного годувальни-
ка сім’ї – негативно вплинула на подальше життя юнака. Його мати ніколи 
не працювала, була домогосподаркою і виховувала дітей, яких було п’ятеро 
у сім’ї, у тому числі 4 сестри. Дві старші сестри померли в дитячому віці, 
інші дві, молодші за Георгія Платоновича, мали важку долю.

Дитинство Георгій провів у Самарі, в 1919 році закінчив комерційне 
училище, де крім загальних дисциплін вивчав англійську, французьку та ні-
мецьку мови. У цьому ж році поступив на медичний факультет Самарського 
державного університету.

Він закінчив тільки три курси і в 1922 році, у зв’язку з переводом батька 
на роботу в Узбекистан, Георгій Платонович продовжив навчання на медич-
ному факультеті Ташкентського державного університету впродовж 4-х міся-
ців. Згодом переїжджає для продовження навчання на медичному факультеті 
Іркутського державного університету, який закінчує з відзнакою у 1925 році.

Будучи студентом, Георгій постійно працює над вдосконаленням знань 
з англійської, німецької та французької мов, якими володів вже вільно.



Після закінчення університету Георгій Платонович працював лікарем 
в м. Чита, але велика любов до мікробіології та епідеміології, які тоді інтенсив-
но розвивались, вирішила його подальшу долю. Ця любов до науки про дріб-
ні мікроскопічні істоти появилась у нього ще в період навчання в університе-
тах. Тому в січні 1926 року Г. П. Калина перейшов на роботу в медичну службу 
Забайкальської залізниці на посаду завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії.

Поворотним періодом у житті Георгія Платоновича був 1926 рік, коли 
в травні Народний комісаріат охорони здоров’я СРСР призначив його ас-
пірантом мікробіологічної лабораторії Центрального науково-дослідного 
інституту епідеміології та мікробіології (зараз Московський науково-до-
слідний інститут епідеміології та мікробіології ім. почесного академіка 
М. Ф. Гамалеї АМН Російської Федерації, м. Москва).

Він провчився в аспірантурі 4 місяці і, за рішенням Народного ко-
місаріату охорони здоров’я СРСР, був переведений до аспірантури при 
кафедрі мікробіології, вірусології, епідеміології та імунології Першого 
Ленінградського державного медичного інституту (у наступному – 
Ленінградський державний медичний інститут ім. академіка І. П. Павлова, 
зараз Санкт-Петербурзька медична академія ім. академіка І. П. Павлова).

Важливо те, що в цей період завідувачем кафедри мікробіології цьо-
го інституту був вчений зі світовим іменем академік АМН СРСР Данило 
Кирилович Заболотний. Під керівництвом академіка Д. К. Заболотного 
Георгій Платонович пройшов сувору школу навчання в аспірантурі.

В особистій справі професора Калини (архів Буковинського держав-
ного медичного університету) зберігається відгук академіка АН України і 
СРСР Д. К. Заболотного від 27 лютого 1928 року про Георгія Платоновича. 
Копію відгуку ми приводимо без скорочень, виправлень і мовою оригіналу.

Отзыв о научной роботе доктора Г. П. Калины
27 февраля 1928 года
Ленинград
№ 8

Еще будучи студентом Иркутского университета, доктор Г. П. Калина 
проявил научный уклон при исследовательской работе по чуме и в резуль-
тате опубликовал ценное в эпидемиологическом отношении наблюдение. 
В дальнейшем, при прохождении аспирантуры при Ленинградском ме-
дицинском институте он основательно познакомился с микробиологиче-
ской методикой и литературой, обзоры которой у него всегда отличались 
серьезностью проработки и обязательностью. Научные интересы доктора 
Калины тесно связаны с его лабораторной работой, давшей ему возмож-
ность стать вполне сложившимся специалистом, материалы которого могут 
быть использованы для отечественных функций.

Академик Д. Заболотный.
С подлинником верно:
Делопроизводитель
(подпись) печать



Восени 1928 р. Г. П. Калина разом із співробітниками відділу приймає 
активну участь в ліквідації вогнища легеневої форми чуми, яка спалахнула 
у північній Киргизії.

Упродовж зими 1928/1929 pp. Г. П. Калина наполегливо вивчає збуд-
ника континентальної чуми і розробляє особливості її епідеміології 
в Узбекистані та Киргизії. Ці розробки стали фундаментальними в органі-
зації боротьби з цією хворобою в Середній Азії.

Літом 1929 р. Георгій Платонович знову організовує та очолює про-
тиепідемічну експедицію з вивчення епідеміології чуми в активних вог-
нищах південної Киргизії. Розроблені та проведені медико-організаційні 
та профілактичні заходи з локалізації та ліквідації вогнищ чуми призвели 
до ліквідації ряду природних чумних вогнищ в Узбекистані та Киргизії.

Потяг до наукової та навчальної роботи Григорія Платоновича не за-
лишає. Він подає заяву на конкурс на посаду асистента кафедри мікробі-
ології, вірусології та епідеміології у ряд вищих медичних навчальних за-
кладів. У січні 1930 року Г. П. Калина за конкурсом обирається на посаду 
асистента кафедри мікробіології, вірусології та епідеміології Середньо-
Азіатського державного медичного інституту ім. В. М. Молотова, а восени 
1931 року – доцентом курсу епідеміології того ж інституту.

У цьому інституті Г. П. Калина працює до травня 1932 року. З травня 
1932 року по жовтень 1933 року Г. П. Калина працює завідувачем кафедри 
епідеміології Самарського (у майбутньому Куйбишевського) державного 
медичного інституту і одночасно займає посаду завідувача епідеміологіч-
ного відділу Середньо-Волжського науково-дослідного інституту епідемі-
ології та мікробіології.

Але вже в жовтні 1933 року він переїжджає на роботу в Архангельський 
державний медичний інститут, де обіймає посаду завідувача кафедри мі-
кробіології, вірусології, імунології та епідеміології. Одночасно Георгій 
Платонович працює директором крайового Архангельського науково-до-
слідного санітарно-бактеріологічного інституту. Працюючи тут, Георгій 
Платонович завершує літературне оформлення докторської дисертації за те-
мою: «Чума в Средней Азии» і в 1935 році у Першому Ленінградському ме-
дичному інституті захищає її.

У 1936 році Г. П. Калина за конкурсом обирається на посаду завіду-
вача кафедри мікробіології Вінницького державного медичного інституту 
(Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова). 7 травня 
1935 року докторська дисертація Г. П. Калини «Чума в Средней Азии», була 
захищена, а 11 листопада 1938 року була відхилена у зв’язку з арештом ор-
ганами НКВС її автора.

В серпні 1938 року він був заарештований органами так званого «На-
родного комісаріату внутрішніх справ».

Арештованого Г. П. Калину з серпня 1938 року утримують у застін-
ках НКВС упродовж 1,5 року – до грудня 1939 року. Він був звільнений 



лише 29 грудня 1939 року «в связи с прекращением в отношении гражда-
нина Г. Калины дела».

Після звільнення в січні 1940 року Георгій Платонович був прийнятий 
на роботу під нагляд у Центральний науково-дослідний інститут епідеміо-
логії та мікробіології, м. Москва (Науково-дослідний інститут епідеміоло-
гії та мікробіології ім. почесного академіка М. Ф. Гамалеї АМН Російської 
Федерації) і зарахований на посаду завідувача лабораторії дизентерійних ін-
фекцій епідеміологічного відділу, завідувачем якого був професійний чекіст.

На початку 1940 року дирекція Центрального науково-дослідного ін-
ституту епідеміології та мікробіології направила клопотання про перегляд 
атестаційної справи Г. П. Калини.

23 квітня 1940 року ВАК Всесоюзного комітету по справах вищої 
школи при Раді народних комісарів СРСР переглянула своє попереднє рі-
шення і затвердила Калину Георгія Платоновича в науковому ступені док-
тора медичних наук.

Вища атестаційна комісія Всесоюзного комітету по справах вищої 
школи при Раді народних комісарів СРСР 21 грудня 1940 року розглянула 
клопотання Вченої Ради Центрального науково-дослідного інституту епіде-
міології та мікробіології про присвоєння вченого звання «професор» док-
тору медичних наук Георгію Платоновичу Калині, а 15 січня 1941 року про 
це рішення ВАК повідомила керівництво інституту епідеміології та мікро-
біології та Г. П. Калину.

На цьому, здавалось, усі життєві негаразди залишились позаду і мож-
на було продовжувати працювати над улюбленою справою – науковими до-
слідженнями з епідеміології та мікробіології.

Але 22 червня 1941 року почалася Друга світова війна; для громадян 
СРСР – Велика Вітчизняна війна.

Вже 3 липня 1941 року Г. П. Калина подає особисте прохання про мобі-
лізацію його в діючу армію і відправлення на фронт. Його особисте прохання 
було задоволено, і в липні 1941 року Г. П. Калина був мобілізований у Червону 
Армію, де брав участь у бойових діях на фронтах Великої Вітчизняної війни 
на посадах епідеміолога армії (до 1942 року) та начальника епідеміологічно-
го відділу Фронтових санітарно-епідеміологічних лабораторій.

У Червону Армію Г. П. Калина був мобілізований у військовому зван-
ні «молодший лейтенант медичної служби», що було присвоєне йому в день 
мобілізації, а закінчує у званні «підполковника медичної служби». Його на-
городжують орденами «Красная звезда», «Отечественная война II степе-
ни», а також медалями: «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Після завершення Великої Вітчизняної війни у 1945 році Георгія 
Платоновича залишають на військовій посаді Начальника епідеміологічно-
го відділу санітарно-епідеміологічної лабораторії Центральної групи військ 
Радянського Союзу. Саме військова частина 28850 дислокувалась в Австрії, 
Чехословаччині, Польщі, Угорщині та тимчасово в Югославії. У лютому 



1947 року була розформована як така, що повністю виконала своє завдання, 
а особовий склад її був звільнений у запас. 

У лютому 1947 року Георгій Платонович Калина був демобілізований 
із Червоної Армії.

В цей час упродовж 1945-1946 років новостворений Чернівецький 
державний медичний інститут неодноразово оголошував конкурс на замі-
щення ряду посад завідувачів кафедрами, у тому числі і на посаду завідува-
ча кафедри мікробіології.

Про це стає відомо Георгію Платоновичу, і він у серпні 1946 року по-
дає заяву на заміщення вакантної посади завідувача кафедри мікробіології 
Чернівецького державного медичного інституту. Заява Г. П. Калини на ім’я 
директора Чернівецького державного медичного інституту була прийнята 
до розгляду 7 серпня 1946 року.

Вже З0 серпня 1946 року конкурсна комісія по заміщенню вакантних 
посад в інституті розглянула заяву професора Г. П. Калини і прийняла від-
повідне рішення.

Директор Чернівецького медичного інституту Д. С. Ловля повідомив 
Г. П. Калину про результати розгляду його заяви. Лише в лютому 1947 року 
Г. П. Калина прибув у Чернівці на посаду завідувача кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології Чернівецького державного медичного інституту. 
А згодом, у березні 1947 року, він за сумісництвом працював заступником 
з наукової роботи новоствореного Чернівецького науково-дослідного ін-
ституту епідеміології та мікробіології, завдання якого полягало у вивченні 
етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування, епідеміології та про-
філактики Буковинської геморагічної лихоманки, етіологія, епідеміологія 
та профілактика якої не були відомі. Захворювання з’явилось у 1945 році і 
прогресувало до 1947 року.

У 1947 році Буковинська геморагічна лихоманка несподівано для всіх 
припинилась.

Після ліквідації Чернівецького науково-дослідного інституту до 18 
серпня 1955 року Георгій Платонович працював тільки на посаді завідува-
ча кафедри мікробіології, вірусології та імунології Чернівецького держав-
ного медичного інституту. Саме тут його талант вченого мікробіолога та 
епідеміолога проявився найбільш повно і глибоко.

Робота у Чернівецькому медичному інституті професора Г. П. Калини 
була плідною. Впродовж короткого терміну свого перебування на посаді за-
відувача кафедри він значно покращив її роботу, вперше в інституті органі-
зував наукові дослідження співробітників кафедри. Всі викладачі кафедри 
включилися у виконання наукових робіт. Робота виконувалась за актуаль-
ною темою: «Мінливість та спадковість провідних властивостей мікроор-
ганізмів кишкової групи».

У 1947 році вперше в Чернівецькому медінституті запланували ви-
конання дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук з мікробіології викладачі Ірина Іванівна Рибас, Ганна Григорівна 



Василенко, Олександра Олександрівна Дорошкевич, Анастасія Григорівна 
Сомова. У 1948 році вперше на кафедрі мікробіології, вірусології та імуно-
логії була відкрита аспірантура з відривом від виробництва. Навіть за су-
часними масштабами одноразове планування та виконання 4-5 дисертацій-
них робіт впродовж одного року – велике досягнення та висока ерудиція 
наукового керівника.

З приходом на кафедру доктора медичних наук, професора Г. П. Калини 
розпочалась науково-дослідна робота, також покращилась навчально-мето-
дична робота. Упродовж 1947-1948 навчального року були перероблені всі 
методичні матеріали, як для студентів, так і для викладачів.

Так виглядали заняття студентів на кафедрі мікробіології ЧМІ 
у 1945 р.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології стала кафедрою 
в повному розумінні слова. До того був тільки викладацький персонал, що 
складався із 2-х асистентів, які не мали наукових ступенів та звань, та ла-
борантів і препаратора. На кафедрі не було обладнання, лабораторного по-
суду, поживних середовищ, реактивів та обладнання. За короткий час за до-
помогою ректорату Георгій Платонович Калина зумів створити належні 
умови не тільки для проведення навчального процесу, а також для виконан-
ня на сучасному рівні наукових досліджень.

У 1948 році запрацював студентський науковий гурток. Молодь потяг-
нулася до відомого та перспективного вченого, тому у 1949 році ректорат 
медичного інституту призначає професора Г. П. Калину науковим керівни-
ком та головою студентського наукового товариства.

У 1949 році виходить перша монографія Г. П. Калини «Изменчивость 
патогенных микроорганизмов» (К., Медгиздат, 1949).

Упродовж одного календарного року Г. П. Калина підготував З канди-
дати медичних наук. Розпочали підготовку дисертаційних робіт виклада-
чі, які поступили на роботу в 1953-1955 роках. Виконані під керівництвом 
Г. П. Калини дисертації були своєчасно захищені в провідних науково-до-



слідних інститутах і вищих навчальних медичних закладах та затверджені 
ВАК Міністерства вищої школи при Раді Міністрів СРСР.

У червні 1954 року Г. П. Калина робить спробу перейти на посаду за-
відуючого кафедрою мікробіології Ленінградського медичного стоматоло-
гічного інституту і подає заяву директору Чернівецького медичного інсти-
туту і одночасно директору Ленінградського медичного стоматологічного 
інституту про перевід. Але в цьому йому директор Чернівецького медінсти-
туту справедливо відмовляє, тому що до закінчення контракту залишаєть-
ся ще один рік. Але 15 червня 1955 року МОЗ СРСР видає наказ № 137-Л 
«Про звільнення професора Г. П. Калини від обов’язків завідувача кафедри 
мікробіології Чернівецького медичного інституту та призначення на поса-
ду старшого наукового співробітника відділу розвитку живої речовини ін-
ституту експериментальної біології Академії медичних наук СРСР, як об-
раного за конкурсом».

Вибув Г. П. Калина з Чернівецького медінституту у 1955 році.
У 1956 році Георгія Платоновича запросили очолити відділ санітарної 

мікробіології Московського науково-дослідного інституту епідеміології та 
мікробіології ім. М. Ф. Гамалеї.

Останнє місце його роботи – завідувач лабораторії санітарної мі-
кробіології Московського науково-дослідного інституту гігієни ім. 
Ф. Ф. Eрісмана, де Г. П. Калина 26 років керував лабораторією санитарної 
мікробіології та більше 10 років працював в якості наукового консультанта.

В ці роки Георгій Платонович продовжував проводити широкі дослі-
дження з удосконалення методів виділення патогенних мікроорганізмів та 
індикаторних мікроорганізмів з об’єктів зовнішнього середовища, а також 
з екології цих груп мікроорганізмів.

Започатковані матеріали знайшли відображення у книзі «Санитарная 
микробиология» (1969).

Він створив методичні моделі виявлення та ідентифікації мікро-
організмів з об’єктів середовища та від хворих такого роду як Klebsiella, 
Acinetobacter, Alcaligenes, Flavobacterium, Moraxella, Pseudomonas, 
Tdwardsiella, Hafnia, Morganella, Proteus, Providencia, Serratia, Shigella, 
Plesiomonas, Vibrio, Enterococcus та ін.

Дані про поведінку та виживаність сальмонел у воді відкритих водо-
ймищ дозволили обґрунтувати можливість водного шляху зараження го-
стрими сальмонелезними гастроентеритами.

Крім того, ним була запропонована ефективна модифікація магнієвого 
середовища для виділення та кількісного обліку сальмонел, які регламенту-
ються чинними методичними документами при проведенні лабораторного 
контролю. Результати досліджень по сальмонелам були узагальнені у мо-
нографії «Сальмонеллы в окружающей среде» (1978).

Основоположні матеріали знайшли відображення у книгах «Анатомия 
бактерій» (1960), «Санітарна мікробіологія» (1969), «Вегетативная гибри-
дизация и направленная изменчивость бактерий» (1957) та ін. Ці книги та 



посібник «Методи санітарно-бактеріологічних досліджень зовнішнього се-
редовища», стали настільними книгами для санітарних мікробіологів.

Георгій Платонович сформував школу санітарних мікробіологів. Ідеї 
відомого вченого знайшли продовження в працях його учнів, створивши 
одне з важливих напрямків сучасної гігієни – наукове обґрунтування мікро-
біологічних критеріїв оцінки епідемічних загроз, навколишнього середови-
ща для населення та системи їх методологічного забезпечення в соціаль-
но-гігієнічному моніторингу.

Г. П. Калиною опубліковано понад 250 наукових робіт із мікробіології, 
у тому числі 6 монографій, розроблено ряд нормативно-методичних доку-
ментів з оцінки безпеки середовища проживання населення та дослідження 
патогенних та потенціально патогенних мікробів, отримано 15 авторських 
свідоцтв на нові живильні середовища.

Пам’ять про нього бережуть ті, з ким він працював, а також і ті, хто за-
раз працює на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології, на суміжніх 
кафедрах Буковинського державної медичного університету.

Наукова спадщина Г. П. Калини
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 КАСЬКО
ЮВЕНАЛІЙ СЕМЕНОВИЧ

Касько Ювеналій Семенович народився 
10 грудня 1914 року в с. Сусловка Мамонтовського 
району Алтайського краю у сім’ї українців. Батько 
Ювеналія Семеновича був вчителем. Його родині 
часто доводилось жити у різних селищах краю.

У 1930 році сім’я повертається з Сибіру 
на рідну Україну.

З 1931 по 1934 рік Касько Ю. С. навчався 
у Вінницькому медичному технікумі, після за-
кінчення якого працював фельдшером райсан-
станції в м. Теофіполі. Згодом 3 роки навчав-
ся в Одеському медичному інституті, а потім, 

вже напередодні війни, у 1941 р., закінчив Вінницький медичний інсти-
тут. Упродовж 1941-1945 рр. працював лікарем у військових (у тому числі 
партизанському) госпіталях.

У кінці травня 1944 року поранений Ювеналій Семенович потра-
пив у фашистське оточення і був направлений у табір військовополоне-
них у м. Славута. У січні 1944 року він з групою в’язнів здійснюють втечу 
у Славутські ліси до партизанського загону. Згодом був відкомандирований 
у Кам’янець-Подільський обласний партизанський шпиталь.

Після возз’єднання з частинами Радянської армії лікар Касько Ю. С. 
був направлений на роботу у військово-відновлювальний центр водного 
транспорту Херсонської лікарні, де працював до самої перемоги.

Згодом, у 1946 році, переїжджає до м. Чернівці, де навчався 2 роки 
в клінічній ординатурі на кафедрі дерматовенерології Чернівецького ме-
дичного інституту. На цій кафедрі Ювеналій Семенович пройшов шлях від 
клінічного ординатора, асистента (з 1950 р.) до професора (з 1965 р.), від-
давши їй 43 роки невтомної праці.

Заява Каська Ювеналія Семеновича директору Чернівецького медичного 
інституту від 15 грудня 1945 року: «Прошу не отказать в моей просьбе… 
Я имею большое желание работать в этой области и люблю научно-препода-
вательскую работу». Ці слова стали правдою життя Ювеналія Семеновича.



Заява Каська Ювеналія Семеновича директору Чернівецького медично-
го інституту від 15 грудня 1945 року: «Прошу не отказать в моей просьбе… 
Я имею большое желание работать в этой области и люблю научно-препо-
давательскую работу». Ці слова стали правдою життя Ювеналія Семеновича.

У 1946 році була організована і проведена експедиція з масового об-
стеження населення та виявлення венеричних захворювань в Чернівецькій 
області. Цей захід поклав початок планомірним організаційним заходам з 
ліквідації венеричних захворювань в області. Найбільш значні досліджен-
ня були проведені в напрямку наукової розробки заходів по профілактиці 
різних проявів нервового, вісцерального та серорезистентного сифілісу. 
Одночасно проводилися заходи з ліквідації раннього та профілактики піз-
нього природженого сифілісу серед дітей.

Колектив кафедри шкірно-венеричних хвороб
Чернівецького державного медичного інституту,

завідувач кафедри – проф. Касько Ю. С.

Силами працівників кафедри була проведена робота з виявлення та лі-
кування хворих сифілісом жінок, комплексного обстеження дітей, що наро-
дилися від матерів, погано або недостатньо лікованих. Ця робота в значній 
мірі сприяла тому, що починаючи з 1958 року, ранній природжений сифіліс 
на Буковині не зустрічався.

Значна робота по підготовці дерматовенерологів для Чернівецької об-
ласті була проведена шляхом організації курсів по підвищенню знань лі-
карів суміжних спеціальностей з питань клініки та діагностики сифілі-
су. З цією метою на засіданнях наукових медичних товариств, семінарах 
та декадниках дільничних лікарів, а також в інших лікарських аудиторіях 
читалися лекції з клініки, діагностики, лікування та профілактики шкір-
но-венеричних захворювань. Не менш важливим завданням була організа-
ція боротьби з туберкульозом шкіри. Внаслідок проведення ряду органі-
заційних заходів була виявлена велика кількість хворих, ліквідовані тяжкі 
форми вовчого лишаю, значно зменшилося поширення цього захворюван-



ня. Вказані питання склали основу кандидатської дисертації Ювеналія 
Семеновича Касько і у 1952 році він виконав і захистив кандидатську дис-
ертацію на тему: «Лечение больных туберкулёзом кожи витамином D2 
в комплексе с поверхностным разрушением и дополнительным ультра-
фиолетовым облучением кожнотуберкулезных очагов» та отримав нау-
ковий ступінь кандидата медичних наук. У вересні 1956 року вже доцент 
Ю. С. Касько очолив кафедру дерматовенерології.

Наукові дослідження кафедри були спрямовані на вивчення патогене-
зу шийного лімфаденіту та вторинної скрофулодерми в аспекті тонзилярної 
проблеми, вишукування ефективних методів лікування цих хвороб з вико-
ристанням вакцини БЦЖ, розробки організаційних заходів боротьби з ними.

У цьому напрямку була виконана значна кількість наукових робіт, 
у тому числі докторська дисертація Ю. С. Касько «Вопросы патогенеза, 
клиники и лечения туберкулёза лимфатических узлов шеи и вторичной 
скрофулодермы» (1964 р.)

У 1965 року Ювеналію Семеновичу Касько було присвоєно вчене 
звання професора.

Професор Ю. С. Касько зробив вагомий внесок у розвиток дерматове-
нерологічної науки на Буковині. Він та його учні працювали над розроб-
кою таких наукових проблем дерматології та венерології, як патогенез, клі-
ніка, лікування і профілактика туберкульозу шкіри та лімфатичних вузлів, 
вивчення дерматофітів у Чернівецькій області; випробування нових лікар-
ських форм (етонію та декаметоксину) в дерматологічній практиці; дослі-
дження системи згортання крові у хворих на екзему.

Професор Ю. С. Касько автор 76 наукових праць, у тому числі одні-
єї монографії «Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів і вторинна 
скрофулодерма» (1976 р.).

Професор Касько Ю. С. проводить клінічний р.збір та обстеження 
хворого на псоріаз (1965 р.)



Значну увагу професор Ю. С. Касько надавав навчальній роботі, забез-
печенню кафедри наочним приладдям, підготовці навчально-методичних 
матеріалів. Науково-дослідна робота кафедри у цей період була присвячена 
проблемам туберкульозу шкіри, екземи, червоного вовчаку, дерматомікозів.

За час його завідування кафедрою клінічну ординатуру закінчи-
ли 14 лікарів, у практичну роботу лікарів-дерматологів було впроваджено 
56 нових методів діагностики та лікування. Кафедра дерматовенерології 
стала науковим, лікувальним центром області, де підвищують свою квалі-
фікацію практичні лікарі.

Професор Ю. С. Касько нагороджений знаком «Відмінник охорони 
здоров`я». З нагоди відзначення 50-річчя Чернівецького медичного інсти-
туту його портрет занесено до Галереї фундаторів наукових шкіл інституту.
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 КІРШЕНБЛАТ
ЯКІВ ДАВИДОВИЧ

Життєвий шлях Якова Давидовича 
Кіршенблата розпочався 5 серпня 1912 р.

у Тифлісі в сім’ї лікаря. У 16 років, піс-
ля закінчення середньої школи, він поїхав по-
ступати до Ленінградського університету. Але 
приймальна комісія відмовила йому, зважаючи 
на його юні роки. Тоді Яків Кіршенблат вла-
штувався вантажником у порту і відвідував 
лекції в університеті в якості вільного слухача.

А в 20 років він вже отримав диплом 
випускника біологічного факультету ЛДУ, 
у 26 – захистив кандидатську дисертацію.

Навчаючись, він одночасно працював лаборантом зоологічної лабора-
торії, а згодом науковим співробітником лабораторії фізіології розвитку 
Всесоюзного інституту тваринництва. У 1934 р. він вступає до аспіран-
тури ЛДУ, після закінчення якої (1937) працює асистентом кафедри зоо-
логії і водночас, на громадських засадах, – секретарем Ленінградського 
відділення Академії наук СРСР. Тут доля звела його з видатними вченими – 
О. О. Ухтомським та Л. А. Орбелі. Це зіграло важливу роль у подальшому 
житті та науковій діяльності молодого науковця.

Маючи бронь, у 1941 р. йде на фронт. З перших днів оборони 
Ленінграда Яків Давидович стає на захист міста. Його призначають стар-
шим лікарем-лаборантом військового шпиталю, потім – командиром сані-
тарного взводу на передовій лінії. Відчувши нагальну потребу у медичних 
знаннях, він поступає на лікувальний факультет 1-го Ленінградського ме-
дичного інституту, продовжуючи військову службу в оточеному Ленінграді.

Я. Д. Кіршенблат – лікар-лаборант клінічної лабораторії
евакогоспіталю та фронтової санітарно-епідеміологічної лабораторії,

студент І-го Ленінградського медичного інституту (1942 р.)



Після демобілізації влаштовується в Інститут акушерства і гінекології 
АН СРСР (1946-1953), де в 1951 р. захищає докторську дисертацію. А пі-
зніше – так звана «справа лікарів», яка перекреслила його наукову кар’єру. 
Дев’ять місяців він був без роботи. Залишатися в згаданому інституті він 
вже не зміг, хоча його поновили на посаді.

Таким чином, коли вчена рада Чернівецького медичного інституту 
в 1954 р. обирає Я. Д. Кіршенблата на посаду завідувача кафедри нормальної 
фізіології, його сім’я переїжджає у Чернівці. На цій посаді він плідно про-
працював чверть століття. Я. Д. Кіршенблат створив чудовий колектив кафе-
дри, де крім нього на той час працювали такі талановиті педагоги та науков-
ці, як Г. І. Ходоровський, В. Ф. Мислицький, В. І. Ясінський та багато інших.

Чверть століття на посаді завідувача кафедри нормальної фізіології 
Чернівецького медичного інституту (1954-1980 р..)

Кафедра була своєрідною творчою лабораторією. Під безпосереднім 
керівництвом Я. Д. Кіршенблата зросло 14 кандидатів наук, 3 доктори наук, 
не кажучи вже, що ендокринологія як наука, стала провідною в науковій 
тематиці інституту на наступні десятиліття. Він є автором 3 підручників, 
3 монографій, 155 робіт, з яких тільки 26 – були написані в співавторстві. 
У більшості випадків цими співавторами були старші лаборанти, які допо-
магали йому в проведенні експериментальних досліджень.

Колектив кафедри нормальної фізіології ЧМІ: доц. З. В. Довгань, 
асист. З. Г. Чигріна, канд. мед. наук Н. П. Семен, ст. лаборант 

В. М. Сербенюк, препаратор О. П. Мартинюк зі своїм шефом (1961 р.)



Найціннішим спадком Я. Д. Кіршенблата є створена ним наукова шко-
ла. Ідеї щодо пошуків нових механізмів і нових технологій для повнішого 
розкриття нейрогуморальної регуляції функцій гонад і особливостей вза-
ємодії ендокринних залоз між собою і нервовою системою розвиваються 
в Буковинському медичному університеті і сьогодні.

Роздуми щодо подальшого вдосконалення електрофізіологічних 
і стереотаксичних досліджень на кафедрі

Він був знаним науковцем із світовим ім’ям. Особливо його захоплювало 
вчення про феромони, яким Яків Давидович дав назву – «телергони» (1957 р.).

Інший термін – «феромони» ввели німецькі вчені (1960 р.), які тільки че-
рез 3 роки повторили його відкриття, і саме цей термін набув широкого вжитку.

Перші роботи Я. Д. Кіршенблата по цій тематиці – «Телергоны и их био-
логическое значение», «Классификация некоторых биологически активних ве-
ществ, вырабатываемых животными» побачили світ ще в 1957 році у Ленінграді. 
А стаття про телергони була опублікована в журналі «Nature» англійською мо-
вою, і стала доступною для англомовного читача тільки у 1962 році.

Видатні заслуги українського вченого перед наукою у світі не забуті. 
Закордонні колеги у своїх роботах на відповідну тематику завжди посила-
ються на його дослідження. В інтернеті, на будь-якому сайті, де йдеться про 
феромони, обов’язково знайдете прізвище Кіршенблата. Ентомологам, фа-
хівцям, вивчаючим комах, відомий вид жуків стабіліні-кіршенблато. У всіх 
підручниках світу для студентів, які вивчають фізіологію та ендокриноло-



гію, описується реакція-тест Кіршенблата-Гербільського на вагітність. Це 
був один з перших тестів на вагітність у світі.

20 жовтня 1980 року Яків Давидович Кіршенблат пішов з життя.
Заслуги Я. Д. Кіршенблата високо оцінені суспільством. Він був наго-

роджений орденом «Знак пошани», багатьма медалями. Особливо дорогою 
нагородою для нього була медаль «За оборону Ленинграда». Заснована що-
річна студентська стипендія ім. проф. Я. Д. Кіршенблата. Його портрет за-
несений до Галереї фундатоторів наукових шкіл БДМУ.

Саме тому кафедра фізіології нашого університету носить почесне 
ім’я Я. Д. Кіршенблата.

Та найвищою даниною пам’яті Вченого є продовження генерованих 
ним наукових ідей у кандидатських та докторських дисертаціях, які захи-
щають тепер вже учні його учнів.

Наукова спадщина Я. Д. Кіршенблата
Підручники та монографії
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Высшая шк., 1971. – 382 с. 
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метилтиоурацилом на чуствительность яичников крыс к гонадотроп-
ным гормонам/ Я. Д. Киршенблат // Сборник научных работ ЧМИ. – 
Черновцы, 1956. – Вып. 7. – С.135-138.
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ществ, вырабатываемых животными / Я.Д. Киршенблат // Труды Ленин-
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 КЛОЧКОВА
ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Людмила Семенівна Клочкова наро-
дилася у місті Харкові 11 липня 1923 року 
у сім’ї службовця. Після закінчення у 1941 
році середньої школи вона разом з батьками 
евакуювалася у м. Чкалов (нині Оренбург), 
де була зарахована на 1-й курс Харківського 
медичного інституту, який на час війни був 
передислокований у це місто.

У 1942 році батька перевили на іншу 
роботу і сім’я переїхала у м. Омськ. 
Л. С. Клочкова продовжила навчання 
на 2-му курсі ІІ Московського медичного 
інституту, який був тимчасово евакуйова-
ний зі столиці.

Після звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників 
у 1943 році вона разом з батьками повернулася до рідного міста, де завер-
шила навчання в Харківському медичному інституті. Після закінчення ін-
ституту Людмила Семенівна проходила річну асистентуру на кафедрі фар-
макології, де до 1950 року працювала асистентом.

  
Молодий лікар після закінчення ХДМІ (1951р.)

У тому ж році Людмила Семенівна вступила до клінічної ордина-
тури при кафедрі терапії Харківського медичного інституту, очолювану 
професором С. Д. Рейзельманом. Три роки старанного навчання в клініці 
не пройшли дарма: клінічна ординатура сформувала добре підготовленого 
лікаря-терапевта.



Після закінчення ординатури у жовтні 1953 року Л. С. Клочкова була на-
правлена на роботу асистентом кафедри факультетської терапії Чернівецького 
державного медичного інституту, яку очолював професор Н. Б. Щупак. Ії ві-
дразу підключають до роботи над кафедральною науковою тематикою з роз-
робки з питань діагностики туберкульозу. Таким чином, наукова діяльність 
Людмили Семенівни Клочкової наближається до проблем фтизіатрії.

У 1956 році Л. С. Клочкова захистила кандидатську дисертацію 
на тему: «Дифференциально-диагностическое значение динамики функ-
ционального состояния почек при хроническом нефрите и гипертониче-
ской болезни». Захист відбувся у Львові.

Кафедра факультетської терапії Чернівецького медінституту (1962р.)

Чернівці для Людмили Семенівни стали доленосними. Тут на кафедрі 
факультетської терапії вона зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, пер-
спективним молодим вченим Октавіаном Олександровичем Волощуком. 
Створила з ним сім’ю, народила двох синів. Зі своїм чоловіком, підтриму-
ючи одне одного, разом піднялись на вищу сходинку науково-педагогічної 
кар’єри: стали професорами, завідувачами кафедр.

З чоловіком Октавіаном Олександровичем Волощуком



До 1960 року Людмила Семенівна Клочкова працювала асистентом ка-
федри факультетської терапії, а з 1961 року у званні доцента очолила курс ту-
беркульозу при цій же кафедрі. Вона ретельно підбирає науковий колектив і 
приступає до виконання докторської дисертації. На це пішло 8 довгих, напов-
нених науковими пошуками, років. У 1967 році Людмила Семенівна успіш-
но захистила докторську дисертацію на тему: «Функциональное состояние 
почек у больных туберкулезом». У 1969 році їй присвоєно вчене звання про-
фесора. У цьому ж році на базі курсу туберкульозу була заснована кафедра, 
яку впродовж 19 років очолювала Людмила Семенівна Клочкова (до 1984 р.).

Кафедра туберкульозу (1969рік).
Зліва направо: Л.П. Аніпко, Л.С. Клочкова, Н. Н Ключнікова. 
Другий ряд: В. О. Герман, В. О. Степаненко, О. І. Голеницький

Професор Л. С. Клочкова –  фундатор фтизіатричної школи на Буковині, 
засновник кафедри туберкульозу Чернівецького медичного інституту. Наукові 
роботи професора Клочкової визначили новий етап в розвитку науки про ту-
беркульоз в Україні. Дослідження обмінних процесів, пов’язаних з функціо-
нальним станом нирок та печінки виявили нові дані. Вони зумовлювали за-
хисну здатність організму, дозволили більш глибоко вивчити патогенетичні 
аспекти фармакодинаміки антимікобактеріальних препаратів при лікуванні 
хворого на туберкульоз. Наукові розробки з фтизіатрії у Чернівецькому медін-
ституті сприяли успіхам лікування і профілактики туберкульозу на Буковині.

Завідувач кафедри професор Клочкова
читає лекцію студентам



Методи інтратрахеальних інсталяцій, внутрішньоорганного електро-
форезу при лікуванні туберкульозу набули широкого застосування.

Засідання наукового студентського гуртка

Під керівництвом Людмили Семенівни на кафедрі проводилася вели-
ка методична робота з організації та вдосконалення навчального процесу. 
Тривалий час професор Л. С. Клочкова керувала науково-дослідною робо-
тою студентського наукового гуртка, постійно підтримувала зв’язок з ІІ-м 
Московським медичним інститутом, на базі якого регулярно проводилися 
Всесоюзні науково-практичні студентські конференції. На них часто з допо-
відями виступали і студенти-гуртківці кафедри туберкульозу Чернівецького 
медичного інституту.

Засідання кафедри (1980), зліва направо: ас. Самараш В.С., 
ст. лаборант Турчинська О.М., зав. кафедри, проф. Клочкова Л.С., 
клінічний ординатор Думан Я.Д. (звітує), доцент Аніпко А. П., 

ас. Степаненко В.О.



Велику роботу колектив кафедри проводив по підготовці лікарів 
на місцевій базі. Це важлива ланка у підвищенні кваліфікації лікарських ка-
дрів і розвитку спеціалізованої медичної допомоги в Чернівецькій області. 
Факультет підвищення кваліфікації відігравав вирішальну роль в удоскона-
ленні знань фтизіатрів з онкології, рентгенології, бронхології, пульмоноло-
гії, тощо.

На клінічному обході:
проф. Клочкова Л. С., асистент Степаненко В. О.

Професор Л. С. Клочкова – постійний учасник Всесоюзних, Рес-
пуб ліканських та міжобласних з’їздів, симпозіумів, конференцій фтизіатрів, 
ХХ Міжнародного Конгресу з туберкульозу (1971 р.). Тривалий час вона 
була членом Правління Всеукраїнського товариства фтизіатрів, головою 
Товариства фтизіатрів Чернівецької області.

Виступ на Всесоюзному симпозіумі з туберкульозу (Чернівці, 1969 р.)



На міжобласній науковій конференції

З головним фтизіатром України 
проф.О.С.Мамолатом

на з’їзді фтизіатрів України

На обласній науково-практичній 
конференції 

в Красноїльську

При оцінці наукової і практичної діяльності вченого найактивнішою 
складовою є не визначення новизни і глибини досліджень, а те, наскіль-
ки широкого резонансу це дослідження отримало на практиці, як бага-
то залучило послідовників, учнів. Нові методи лікування хворих на ту-
беркульоз, запропоновані завдяки даним дослідження функції печінки та 
нирок, змусили звернути на себе увагу фтизіатрів, поповнивши ряди її по-
слідовників не лише на Буковині, але й по всій країні. Однак найнадійні-
шими провідниками нових методів були її учні. Вони відкрили широку 
дорогу для апробації і впровадження методів регіонарної антибактеріаль-
ної терапії, використовуючи внутрішньоорганний електрофорез, інтра-
трахеальні інсталяції.



Ознайомлення з новою монографією

Її перу належить 64 наукові праці. Під керівництвом професора 
Л. С. Клоч кової було підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій.

Серед учнів Л. С. Клочкової були її колишні студенти – міністр охоро-
ни здоров’я України Юрій Прокопович Спіженко, заступник міністра Ніна 
Григорівна Гойда, завідуючі обласним та міським відділами охорони здоров’я 
Валентина Василівна Гусак, Іван Тадейович Пенішкевич, Володимир Іванович 
Ушаков, Олександр Іванович Грушко. Її учнями та соратниками були професо-
ри-фтизіатри Раду Георгійович Процюк, Олексій Варфоломійович Панасюк, 
Володимир Олексійович Юхимець, заслужені лікарі України – Сергій Іванович 
Позельський, Марія Андріївна Руснак, Василь Михайлович Мигайчук.

Людмила Семенівна брала активну участь у громадському житті. З 
1975 по 1985 роки вона постійний член парткому інституту, неодноразово 
обиралася делегатом міських та районних партійних конференцій, була де-
легатом ХХІV з’їзду Компартії України.

За активну і плідну наукову, практичну та суспільну працю професор 
Клочкова була нагороджена «Орденом Трудового Червоного прапора», медалями 
«За доблестний труд», «Ветеран труда», знаком «Відмінник охорони здоров’я».

На урочистому зібранні медінституту.
Керівник молодіжної спілки Самараш В. С., ректор Юхимець О. Д.,

професор Клочкова Л. С., доцент Головко Ф. З.



Наукова спадщина Л. С. Клочкової
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 КОВАЛЬОВ
МИХАЙЛО МАРКОВИЧ

Михайло Маркович Ковальов на-
родився 8 листопада 1916 року на хуто-
рі Дубовому (тепер Білокалитвинівського 
району Ростовської області).

Після закінчення у 1937 році 
Шахтинської фельдшерської школи він 
працював фельдшером травматологічно-
го відділення Шахтинської міської лікарні. 
Потім проходив дійсну військову службу 
в Радянській армії (з жовтня 1937 по сер-
пень 1939 року) на посадах санінструк-
тора і фельдшера строкової служби ар-
тилерійського полку Київського особого 
військового округу.

У 1939 році М. М. Ковальов поступив до Донецького медичного ін-
ституту, навчання у якому було перервано у зв’язку з початком Великої 
Вітчизняної війни, на яку він у перший день пішов добровольцем.

З 23 червня 1941 року та до останніх днів війни М. М. Ковальов знахо-
дився на різних фронтах діючої армії, займаючи послідовно посади фельд-
шера, начальника санітарної служби штурмового інженерно-саперного ба-
тальону, заступника начальника еваковідділу.

Він брав участь в обороні Вітебська, Смоленська, Вязьми, Новгорода, 
Ржева, Старої Руси, Ленінграда. Був поранений, тричі тяжко контужений.

У 1948 році, закінчивши з відзнакою Донецький медичний інститут, 
М. М. Ковальов був залишений для наукової роботи на кафедрі факультетської 
хірургії, де він пройшов шлях від старшого лаборанта до доцента кафедри.

У 1952 році під керівництвом професора Л. М. Кузьменка була захи-
щена дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук.

У вересні 1954 року М. М. Ковальов наказом Міністерства охорони 
здоров’я був призначений ректором Чернівецького медичного інституту.

Завдяки величезній енергії, працездатності й цілеспрямованості, 
Михайло Маркович успішно поєднував адміністративну, педагогічну, лі-
карняну і суспільну діяльність з науковою роботою. Під його керівництвом 
колектив інституту добився корінного поліпшення організації науково-до-
слідницької роботи, підготовки науково-педагогічних кадрів і висококвалі-
фікованих спеціалістів.

У 1960 році М. М. Ковальов захистив докторську дисертацію і в 1961 
році був затверджений у науковому званні професора.

Свої наукові пошуки він присвятив проблемам фізіології, біохімії та 
патології ендокринної системи, зокрема вивченню ендемічного зоба.



За його керівництва в інституті була розроблена ефективна методика 
економної резекції щитоподібної залози при вузлових формах зоба, що зго-
дом знайшла поширення в різних країнах світу.

Михайло Маркович був ініціатором надання науковцями інституту ак-
тивної медичної допомоги органам охорони здоров’я у проведенні профілак-
тичної роботи щодо захворювань щитоподібної залози, зокрема ендемічного 
зоба. Успішно запроваджувалися виїзди науковців у сільські райони області.

Професор М. М. Ковальов – талановитий вчений, організатор і високо-
ерудований педагог. Великий особистий досвід, глибокі знання та висока лі-
карська майстерність вміло поєднуються Михайлом Марковичем у процесі 
підготовки і виховання молодих науково-педагогічних и медичних кадрів.

Він підготував 17 докторів і 53 кандидатів медичних наук, у тому чис-
лі 12 – у Чернівецькому медичному інституті.

Серед його учнів: І. Д. Танасієнко, А. А. Бурка, Н. С. Пушкар, С. А. Яро-
славцев та ін., чернівецькі вчені – О. Д. Юхимець, В. С. Сходницький, 
О. М. Клименко. Багато з його учнів керують кафедрами и науково-дослід-
ницькими інститутами.

Михайло Маркович Ковальов активно вдосконалював роботу клініч-
них кафедр, особливо хірургічного профілю, та впроваджував павловський 
метод збереження ЦНС. Підсумки його наукових досліджень узагальне-
ні в монографіях «Клініка та хірургічне лікування вузлових форм зоба» 
(1966); «Ендемічний зоб в Україні» (1968).

Ковальов М. М. – автор близько 400 наукових праць, в тому числі 8 
монографій з питань урології, хірургічної ендокринології, гастроентероло-
гії, невідкладної хірургії органів черевної порожнини, виразкової хвороби 
шлунку і дванадцятипалої кишки.

Його хірургічна майстерність вдало поєднувалась з процесом підго-
товки і виховання науково-педагогічних і лікарських кадрів.

Голова Вченої медичної ради, член колегії МОЗ УРСР (1963-1972). 
Михайло Микитович у 1964-1965 рр. приймав безпосередню участь у ре-
організації урядом СРСР науково-дослідних інститутів в Україні, був члено 
Міжнародного товариства хірургів, Всесоюзного та Республіканського нау-
кових товариств хірургів і ендокринологів.

У 1962-1985 роках М. М. Ковальов працював завідувачем, а з 1985 
по 1990 рік – професором кафедри шпитальної хірургії Київського медич-
ного інституту.

Наукові інтереси професора Ковальова М. М. відзначаються широтою 
і різноманітністю: етіологія і патогенез сечокам’яної хвороби, невідклад-
на хірургія органів черевної пороржнини, холецистит, виразкова хвороба 
шлунка та дванадцятипалої кишки, ендокринологія.

Особливо велика увага приділялася етіології і патогенезу ендемічно-
го зоба на Україні, зокрема в районах Північної Буковини. Ці дослідження, 
найбільш повні та оригінальні у нашій країні та за кордоном, мають велике 
значення у вивченні проблеми ендемічного зоба.



На III-й Всесоюзній конференції хірургів і травматологів (м. Воронеж, 
1957) М. М. Ковальов виступав з програмною доповіддю «Апендицит та 
його ускладнення».

З 1954 року до останніх років життя він приймав участь у всіх все-
союзних та республіканських з’їздах хірургів. На XIII з’їзді хірургів 
Української РСР (Львів, 1976) був обраний головою з’їзду.

Михайло Маркович брав активну участь у проведенні I-ї Всесоюзної 
конференції з парентерального харчування (Львів, 1971) у якості голови ор-
гкомітету та голови конференції.

У 1971-1972 рр., одночасно з завідуванням кафедрою хірургії медін-
ститу, М. М. Ковальов працював директором Київського НІІ гематології та 
переливання крові.

Професор М. М. Ковальов займав активну позицію у суспільному 
житті України. Неодноразово обирався депутатом Донецької і Чернівецької 
міських Рад народних депутатів, був членом Чернівецького та Київського 
обкомів Компартії України, делегатом XXI та XXII з’їздів Компартії 
України, членом президіуму УМСа МОЗ СРСР та УРСР, членом редакцій-
ної ради журналу «Вестник хирургии им. И. И. Грекова».

Им’я М. М. Ковальова – людини високоерудованої, знаного вчено-
го, талановитого педагога і лікаря – широко відомо. Принциповий, над-
звичайно вимогливий до себе та до інших і в той же час чуйний, Михайло 
Маркович здобув велику повагу і любов співробітників очолюваних ним ко-
лективів, професорсько-викладацького складу Чернівецького та Київського 
медичних інститутів і широкої хірургічної спільноти.

Професор М. М. Ковальов нагороджений орденами Леніна, 
Вітчизняної війни І і II ступеня, Червоної Зірки, двома орденами Трудового 
Червоного Прапора і трьома бойовими медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», нагрудним знаком «Отличнику здравоохранения».

З нагоди 50-річчя Чернівецького медичного інституту його портрет зане-
сено до Галереї фундаторів наукових шкіл академії, а у 1994 році засновано що-
річну студентську стипендію імені професора Михайла Марковича Ковальова.

14 квітня 1990 року Михайло Маркович пішов з життя. Похований він 
в Києві на Байковому кладовищі.

Могила Михайла Ковальова
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 ЛОВЛЯ
ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Історія вищих навчальних закладів – 
це історія конкретних людей. Своїм роз-
витком інститути в значній мірі зобов’язані 
волі, таланту, культурі окремих особисто-
стей. Це було у всі доби й усі епохи.

Такою людиною в історії двох ме-
дичних інститутів – Харківського й 
Чернівецького (нині Харківський та 
Буковинський державні медичні універ-
ситети) – стала прекрасна людина, тала-
новитий організатор і керівник вищої ме-
дичної школи Дмитро Сергійович Ловля.

Доля Д. С. Ловлі, як і багатьох лю-
дей, початок творчої діяльності яких припав на 20-30-і роки минулого сто-
річчя, була щасливою й водночас важкою й трагічною.

Народився Дмитро Сергійович 8 листопада 1895 р. в сім’ї торговців 
у с. Ремешки Біжецького повіту Тверської губернії. В 1914 р. Д. С. Ловля за-
кінчив Тверську чоловічу гімназію, в тому ж році поступив на медичний фа-
культет Московського університету. Навчаючись в університеті, у 1916 р. по-
чав працювати медичним працівником в евакошпиталі Москва-Лефортово.

Не закінчивши університету, Д. С. Ловля повернувся в 1918 р. у м. Твер, 
де працював у губнаросвіті та міськнаросвіті інструктором з питань позаш-
кільної освіти. В 1919 р. переїхав до м. Змійова Харківської області і недов-
гий час працював також інструктором у повітовому комітеті наросвіти.

Потім Дмитра Сергійовича було переведено до Києва в Окружне сані-
тарне управління політінспектором, що дозволило поновити заняття тепер 
вже у Київському медичному інституті.

В кінці 1921 р. Д. С. Ловля демобілізувався і, навчаючись в інституті, 
працював в органах охорони здоров’я. Біля двох років очолював повітовий, 
а потім окружний відділ охорони здоров’я на Київщині, біля року – губздо-
роввідділ на Волині.

В 1924 р., будучи студентом 5 курсу, став деканом робітфаку Київського 
інституту народної освіти.

В 1925 р. Дмитро Сергійович закінчив медінститут за терапевтичним 
напрямом і вже наступного року працював головним лікарем 2-ї Київської ро-
бітничої лікарні. З 1928 р. – головним лікарем 1-ї залізничної лікарні Одеси.

У 1929 р. його було призначено директором Харківського медичного 
інституту.

За період самостійного існування Харківського медичного інституту 
(з 1920 р. спадкоємця медичного факультету Харківського університету), 



в ньому змінилося 8 керівників. Становище було дуже складним. За свідоц-
твом заввідділом вищої школи Наркомздоров’я України Л. Духіна «Ловлю 
було переведено до Харківського медичного інституту в період, коли цей 
інститут гостро потребував підсилення».

Але завдяки вмілому та енергійному керівництву, принциповому та 
вимогливому ставленню до людей, чесному й відповідальному виконанню 
Д. С. Ловлею своїх обов’язків, положення інституту за недовгий час значно 
змінилося на краще.

Під час перебування Дмитра Сергійовича на посаді директора ХМІ 
значно зміцнилась учбово-матеріальна база кафедр інституту в цілому, роз-
горнулась велика методична робота. Фактично інститут стає свого роду ла-
бораторією, де створювались, перевірялись та втілювались в життя нові 
методи викладання. Всі програми, що були видані в той час Наркоматом 
охорони здоров’я, були розроблені кафедрами ХМІ. В методкомісіях НКОЗ, 
в його Науковій Раді професура Харківського медичного інституту відігра-
вала вирішальну роль.

В 1935 році інститут складався з 3-х факультетів з кількістю студентів 
2359 чол. і п’ять робітфаків. На 58 його кафедрах працювало 58 професо-
рів, 35 доцентів і 278 асистентів. Серед професорського складу були 1 ака-
демік, 2 члена кореспонденти Академії наук, 3 заслужених діяча науки та 3 
заслужених професори.

У 1935 році Харківський медичний інститут під керівництвом 
Д. С. Ловлі став переможцем українського конкурсу на кращий вищий ме-
дичний навчальний заклад.

Харківський університет (Старий корпус)

Але 1 жовтня 1937 року через безглуздий донос робота Дмитра 
Сергійовича на цій посаді була перервана арештом НКВС. Арешту переду-
вали неодноразові протягом 1936-1937 років упереджені перевірки діяль-
ності директора, декілька партійних персональних справ.



Д. С. Ловлю звинуватили у тому, що він «вів в інституті ворожу ді-
яльність, насаджував ворогів, не пускав очистити інститут від троцкист-
сько-бухарінських та націоналістичних виродків».

Список лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного Суда Союза ССР:
ЛОВЛЯ Дмитрий Сергеевич. 

12.09.38 Украинская ССР, Харьковская область Кат. 2.
АП РФ, оп. 24, дело 418, лист 92

Військовою колегією Верховного Суду СРСР 21 жовтня 1938 року 
за статтями 54-7, 20-54-8, 54-11 КК УРСР засуджений на 12 років ув’язнен-
ня з позбавленням прав на 5 років і конфіскацією особистого майна.

Термін покарання відбував у Північсхідтабі НКВС на копальні 
Верхньо-Оротуканського району Колимського округу Хабаровського краю.



Нестерпні умови праці тут, здавалося, прирікали його на загибель. Але 
Пленумом Верховного Суду СРСР вирок від 21 жовтня 1938 року скасова-
но, справу направлено на дослідування; постановою міськвідділу НКВС м. 
Харкова від 22 березня 1940 року справу припинено за відсутністю складу 
злочину (стаття 4 п. «д» КПК УРСР) зі звільненням з-під варти, повернен-
ням документів і конфіскованого майна.

Звільнений з Північсхідтабу 8 червня 1940 року, Д. С. Ловля повер-
нувся до Харкова і почав працювати асистентом на кафедрі мікробіології 
у першому ХМІ.

Під час Вітчизняної війни разом з інститутом перебував в евакуації 
у м. Чкалові (нині Оренбург), де крім викладання, працював головним дер-
жавним санітарним інспектором Чкаловської області. У зв’язку з загрожу-
ючим епідемічним станом у Чкаловській області рішенням облвиконкому 
його було направлено на роботу до облздороввідділу, де він очолив санітар-
но-епідемічний відділ.

З цієї посади рішенням ЦК КП(б)У в серпні 1945 р. його було переве-
дено до Чернівців на посаду директора Чернівецького медичного інститу-
ту, який був створений шляхом передислокації у Чернівці 2-го Київського 
медичного інституту.

У короткі строки, завдяки активній підтримці колективу викладачів і 
студентів, щоденній увазі й допомозі Міністерства охорони здоров’я, місце-
вої влади, інших медичних інститутів країни, було створено необхідні умо-
ви для роботи Чернівецького медичного інституту.

В цей час особливо проявився його талант як організатора і керівника 
великого вузівського колективу, уважного до його потреб і запитів, сердеч-
ного і чуйного по відношенню до кожного, хто звертався зі своїми радоща-
ми і смутками до директора.

В 1949 р. Д. С. Ловля захистив кандидатську дисертацію, в осно-
ву якої були покладені дані, отримані в результаті практичної діяльності 
у воєнні роки. Тема дисертації «Медико-санитарные организации в борь-
бе за ликвидацию сыпного тифа в Чкаловской, Харьковской и Черновицкой 
областях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и послевоен-
ные годы».

В 1950 р. йому було присвоєно звання доцента.
Займаючи посаду директора інституту, Д. С. Ловля за сумісництвом 

працював ще на кафедрі інфекційних хвороб. Клопітлива посада керівника 
інституту у важкі повоєнні роки не давала йому можливості повноцінно за-
йматися науковою роботою.

За свідоцтвом сучасників, він в першу чергу намагався дати можли-
вість творити науку іншим. Так було у Харківському, так і в Чернівецькому 
медінститутах. А бути співавтором наукових робіт і винаходів, у виконанні 
яких він не брав безпосередньої участі, він не міг собі дозволити. Тому пе-
релік його наукових робіт зовсім невеликий.



Але він заслужив любов і приязнь багатьох людей, з якими спілкував-
ся по роботі, зустрічався в житті.

Високий авторитет Д. С. Ловлі в колективі Харківського медичного ін-
ституту сприяв тому, що до Чернівецького медичного інституту разом з ним 
перейшло працювати багато вчених з Харкова.

Зокрема, це М. М. Зотін, який довгий час був заступником директора 
ХМІ з навчальної роботи.

Від 1945 по 1951 р. завідуючою кафедрою психіатрії Чернівецького 
медичного інституту працювала проф. Н. П. Татаренко, яку обрали депута-
том міської Ради депутатів трудящих, а згодом – депутатом Верховної Ради 
УРСР.

Завідуючим кафедрою фармакології став професор С. П. Закриви до-
ро га, випускник ХМІ, що у свій час закінчив робфак цього ж інституту. 
Працюючи у Чернівцях, він виготовив ліки – терпентин, що добре себе за-
рекомендували при лікуванні багатьох шкірних хвороб.

У ЧМІ працювали О. І. Самсон, Г. А. Троян, В. К. Патратий та інші 
представники харківських медичних наукових шкіл.

У 50-х роках минулого століття кафедру нормальної анатомії 
Чернівецького медичного інституту очолила Вікторія Антонівна Малі-
шевсь ка – учениця відомого українського вченого-анатома, завідува-
ча однойменної кафедри Харківського медичного інституту професора 
Р.Д. Си нельнікова. Саме ця когорта науковців під керівництвом ректо-
рів Д. С. Ловлі (1945-1951) і М. Б. Маньковського (1951-1954) започаткову-
вала діяльність медінституту в перші десять років після переїзду його 
в Чернівці.

Уже в 1946 році відбувся перший випуск 88 лікарів, із яких 8 отрима-
ли дипломи з відзнакою. Із початком своєї діяльності в Чернівцях інститут 
стає науково-методичним і лікувально-профілактичним центром Буковини. 
Науковці інституту разом із місцевими органами охорони здоров’я лікві-
дували в краї епідемії висипного (1944) та поворотного (1945) тифів, запо-
бігли епідемії черевного тифу (1945), ліквідували високу захворюваність 
венеричними хворобами (1944-1948), туберкульозом (1944-1958), ендеміч-
ним зобом (1946-1963), більше ніж у 15 разів зменшили дитячу смертність 
(1944-1968).

Помер Дмитро Сергійович Ловля після тяжкої хвороби у квіт-
ні 1955 р. Йому не виповнилося і 60 років. Про те, наскільки поважали 
у Чернівцях Д. С. Ловлю, свідчила багатолюдна процесія на похованні. 
Д. С. Ловлю проводжало в останню путь усе місто. За свідченням сучас-
ників, студенти-медики несли свого директора на Центральний цвинтар 
міста на руках.

Пам’ятником йому залишився Буковинський державний університет, 
першим директором якого він був.
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 МАЛІС
ГЕОРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
Георгій Юрійович Маліс народив-

ся 26.08.1904 року в м. Київ. Його бать-
ко –лікар, мати – вчителька. Трудовий 
шлях Г. Ю. Маліс розпочав відразу після 
закінчення у 1920 р. середньої школи, ще 
до отримання спеціальної освіти. З 1921 
по 1924 рік Георгій Юрійович працював 
вихователем у дитячих будинках Одеси 
і Харкова. Після закінчення у 1925 році 
психологічного відділення педагогічно-
го інституту Ленінградської психоневро-
логічної академії до 1930 року Георгій 
Юрійович працював старшим науковим 
співробітником кабінету по вивченню 
причин злочинності серед неповноліт-

ніх у системі НКВС Радянського Союзу, а з 1930 по 1936 рік – старшим 
науковим співробітником науково-дослідного інституту дитинства м. 
Ленінграда. Його роботи цього періоду публікуються в різних джерелах пе-
ріодичної преси, у тому числі і за кордоном, а такі, як «Шляхи психології», 
«Психоконсультація в школі», «Психоаналіз комунізму» – видані окреми-
ми книжками. Не залишаючи наукової роботи, у 1932 році Г. Ю. Маліс по-
ступає до 1-го Ленінградського медичного інституту ім. акад. І. П. Павлова. 
Навчаючись у медичному інституті, він проводить наукові дослідження 
на кафедрі мікробіології, які присвячені ролі вищих відділів центральної 
нервової системи в імунобіологічних процесах.

У 1936 році Г. Ю. Маліс одержує другу вищу освіту: на «відмінно» за-
кінчує Ленінградський медичний інститут, а в 1938 році, після закінчення 
дворічної аспірантури при кафедрі психіатрії Ленінградського державного 
інституту удосконалення лікарів ім. С. М. Кірова, продовжує наукові дослі-
дження з клінічної психіатрії, одночасно удосконалює свої знання з невро-
патології у клініці професора С. М. Давиденкова і, під керівництвом профе-
сора П. О. Останкова, захищає кандидатську дисертацію на тему: «Лечение 
психозов переливанием крови».

Його науковий керівник професор Останков високо цінував науковий 
потенціал Георгія Юрійовича.

Після захисту кандидатської дисертації Г. Ю. Маліс призначається 
завідувачем кафедри психіатрії Хабаровського медичного інституту. Але, 
за клопотанням члена-кореспондента АН СРСР, дійсного члена АМН, ака-
деміка В. П. Осипова, залишається у нього на кафедрі для продовження ро-
боти над докторською дисертацією.



З 1938 по 1948 рік Г. Ю. Маліс працює в Інституті мозку ім. В. М. Бех-
тєрєва на посаді старшого наукового співробітника в лабораторії патофізіо-
логії психозів, якою керував академік В. П. Осипов, а після його смерті очо-
лив цю лабораторію.

Наукова діяльність Георгія Юрійовича Маліса переривається на пе-
ріод участі у двох війнах (Фінській – 1939 р. та Великій Вітчизняній вій-
ні – 1941-1945 рр.). З 1939 по 1940 рік Георгій Юрійович Маліс як вій-
ськовий лікар брав участь у радянсько-фінському збройному конфлікті 
на Карельському перешийку. З 1941 року по 1946 рік знаходився у ді-
ючій Радянській армії як військовий лікар стрілецького батальйону, на-
чальник евакогоспіталю, армійський психіатр у складі Карельського і 
II Білоруського фронтів.Навіть в цей період Георгій Юрійович не при-
пиняв наукових досліджень. За його редакцією друкувались збірники на-
укових праць. В цей час виходять друком його статті: «Душевные болез-
ни в армии во время войны с белофиннами», «Психиатрическая помощь 
в действующей армии». Георгій Юрійович нагороджений бойовими орде-
нами: «Красной звезды», «Отечественной войны» І и II ступенів, медалями, 
а в повоєнний період за трудові успіхи нагороджений орденом «Трудового 
Красного Знамени».

Упродовж 1948-1950 років Г. Ю. Маліс – асистент кафедри психіа-
трії Ленінградського інституту вдосконалення лікарів.У1949 році Георгій 
Юрійович захистив докторську дисертацію на тему: «До патогенезу ши-
зофренії». У 1950 році призначений директором Сухумської медико-біоло-
гічної станції Академії медичних наук СРСР.

У 1951 році ВАК присудила Г. Ю. Малісу вчений ступінь доктора ме-
дичних наук.

З часу навчання в медичному інституті, в аспірантурі і надалі, 
всі наукові дослідження Г. Ю. Маліса проводяться у напрямку методів 
Ленінградської школи, тобто вивчення значення соматичної патології у ви-
никненні і перебігу психічних розладів, а також етіології шизофренії.

У 1953 році Георгій Юрійович Маліс був звільнений з посади дирек-
тора Сухумської медико-біологічної станції у зв’язку з переходом на науко-
во-викладацьку роботу. В цьому ж році він був обраний на посаду завідува-
ча кафедри психіатрії Чернівецького медичного інституту.

У 1954 році Г. Ю. Маліс затверджений у вченому званні «професор».
Саме в Чернівецькому медичному інституті Георгій Юрійович ор-

ганізував наукові дослідження на рівні передових наукових шкіл світу. 
Головною метою наукових досліджень кафедри під керівництвом Георгія 
Юрійовича Маліса було продовження вивчення етіології і патогенезу ши-
зофренії, розкриття її матеріальної, соматичної природи з широким за-
стосуванням біологічних, патофізіологічних, імунобіологічних методів 
дослідження.



Чернівецька обласна психіатрична лікарня

Г. Ю. Маліс вважав, що тільки таким шляхом, який об’єднує психіа-
трію зі всіма клінічними і медико-біологічними дисциплінами, можна спо-
діватися на встановлення істинної причини шизофренічного психозу, роз-
робки лікувальних заходів, які допоможуть перемогти одне з найтяжчих 
захворювань людини.

Крім основного завдання – навчання студентів, Г. Ю. Маліс велику 
увагу приділяє розширенню знань практичних лікарів. Його цікаві лекції 
систематично відвідують не тільки студенти і науковці кафедри, а й спів-
робітники інших відділень лікарні. Володіючи великими знаннями у сфе-
рі психології і філософії, багатим літературним матеріалом сучасних і дав-
нішніх авторів, він проводив семінарські заняття і з практичними лікарями.

Клінічні обходи перетворювалися в процес поглибленого пізнання, 
тому що поряд з діагностичними висновками, Георгій Юрійович викладав 
хронологію вивчення цього захворювання, згадував авторів дослідження, 
що проводилось, наукові напрямки різних закордонних і вітчизняних шкіл.

Наукові дослідження під керівництвом професора Г. Ю. Маліса 
проводились комплексно з іншими кафедрами інституту – мікробі-
ології (Г. П. Калина, І. І. Рибас, Г. А. Троян), патологічної фізіології 
(П. І. Любовська), біологічної хімії (П. Я. Сивер) та вірусологічною лабора-
торією міської санепідемстанції.

У свою чергу, при кафедрі організовуються імунологічна і вірусоло-
гічна лабораторії. Усі співробітники кафедри і клініки включаються у на-
укову роботу, застосовуються різні методики, що визначають стан врод-
женого і придбаного імунітету. Вивчався стан імунологічної реактивності 
хворих на шизофренію (Г. Ю. Маліс, Г. П. Касько, Г. І. Троян).

Також досліджувався стан кісткового мозку (П. І. Любовська і 
С. З. Рахленко) і застосовувалася методика мічених атомів (Е. С. Николенко, 
П. Я. Сивер); вивчався вплив сироватки крові хворих на шизофренію на куль-
туру тканин ембріонів (Г. П. Касько, Л. Н. Колпакова); досліджувалися зміни 
міжклітинних мембран та гемопоез у хворих на шизофренію та багато ін.



Виконання наукової роботи у 1957 р. 
(проф. Маліс Г.Ю., Рибас І.І., Шильман Р.М.)

Результати роботи доповідаються на з’їздах і конференціях республі-
канського і союзного значення, публікуються в пресі. Кафедра встановила 
наукові контакти з вченими і науково-дослідними установами Росії, Італії, 
Франції, Німеччини, Канади, Болгарії.

Підсумком наукових досліджень під керівництвом професора 
Г. Ю. Маліса стала його монографія «К этиологии шизофрении» (1959 р.) 
У 1961 році ця монографія з доповненнями вийшла з друку в Нью-Йорку 
(«Research on etiology of schizophrenia», New York, 1961), на жаль вже після 
смерті Г. Ю. Маліса.

Отже, ім’я професора Г. Ю. Маліса увійшло в історію світової психіа-
трії як автора інфекційно-токсичної (вірусної) природи шизофренії.

Під керівництвом професора Георгій Юрійович Маліса у 1958 році 
вийшов перший том наукових праць психіатричної лікарні, куди увійшли 
клінічні роботи співробітників кафедри і практичних лікарів.

У 1961 році був підготовлений у черновому варіанті підручник з пси-
хіатрії для студентів медінституту. Його видання ввійшло до плану видав-
ництва «Медгіз» України на 1962 рік. Рецензенти дали позитивні відгуки 
про роботу, рекомендуючи її для друку після внесення деяких змін і ви-
правлень. Корекцію підручника у зв’язку зі смертю Г. Ю. Маліса здійснила 
Г. П. Касько. Але, на жаль, підручник так і не був надрукований.

Г. Ю. Маліс був першим науковим керівником студентської науко-
во-дослідної спілки. Під його керівництвом вийшло кілька збірників сту-
дентських науково-дослідницьких робіт, в яких опубліковані дослідження 
студентів, майбутніх професорів (А. Т. Філатов, Д. Д. Зербіно, Г. Т. Писько, 
А. Н. Синчук, А. Д. Юхимець та ін.).



Наукова спадщина Г. Ю. Маліса

Професор Георгій Юрійович Маліс був досвідченим педагогом, та-
лановитим науковцем, здібним організатором, висококваліфікованим ліка-
рем-психіатром. Його науковий доробок досить різноманітний і вагомий. Це 
наукові праці не лише з психіатрії, але й з загальної психології, вікової психо-
логії, кримінальної і судової психіатрії та психології, військової психології.

Г. Ю. Маліс є автором 90 друкованих наукових праць, в тому числі 
монографій
1. Малис Г. Ю. Психоанализ коммунизма/ Г. Ю. Малис. – Харьков: Изд-во 

«Космос», 1924. – 87 с. 
2. Малис Г. Ю. Пути психологии / Г. Ю. Малис. – Л.: Изд-во «Работник 

просвещения», 1929. – 132 с. 
3. Малис Г. Ю. Профконсультация в школе / Г. Ю. Малис. – Л.: Изд-во 

ЛООДИ, 1931. – 71 с. 
4. Малис Г. Ю. К этиологии шизофрении / Г. Ю. Малис. – М.: Медгиз, 

1959. – 224 с. : с ил.
5. Малис Г. Ю. Research on etiology of schizophrenia / Г. Ю. Малис. – New 

York, 1961. – 195 с. 

Наукові статті
1. Малис Г. Ю. Материалистическая диалектика и педология / Г. Ю. Ма-

лис // ІІросвещение. – 1930. – № 8/9. – С.25-33; № 10. – С.47-56.
2. Малис Г. Ю. Das Problem der Wahrnehmungsaktivitat in der Psychologic 

der Kinderaussagen / Г.Ю. Малис // Zeitschrift fur Kinderfoschung. – 
Berlin, 1935. – C.369-378.

3. Малис Г. Ю. Опыт санитарной работы в условиях Заполярья / Г. Ю. Ма-
лис // Вопросы педиатрии. – 1936. – Т. 8, вып. 2. – С.110-116.

4. Малис Г. Ю. Медицинская книга и работа периферийного вра-
ча / Г.Ю. Малис // Советская медицина. – 1939. – № 2. – С.49-50.

5. Малис Г. Ю. Аспирантура при клинических кафедрах / Г.Ю. Ма-
лис // Советская наука. – 1939. – № 4. – С. 158-160.



6. Малис Г. Ю. Переливание крови в терапии психических болезней / Г. Ю. Ма-
лис // Журнал неврологии и психиатрии. – 1939. – Т. 8, № 3 – С.9-10.

7. Малис Г. Ю. О влиянии нервно-психических факторов на функцио-
нальные особенности крови при ее переливании / А. П. Дементьев, 
Г. Ю. Малис // Врачебное дело. – 1940. – № 10. – С.653.

8. Малис Г. Ю. Из истории переливания крови в терапии психо-
зов / Г.Ю. Малис // Казанский медицинский журнал. – 1941. – № 3. – 
С.79-81.

9. Малис Г. Ю. Биологические особенности крови шизофреников / Г.Ю. Ма-
лис // Доклады академии наук СССР. – 1941. – Т. 33, № 2. – С.164-166.

10. Малис Г. Ю. Психиатрическая помощь в действующей армии / Г. Ю. Ма-
лис // Сборник трудов Н-ского эвакогоспиталя. – 1943. – С.43-54.

11. Малис Г. Ю. Влияние крови душевнобольных на развитие личинок 
Rana temporaria/ Г. Ю. Малис // Журнал неропатологии и психиатрии. – 
1947. – № 2. – С.66-68.

12. Малис Г. Ю. Одно из достижений советской психиатрии в области па-
тофизиологии психозов/Г.Ю. Малис // Природа. – 1949. – № 4. – С.43-46.

13. Малис Г. Ю. Использование метода адсорбции вирусов при изучении 
природы некоторых психозов / Г. Ю. Малис, А. С. Аксенова // Журнал ми-
кробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 1951. – № 10. – С.43-47.

14. Малис Г. Ю. Из истории физиологического направления в русской 
психиатрии / Г. Ю. Малис // Природа. – 1951. – № 7. – С.76-80.

15. Малис Г. Ю. Сухумская медико-биологическая станция / Г. Ю. Ма-
лис // Природа. – 1952. – № 3. – С.41-53.

16. Малис Г. Ю. Вирусный фактор в патогенезе шизофрении/ Г. Ю. Малис, 
С. И. Долгих // Журнал неропатологии и психиатрии. – 1954. – № 9. – 
С. 728-731.

17. Малис Г. Ю. Иммунобиологическая диагностика шизофрении / Г.Ю.
Малис // 20-я научная сессия Украинского НИ психоневрологического 
института: тезисы докладов. – Харьков, 1956. – С.16-18.

18. Малис Г. Ю. Виктор Петрович Осипов (К 10-летию со дня смер-
ти) / Г.Ю. Малис // Журнал неропатологии и психиатрии. – 1957. – Т. 57, 
вып. 9. – С.1169-1170.

19. Малис Г. Ю. Иммунобиологическая диагностика шизофрении / Г.Ю. 
Малис // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1957. – Т. 57, № 1. – 
С.82-86.

20. Малис Г. Ю. О нейропсихических нарушениях при ревматизме/ 
Г. Ю. Малис // Советская медицина. – 1957. – № 5. – С.21-26.

21. Малис Г. Ю. Выявление специфического антигена в крови больных ши-
зофренией/ Г. Ю. Малис, И. И. Рыбас // Труды Черновицкой областной 
психоневрологической больницы. – Черновцы, 1958. – Т. 1. – С.44-48.

22. Малис Г. Ю. Диагностические ошибки при распознавании шизофре-
нии. / Г.Ю. Малис // Сборник научных работ Черновицкого мединсти-
тута. – Черновцы, 1958. – Вып. 7. – С.194-199.



23. Малис Г. Ю. Клиническая картина ревматических психозов/ Г. Ю. Ма-
лис // Труды Черновицкой областной психоневрологической боль-
ницы. – Черновцы. – 1958. – Т. 1. – С.82-103.

24. Малис Г. Ю. Микробиологические исследования в психиа-
трии / Г. Ю. Малис // Труды Черновицкой областной психоневрологи-
ческой больницы. – Черновцы, 1958. – Т. 1. – С.9-19.

25. Маліс Г. Ю. Ревматизм мозку у дітей шкільного віку / Г. Ю. Ма-
ліс // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1958. – № 1. – С.3-6.

26. Малис Г. Ю. Об иммунологических свойствах крови больных ши-
зофренией / Г.Ю. Малис // Труды Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова. – Т. 106. (Этиология и патогенез психических забо-
леваний). – Л., 1959. – С.184-187.

27. Малис Г. Ю.К изучению соматических факторов психозов/Г.Ю.Ма-
лис // 1-я Молдавская республиканская конференция невропатологов 
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 МАЛІШЕВСЬКА
ВІКТОРІЯ АНТОНІВНА
Малішевська Вікторія Антонівна на-

родилася 23 березня 1922 року в с. Веселе 
Широколанівського району Миколаївської 
області (за старим адміністративним поді-
лом село називалося містом Зульц Одеської 
області).

До 1929 року проживала у місті Одесі. 
У цьому ж році померла її мати – Катерина 
Максимівна. Батько, Малішевський Антон 
Павлович, за фахом – агроном. В останні 
роки працював керуючим Сталінської (нині – 
Донецької) обласної контори «Сортнасіновоч» 
і помер у 1953 р. Йому за фахом роботи часто 

доводилось міняти місце роботи, у зв’язку з чим Вікторія навчалась у шко-
лах міст Гайсин (Вінницька обл.), Осипенко (тепер м. Бердянськ Запорізької 
обл.), а середню школу (в 1939 р.) вона вже закінчила в м. Олександрія 
Кіровоградської області.

Одразу ж після школи поступила до Харківського стоматологічного 
інституту. До початку війни встигла закінчити два курси інституту, який під 
час війни евакуювали до міста Чкалова.

Вже тут вона перевелася на третій курс лікувального факультету та-
кож евакуйованого 1-го Харківського медінституту, який закінчила в 1944 
році. Всі роки навчання студентка Малішевська була відмінницею, тому 
після отримання диплома лікаря її залишили в аспірантурі при кафедрі 
анатомії людини, яку в той час очолював добре відомий на той час профе-
сор Р. Д. Синельников (автор відомого «Атласу анатомії людини»). У цьо-
му ж році інститут повернувся з евакуації до Харкова.

У квітні 1945 року Вікторія Антонівна була мобілізована до лав 
Радянської армії і призначена старшим лікарем Чугуївського військового авіа-
ційного училища. В 1946 році була звільнена в запас і повернулася на кафедру.

В 1952 році В. А. Малішевська успішно захистила кандидатську дис-
ертацію на тему: « Железы глотки человека и некоторых животных». За рі-
шенням ВАК СРСР ММД № 6239 від 16.02.1953 року їй присвоїли науко-
вий ступінь кандидата медичних наук.

З 1956 року Малішевська працює в Чернівецькому медичному інсти-
туті на кафедрі анатомії людини. Спочатку – господарським асистентом і 
багато зробила для якісного забезпечення навчального процесу.

У 1965 році була переведена на посаду доцента.
В 1967 році під керівництвом професора М. Г. Туркевича написала і 

успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Сравнительная эмб-



риология легких человека и некоторых млекопитающих». В цьому ж році 
їй було присвоєно вчений ступінь доктора медичних наук і переведено 
на посаду професора кафедри.

Колектив кафедри анатоми людини Чернівецького медичного 
інституту. Зліва направо: ас. Т. В. Князева, асп. М. М. Козуб, 
доц. Г Г. Фішер, ас. А. А. Влюшина, проф. М. Г. Туркевич, 
ас. В. А. Малішевська, асп. В. М. Круцяк, ас. К. С. Шевчук, 

ст. лаб. В. І. Степанова. 1962 р.

У травні 1968 року розпорядженням міністра охорони здоров’я 
П. Л. Щупика Вікторію Антонівну призначили проректором з навчаль-
но-наукової роботи інституту.

Після здачі державного екзамену.
Сидять: доц. Г. Г.Фішер, проф. Б. Л, Радзіховський та М. Г. Туркевич, 

доц. О. Г. Рябишенко, ас. В. А. Малішевська. 1963 р.



В 1969 році ВАК СРСР затвердив В. А. Малішевську у вченому званні 
«професор», а у 1970 році її було обрано на посаду завідувача кафедри ана-
томії людини, яку вона очолювала до 1986 року. В цьому ж році за власним 
бажанням вона вийшла на пенсію.

Сучасний вигляд морфологічного корпусу БДMA. 1999 р.

У 1998 році Вікторію Антонівну зарахували на посаду професо-
ра- консультанта кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. 
А в 2000 р. вона знову повертається на посаду завідувача кафедри анатомії 
людини, де і пропрацювала до 2001 р.

Колектив кафедри анатомії людини. Зліва направо: ас. Ф. Д. Марчук, 
М. М. Козуб, В. О. Власов, К. С. Шевчук, проф. М. І. Туркевич, 
доц. Г. Г. Фішер і В. А. Малішевська, ас. В. М. Круцяк. 1968 р.

В. А. Малішевська є автором більш 100 друкованих наукових праць та 
двох авторських свідоцтв на винаходи. Основний напрямок її праць – пре-
натальний морфогенез органів людини. Професор Малішевська продовжу-



вала наукові дослідження з вивчення органів і систем людини та тварин, 
які на кафедрі започаткував професор М. Г. Туркевич. Під керівництвом 
В. А. Малішевської захищені 4 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри (1998 р.)

За свій внесок в наукові дослідження, виховання нового покоління на-
уковців вона була нагороджена медаллю «За доблесну працю» та знаком 
«Відмінник охорони здоров’я»

З нагоди 50- річчя портрет професора В. А. Малішевської було занесе-
но до Галереї фундаторів наукових шкіл академії.

Наукова спадщина В. А. Малішевскої
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 МАНГЕЙМ 
ОЛЕКСАНДР 
ЮХИМОВИЧ

Мангейм Олександр Юхимович 
доктор медичних наук, професор, ви-
датний хірург, завідувач кафедри госпі-
тальної хірургії Чернівецького держав-
ного медичного інституту (1945-1955)

Основні дати життя та діяльності
3 червня 1892 р. Олександр Юхимович 
Мангейм народився в м. Мінську. 
1914 р. закінчив медичний факультет 
Паризького університету (Сорбона). 
1915 р. склав державні іспити на зван-
ня лікаря в Дерпському (Юр’євському) 
університеті

1915-1921 рр. працював польовим хірургом у російській армії
1919-1921рр. хірург Червенської районної лікарні БРСР
1921-1924 рр. ординатор хірургічної клініки Білоруського медичного 

інституту
1924-1930 рр. працював спочатку асистентом, а потім доцентом тієї ж 

клініки
1934 р. захистив докторську дисертацію і йому присуджено вчений ступінь 

доктора медичних наук
1934 р. був призначений завідувачем кафедри пропедевтичної хірургії Біло-

руського медичного інституту
1941-1945 рр. керував кафедрою госпітальної хірургії Сталінабадського
медичного інституту
1945 р. був обраний завідувачем кафедри госпітальної хірургії Чернівець-

кого медичного інституту, якою керував впродовж 10 років.
4.03.1959 року Олександр Юхимович Мангейм після тяжкої хвороби

помер у віці 67 років у м. Чернівці

Кроки поступу та наукова діяльність
О. Ю. Мангейм народився 3 червня 1892 року в Мінську в сім’ї 

службовця. Після закінчення класичної гімназії в Мінську Олександр 
Юхимович Мангейм виїжджає до Франції, де поступає на медичний фа-
культет Паризького університету «Сорбона», який він закінчує у 1914 році. 
Державні іспити на звання лікаря здав в Дерптському (Юр’євському) уні-
верситеті у 1915 році.



Повернувшись на вітчизну, О. Ю. Мангейм починає свою трудову ді-
яльність під керівництвом таких видатних діячів вітчизняної хірургії, як 
Н. Н. Петров, Н. Н. Бурденко, в якості польового хірурга діючої армії

В 1918 році працював лікарем дивізійного лазарету. У 1919-1921 ро-
ках О. Ю. Мангейм продовжує свою хірургічну діяльність в Червенському 
районі Білоруської РСР. З 1921 року до початку Великої Вітчизняної 
війни Олександр Юхимович, талановитий хірург-клініцист, працює 
в Білоруському державному медичному інституті, де проходить шлях від ор-
динатора до завідуючого кафедрою загальної хірургії (1924 рік – асистент, 
1927 – старший асистент, 1930 – доцент хiрургiчної клiнiки Білоруського 
медичного інституту).

О. Ю. Мангейм багато часу приділяв науковій роботі. В ті роки радян-
ські хірурги займалися трансплантацією хрящової тканини. На 17-му з’їзді 
російських хірургів (1925) А. А. Мангейм і Б. Н. Ципкін висловили думку, 
що аутотрансплантация реберного хряща придатна для краніопластики і для 
пересадки в м’які тканини при ринопластиці, пластиці повік, вуха і трахеї.

У 1929 р. відбувся 18-й Всеросійський з’їзд хірургів. На ньому 
О. Ю. Ман гейм з великим успіхом виступив з доповіддю «Экспе ри мен таль-
ный обезображивающий артрит».

Значне місце в лікувальній, науковій та педагогічній роботі професо-
ра Мангейма займали питання дитячої хірургії. У 1933 р. він написав один 
з кращих на той час підручник по цьому предмету – «Дзяцячая хірурія», 
який пізніше був перекладений грузинською мовою.

Його монографія «Патогенез, клініка і лікування лактаційного масти-
ту» (1936 р.) стала узагальненням великої клінічної роботи і є актуальною 
до сьогодняшного часу.

У 1934 році Олександром Юхимовичем успішно виконана і захищена 
докторська дисертація за темою: «Материалы к изучению вопроса об этио-
логии и патогенезе обезображивающих артритов».

Після її захисту О. Ю. Мангейму присуджено вчений ступінь доктора 
медичних наук та він призначається завідувачем кафедри пропедевтичної 
хірургії Білоруського медичного інституту.

Вже в ті роки професор О. Ю. Мангейм на підставі узагальнення клі-
нічного матеріалу доводив необхідність відкриття спеціалізованих дитячих 
хірургічних відділень, випередивши тим самим створення педіатричного 
факультету у Білоруському державному медичному інституті.

У одній зі своїх робіт він писав:
«За 7 с половиною лет через 4-ю хирургическую клинику прошел 

большой контингент больных детей, требовавших хирургических вмеша-
тельств. Если считать, что по другим минским клиникам проходило также 
большое количество детей, то надо сделать заключение, что ежегодно коли-
чество детей, требующих стационарного хирургического лечения, состав-
ляет более 1000 человек. Сюда не входит большое количество амбулатор-
ных больных.



Количество это, несомненно, заслуживает того, чтобы хирургическую 
детскую помощь выделить отдельно. Специфические условия этой помо-
щи, уход, питание этих детей требуют особых условий, которые трудно соз-
дать детям в наших общих хирургических учреждениях.

Вопрос назрел и требует быстрого разрешения. Открытие педиатри-
ческого факультета в Медицинском институте, необходимость расширения 
баз для подготовки наших педиатрических кадров – является лишним мо-
тивом, чтобы быстрее разрешить этот назревший вопрос. Белоруссия нуж-
дается в стационаре детской хирургической помощи».

Ці слова були написані ним ще у 1940 році.
Але війна, що почалася у 1941 році, змусила О. Ю. Мангейма полиши-

ти Мінськ і поїхати у Середню Азію.
З 1941 по 1945 рр. професор О. Ю. Мангейм працює завідувачем ка-

федри хірургії Сталінабадського (Душанбінського) медичного інституту.
У червні 1943 року кафедра була реорганізована.
Цей крок був продиктований гострою необхідністю у підготовці лі-

карських кадрів для фронту і тилу. Олександр Юхимович зробив значний 
внесок у постановку і ведення педагогічної та лікувальної роботи.

У ці роки розвиваються деякі види спеціалізованої хірургічної до-
помоги, зокрема пластики дефектів особи Філатовським стеблом, пере-
дньогрудна пластика стравоходу та інші питання грудної та абдомінальної 
хірургії.

Одночасно Олександр Юхимович проводить велику консультативну 
роботу в евакогоспіталях.

Аналізуючи матеріали і звіти лікарів евакогоспіталів, розгорнутих 
на території САВО, слід відзначити велику роботу, проведену під керівниц-
твом Управлінь евакогоспіталю Наркомздрава п’яти союзних республік, 
ВЦРПС і їх головних спеціалістів з організації та надання лікувальної до-
помоги пораненим бійцям і командирам Червоної Армії.

Слід зазначити, що, незважаючи на масову міграцію населення на те-
риторію Середньоазіатських республік країни, медичні працівники зуміли 
не допустити і запобігти епідемії інфекційних захворювань. Вони з радістю 
прийняли евакуйованих людей і дітей, зуміли зберегти їхнє здоров’я.

Успіхам у лікуванні поранених і хворих воїнів у госпіталях військо-
вого округу сприяли спільна робота місцевих та прибулих в союзні респу-
бліки відомих діячів науки і практики охорони здоров’я – академіків, заслу-
жених діячів науки, професорів, доцентів, науковців. Всі вони об’єдналися 
в єдиному патріотичному пориві, у прагненні найкращим чином організу-
вати справу лікування поранених і хворих бійців і офіцерів.

Прибулі медичні працівники були прийняті з великою теплотою і до-
брозичливістю. Їм було надано житло, робота, і створені всі, можливі з ог-
ляду військових часів, умови для їх плідної праці

Місцеві і прибулі в Казахстан медики в роки війни всі свої наукові ви-
шукування присвятили благородній справі лікування поранених і хворих 



воїнів. Вони збагатили науку і практику медицини значними відкриттями і 
винаходами, що не втратили свого значення і в мирний час. 

Широко відома чудова робота і великий її діапазон в евакогоспіта-
лі, де начальником був військовий лікар 1-го рангу К. П. Аріхбаєв. Тут ви-
ключно плідно працювали такі великі фахівці, як професори Г. А. Рейнберг, 
О. Ю. Мангейм, висококваліфіковані лікарі – хірурги Красильщиков, Бухман.

З самого початку цей госпіталь взяв курс на передову, активну віднов-
ну хірургію і цей принцип був поширений на всі галузі загальної військової 
травматології. Через госпіталь пройшло кілька десятків важких і складних 
випадків аневризм, які не дали не тільки жодного випадку змертвіння кін-
цівки, а й жодного ускладнення.

Обширні торакопластики, закриття бронхіальних свищів, декортика-
ції легень зроблені у великої групи поранених з важкими і застарілими вог-
непальними емпіємами. І в цій численній групі важких хроніків багатьох 
вдалося повернути до праці.

Дружною, згуртованою роботою всього колективу в міжгоспітально-
му змаганні Таджикистану, цей госпіталь вийшов на перше місце в респу-
бліці і йому було вручено перехідний Червоний Прапор Наркомздрава .

Робота Олександра Юхимовича Мангейма у госпіталі була високо 
оцінена урядом Таджикистану. Йому присвоєно почесне звання заслужено-
го діяча науки Таджицької РСР.

У 1945 році О. Ю. Мангейм обирається завідувачем кафедри госпіталь-
ної хірургії Чернівецького медичного інституту, якою керує впродовж 10 ро-
ків. На звільненій Буковині він був одним із перших організаторів Обласного 
хірургічного товариства, головою якого його неодноразово обирали.

О. Ю. Мангейм у складі державної екзаменаційної комісії на перших 
випускних іспитах В Чернівецькому медичному інституті (1946 р.)

Професор О. Ю. Мангейм і очолюваний ним колектив лікарів, які 
за сумісництвом були викладачами кафедри (А. М. Пехович, Є. Ф. Флор, 
Д. А. Гульман і А. Ю. Юльгенсон) багато зробили для розширення клінічної 
бази, становлення навчального процесу та розвитку хірургії на Буковині. 



Закладена ними наукова тематика кафедри, яка ставала все більш різнобіч-
ною, включала також питання гнійної хірургії і травматології.

У наступні роки вчення про незапальні хронічні захворювання суглобів 
розроблялося і удосконалювалося. Великий внесок у його розвиток внесли 
видатні вітчизняні вчені: О. Ю. Мангейм, М. А. Вельямінов, М. М. Дітерікс, 
Д. Г. Рохлін, С. А. Рейнберг, Н. С. Косинська, І. Г. Лагунова та ін.

До кінця 20-х років XX ст. були сформульовані основні положення 
етіопатогенезу деформуючого остеоартрозу, які не втратили своєї актуаль-
ності і до теперішнього часу.

О. Ю. Мангейм і незалежно H. Assmann, підсумовуючи накопичені на-
укою відомості, виділили такі причини arthritis deformans: травма як резуль-
тат інфекційного процесу, похилий вік, порушення конституції (механіч-
на слабкість, тобто нестабільність суглоба, зниження імунітету, порушення 
обміну речовин, ендокринні порушення).

У цей же час на кафедрі, керованій Олександром Юхимовичем, від-
крився курс військово-польової хірургії.

Коллектив кафедри провів велику роботу по вивченню виробничого 
травматизму в трикотажній і текстильній промисловості Чернівецької області.

1946 р. – проф.О.Ю.Мангейм після лекції зі студентами випускного 
5-го курсу (3-й ряд, у центрі)

За багато років своєї педагогічної діяльності професор О. Ю. Мангейм 
підготував велику кількість лікарів, хірургів, учених. Його лекції з величез-
ною зацікавленістю відвідували як студенти, так і практичні лікарі.

Під керівництвом професора О. Ю. Мангейма в Чернівецькому ме-
дичному інституті виконані і захищені 3 кандидатські (А. М. Пихович, 
Д. А. Гульман і Т. І. Носкова) і 1 докторська (В. В. Попов) дисертації.

Ним опубліковано понад 50 наукових праць, у т. ч. 3 монографії, при-
свячені гнійній хірургії та патології дитячого віку, також навчальний посіб-
ник з дитячої хірургії.



За багаторічну науково-педагогічну діяльність професор О. Ю. Мангейм 
нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і двома медалями, 
званням «Заслужений діяч науки УРСР» (1945р.).

В останні роки життя, прикований хворобою до ліжка, Олександр 
Юхимович до кінця своїх днів продовжував узагальнювати свій багаторіч-
ний досвід хірурга, працюючи над монографією «О дренаже в хирургии».

4 березня 1959 року у віці 67 років Олександр Юхимович Мангейм помер.
На вул. І. Котляревського, буд. 9, у Чернівцях меморіальна дошка по-

відомляє: «У цьому будинку в 1948-1959 рр. проживав видатний хірург, за-
відувач кафедри Чернівецького медичного інституту професор Мангейм 
Олександр Юхимович».

Ион Деген. Портреты учителей
АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ МАНГЕЙМ
Нa рaсстоянии километрa в нем можно было безошибочно рaспоз-

нaть стaрого врaчa, солидного, знaющего, доброжелaтельного, рaсполaгaю-
щего к себе. О нем можно было скaзaть одним словом – обстоятельный. 
Внимaтельные глaзa с хитринкой. Интеллигентное слегкa полновaтое лицо. 
Неторопливые взвешенные движения. Спокойствие и устойчивость.

Зaведующий кaфедрой госпитaльной хирургии профессор Мaнгейм 
был сaмым популярным врaчем в городе. Пaциенты его любили. Студенты 
о его лекциях говорили: «Блеск!». Шутки, которые он ронял во время врa-
чебных обходов, в оперaционной, нa лекциях, рaсходились по городу, зa-
тем – по Союзу кaк aнекдоты и стaновились клaссикой.

Госпитaльную хирургию проходят нa пятом курсе. До лекций профес-
сорa Мaнгеймa мне было еще дaлеко. Но однaжды студенту второго курсa 
повезло и я услышaл Алексaндрa Ефимовичa.

В еврейском теaтре проходилa конференция зрителей. Зaл от пaртерa 
до гaлерки зaполнили зaвсегдaтaи теaтрa и просто любопытные. Нa сцене 
покорно во глaве с глaвным режиссером сидели aртисты и терпеливо вы-
слушивaли мнения зрителей о спектaклях и о себе. Выступaвшие хвaлили 
и критиковaли.

Все выступaвшие говорили нa идише. Только этим выступления от-
личaлись от стaндaртных официaльных словоизвержений советских 



грaждaн, произносивших речи. Вполне добропорядочнaя конференция. 
Привычнaя. Скучнaя.

Нa трибуну поднялся профессор Мaнгейм. Он внимaтельно посмо-
трел нa aртистов, сидевших нa сцене. Кaзaлось, сейчaс последует вопрос: 
«Нa что жaлуетесь?». Но профессор чинно поклонился и повернулся лицом 
к публике. Зaл нaстороженно зaтих, приготовившись к необычному. И нео-
бычное нaчaлось.

Уже через минуту рaскaты смехa сотрясaли сидевших нa сцене 
и в зaле. Профессор Мaнгейм не уступaл сaмым знaменитым пaродистaм. 
Едвa зaметный поворот головы, почти неуловимое движение корпусa, вы-
рaзительный жест руки, и зaл узнaвaл не просто знaкомого aртистa, но aр-
тистa в определенной роли.

Идиш профессорa Мaнгеймa был литерaтурным и богатым. Но вдруг 
Алексaндр Михaйлович спускaлся с языковой высоты нa сленг местечковой 
улицы, и тогдa зaл покaтывaлся от хохотa, a нa сцене aртисты вытирaли слезы.

Вероятно, только рaди выступления профессорa Мaнгеймa стоило 
устроить конференцию зрителей.

Несомненно, он был выдaющимся aртистом, умевшим облечь сaмое 
серьезное содержaние в нaряд гротескa. Мы убедились в этом, слушaя его 
лекции нa двух последних семестрaх. Но еще до этого курсу предстaвилaсь 
возможность познaкомиться со стилем профессора Мaнгеймa.

В институте состоялся торжественный вечер, посвященный тридца-
той годовщине Советской армии.

Это было время свинцово-черное без просвета. Зловоние государствен-
ного антисемитизма затопило полуголодную страну. Все еврейское подвер-
галось злобному гонению, а в самом благоприятном случае – осмеянию.

Александр Михайлович картавил. Более того. Иногда он, умышленно 
утрируя, подчеркивал еврейский акцент. 

Не знаю, кому пришла в голову идея заставить профессора Мангейма 
выступить на вечере с рассказом о том, как он был начальником санитарной 
службы в 25-й стрелковой дивизии, которой командовал Чапаев. Для большин-
ства из нас Чапаев был легендарным героем гражданской войны, истинным 
коммунистом. Мы ведь были воспитаны такими кинофильмами, как «Чапаев».

Согласно лучшим традициям социалистического реализма героиче-
ский образ из кинофильма должен был оставаться светлым и непорочным.

И вдруг Александр Ефимович, ловко применяя стандартный набор со-
ветского официального словоблудия, нигде и ни в чем не выходя из рамок, 
установленных коммунистической пропагандой, только интонацией и лу-
кавой улыбкой показал нам пьянчугу-рубаку, которому нельзя было дове-
рить командование взводом, куда уж там – дивизией. Кульминацией высту-
пления был рассказ о том, как Чапаев приказал Мангейму в течение одной 
ночи развернуть госпиталь на сто коек.

– Было это в Оренбургских степях. Госпиталь на сто коек… Вы по-
нимаете, чему подобен этот приказ? Скажем, приказу – сегодня ночью 



на Театральной площади силами профессорского состава института воздвиг-
нуть Эйфелеву башню заодно с Триумфальной аркой. Я попытался объяснить 
это Василию Ивановичу, разумеется, в более доступной форме. Так он, затопав 
хромовыми сапогами и сорвавшись на фальцет, закричал: «Если ты, жидовская 
морда, к утру не развернешь госпиталь на сто коек, я тебя пущу в расход!».

Не желая шокировать аудиторию, особенно ее лучшую половину, 
я упустил вариации в стиле рококо, которыми была украшена эта фраза. – 
И что вы думаете? – на лице Мангейма засияла улыбка, которую следо-
вало бы запатентовать, – я развернул госпиталь на сто коек. Вы спросите, 
как мне удалось в течение одной ночи соорудить на Театральной площади 
Эйфелеву башню? Очень просто. Я воткнул в землю четыре деревянных 
жерди, связал их вверху веревкой и убедил их в том, что вот оно – требу-
емое вами сооружение. Но можете мне поверить – госпиталь был ничуть 
не хуже… скажем, штаба нашей славной 25-й стрелковой дивизии. Вы зна-
ете, моим методом очень многие не пренебрегают и в настоящее время.

Мы смеялись от души. Нам очень понравилось выступление профес-
сора Мангейма. В ту пору ортодоксальный коммунист, я не подумал о том, 
что сейчас публично осмеивалась одна из икон в советском иконостасе. 
И не только икона.

Профессору Мангейму сошло с рук выступление на торжественном 
вечере. То ли потому, что это был добродушно-снисходительный рассказ 
старого чудака, то ли потому, что в ту пору профессор Мангейм лечил знат-
ную особу, страдающую геморроем. А знатный геморрой, как известно, 
нельзя оставлять без опытного врача.

Уже потом, слушая лекции по госпитальной хирургии, я понял, как про-
фессору Мангейму удавалось, казалось, одним словом в нормальной верно-
подданной фразе разрушить ходульные представления, вбиваемые в нас со-
ветской пропагандой, и показать вещь или явление в их истинном виде.

– В ту пору, – рассказывал Александр Михайлович во время лекции, – 
я учился на медицинском факультете Сорбонны. В России, как вы понима-
ете, для меня не нашли университета с достаточно широкой дверью. Я был 
бедным студентом, поэтому сначала я зарабатывал на жизнь и обучение, 
работая стеклодувом, а потом стал санитаром и фельдшером в еврейской 
больнице. Это была такая клоака! – профессор сделал небольшую паузу, 
слегка кивнул головой в сторону двери и добавил: – Как эта.

Сто пятьдесят студентов потока, мы не видели больниц, значительно 
отличавшихся от той, в которой находилась клиника кафедры госпиталь-
ной хирургии. Для нас это была норма, естественное состояние. И вдруг 
два слова «как эта» на мгновение приоткрыли завесу, и до нашего сознания 
дошло, что в мире есть больницы, в сравнении с которыми обычная совет-
ская больница всего лишь клоака.

Еврейская тема постоянно присутствовала в его неосторожных шут-
ках. Даже говоря о Сорбонне, он не преминул заметить, что в России не на-
шлось университета для еврея.



Однажды, демонстрируя больного во время лекции, Александр 
Ефимович докладывал аудитории, что он обнаруживает по ходу клиниче-
ского обследования.

Профессор снял стетоскоп с груди больного:
– Так. Тоны приглушены. Акцент второго тона на аорте. – Александр 

Ефимович задумчиво посмотрел на больного и, словно в аудитории 
не было ста пятидесяти студентов, тихо добавил: – Еврейский акцент вто-
рого тона на аорте. Последовал взрыв хохота. Только потом я подумал, что 
шутка была очень грустной.

Вместе с однокурсниками я присутствовал при рождении очередного 
анекдота, ставшего классическим.

Врач клиники спросил Александра Ефимовича, может ли получить инва-
лидность больной, выписывавшийся домой после довольно сложной операции.

В Советском Союзе существуют три группы инвалидности. Профессор 
посмотрел на титульный лист истории болезни и ответил:

– Кроме имеющейся у него пятой группы инвалидности, другой он 
не получит. Речь шла о пятой графе в паспорте с записью «еврей».

Однажды группа студентов наблюдала операцию. В затянувшейся ти-
шине, нарушаемой только звоном инструментов, прозвучал вздох ассистен-
та. Александр Ефимович поднял голову, посмотрел на врача поверх очков 
и очень серьезно произнес:

– Перестаньте говорить о политике.
Так родился еще один анекдот. 
В день реабилитации «врачей-отравителей» Александр Михайлович 

увидел своего доцента у входа в административный корпус институ-
та. Доцент Попов, тот самый «благородный» доцент, которого перевели 
на кафедру госпитальной хирургии после того, как из тюрьмы освободи-
ли профессора Цитрицкого, пытался спрятаться в толпе студентов, стояв-
ших на тротуаре и на мостовой. С противоположного тротуара Александр 
Ефимович закричал:

– Владимир Васильевич, вы уже можете пожать мою руку. Партия 
и правительство установили, что у меня нет сифилиса.

Эта глава превратилась бы в сборник анекдотов, если бы я продолжил 
цитировать шутки Александра Ефимовича, которые он ронял походя, мгно-
венно реагируя на конкретную ситуацию.

Лекции профессора Мангейма были зрелищем. Много раз во время 
этих лекций я вспоминал выступление Александра Ефимовича на конфе-
рен -ции зрителей в еврейском театре. Первый чac лекции действитель-
но был представлением. Но каким! На кушетке сидел или лежал больной, 
страдавший заболеванием, которое было темой лекции. Я не могу понять, 
каким образом профессор находил пациентов, беседуя с которыми он мог 
привести в восторг самых изысканных ценителей комедии. Профессор, как 
любой врач, спокойно собирал у больного анамнез, обычный опрос паци-
ента, а студенты покатывались от хохота.



Профессор осматривал демонстрируемого, комментируя свои дей-
ствия или докладывая о находках, а студенты изнемогали от смеха.

Второй час лекции был обстоятельным академичным разбором того, что 
мы увидели во время «представления». Здесь уже не было времени не только 
для шуток, даже для улыбки. Уйму знаний передавал нам профессор.

Спустя много лет мои коллеги, очень знающие и опытные хирурги, 
нередко удивлялись, откуда я знаю какой-нибудь нигде не описанный сим-
птом или редкую патологию, диагностика которой представляет немалые 
трудности.

Однажды самолюбие одного отличного профессора-хирурга было 
ущемлено, когда очень простым приемом, я, в ту пору молодой врач, 
к тому же ортопед, а не полостной хирург, отдифференцировал у него одно 
заболевание от другого.

– Откуда вам известен такой способ дифференциальной диагности-
ки? – спросил он.

Я рассказал о лекциях Александра Ефимовича Мангейма, о массе
информации, которую профессор облекал в форму комического пред-

ставления, о том, как эти представления прочно закрепились в нашей памяти.
Александр Ефимович был единственным профессором в институте,
удостоенным звания заслуженного деятеля науки. Это звание было 

присвоено ему еще до войны. Репутация его как врача была безупречной. 
Но… он был «жидовской мордой». В отличие от легендарного комдива 
Василия Ивановича Чапаева, новый ректор института не кричал и не топал 
хромовыми сапогами. То ли потому, что ректор все-таки не был легендар-
ным комбригом, то ли потому, что он не носил хромовых сапог. Он не то-
пал… Он очень корректно руководил ученым советом, который должен 
был проштамповать готовое решение освободить профессора Мангейма 
от должности заведующего кафедрой госпитальной хирургии.

В пору, когда в Москве готовился процесс над «врачами-отравителя-
ми», когда весь советский народ единогласно требовал повесить этих аген-
тов сионизма и американского империализма, действия ректора института 
представлялись несомненно гуманными. Более того, предложение о снятии 
с работы профессора Мангейма исходило не от ректора, а от заведующего 
кафедрой марксизма-ленинизма доцента Малого.

Еще на первом курсе в моем карманном альбомчике под карикатурой 
на доцента Малого была запись:

Его умишка не хватит мышке,
А в институте самовластный кесарь.
Доцент наш Малый – дурак немалый,
Но Малый тот без малого профессор.
Эта эпиграмма нуждалась в нескольких поправочных коэффициентах.
Во-первых, только что демобилизовавшийся офицер-коммунист ква-

лифицировал личность, заведующую кафедрой Марксизма-Ленинизма, са-
мого передового, самого светлого учения в мире. Во-вторых, начинающий 



студент обычно видит своего преподавателя, тем более заведующего кафе-
дрой в этаком ореоле, считая его личностью высшего порядка. Какой же 
личностью должен был быть доцент Малый, чтобы начинающий студент 
сочинил о нем подобную эпиграмму?

Доцент Малый, невежда и ничтожество, на заседании ученого совета
предложил освободить профессора Мангейма от заведования кафе-

дрой, так как ему коммунистическая партия не может доверить воспитание 
медицинских кадров.

Члены ученого совета молчали. Даже те, которые отлично понима-
ли, что сейчас совершается беззаконие. Но ведь Малый выступил от имени 
партии. Кто же мог набраться смелости и возразить? Да еще в такое время. 
Малый оглядел членов ученого совета и изрек:

– Увольнение Мангейма это вопрос принципиальный.
– Совершенно верно. Это вопрос препуциальный, – в напряженной 

тишине прозвучал насмешливый голос профессора Мангейма. Порядочные 
члены ученого совета посмели рассмеяться. Остальные испугано спрятали 
улыбку. Малый тоже самодовольно улыбнулся. Еще бы! Его твердое высту-
пление сбило с ног этого несокрушимого жида, растерянно перепутавшего 
слово «принципиальный». А еще интеллигент!

Малый не владел даже русским языком, как и своим родным, 
украинским.

Где уж ему было знать латинский термин препуциум – крайняя плоть.
У еврея Мангейма действительно обрезали препуциум. Это не по-

мешало ему стать выдающимся врачом вопреки антисемитским законам 
Российской империи. Правда, для этого ему пришлось уехать из России 
во Францию, в которой могло возникнуть дело Дрейфуса, в которой никог-
да не исчезал вирус антисемитизма, но в которой еврею не запрещалось 
окончить Сорбонну. Отсутствие препуциум не помешало Мангейму стать 
профессором, воспитавшим несколько поколений врачей. Очень многие 
из них сохранили благодарность своему учителю.

Но при власти Малых, да еще на российской почве, препуциальный 
вопрос оказался решающим фактором. Александра Ефимовича Мангейма 
уволили с работы.

1986 г.
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 МАНЬКОВСЬКИЙ
МИКИТА БОРИСОВИЧ
Лікарська династія Маньковських – одна 

з найбільш вражаючих серед інших династій 
медиків України. Її родоначальником був ве-
ликодосвідчений військовий лікар, випускник 
знаменитої Санкт-Петербурзької Медико-
хірургічної академії – Микита Іванович 
Маньковський.

   
Дід – Микита Іванович Маньковський

Після закінчення академії, він усе життя прослужив військовим лікарем 
в російській армії. Дослужився до дійсного статського радника (що відпові-
дає нинішньому генерал-майорові), за що був особисто удостоєний спадко-
вого дворянства з привласненням цього титулу усім подальшим поколінням.

Закінчив службу дід у віці 60 років на посаді начальника Військово-
санітарного управління Віленського військового округу. Батько Микити 
Борисовича, – академік Борис Микитович Маньковський – відомий невро-
лог, надалі – академік АМН СРСР.

Батько – Борис Микитович Маньковський



Під час революції 1904-1905 рр. Борис Микитович брав участь в сту-
дентських виступах, за що був відрахований з Київського університету 
Св. Володимира, причому без права на відновлення. Тому батько відправив 
його до Лейпцига, де він поступив на IV курс медичного факультету місцевого 
університету. Після закінчення університету батько Микити Борисовича впро-
довж року стажувався у відомій клініці Сальпетриєр в Парижі у Пьєра Марі – 
учня знаного професора Шарко. Повернувшись до Києва, Борис Микитович 
відразу став доцентом кафедри неврології Київського університету.

Маньковський Микита Борисович народився 24 грудня 1914 року. 
Здавалося, що йому самою долею визначено продовжувати сімейну тради-
цію і працювати на терені медицини.

Але, закінчивши у довоєнні роки семирічну школу, молодий Мань-
ковсь кий, поступив у Київський технікум електрозв’язку. Звідти перейшов 
в електромеханічний технікум, після закінчення якого впродовж року пра-
цював електромонтером в експериментальних майстернях при Київському 
політехнічному інституті.

Потім Микита став студентом факультету електротехніки цього ж ін-
ституту, де закінчив повних два курси. Одного разу він випадково потрапив 
на засідання Київського товариства хірургів, на якому головував відомий 
професор медицини Олексій Петрович Кримов.

Те, що відбувалося на цьому засіданні, захопило майбутнього інжене-
ра, і він уперше замислився про медицину як про майбутню спеціальність.

Його вразила незвичайна обстановка, в якій проходило засідання, ши-
роке коло інтересів присутніх і ще багато деталей, які викликали у нього 
сумнів у правильності вибору свого життєвого шляху.

До того ж Микита був в курсі усіх медичних питань, оскільки жив 
у родині, де постійно говорили про медицину, обговорювали проблеми не-
врології, тощо.

Зрештою перемогла думка про необхідність йти шляхом батька, і 
Микита переходить на навчання до Київського медінституту, де вже на дру-
гому курсі новоспечений студент почав із захопленням працювати в науко-
вому гуртку при кафедрі біохімії. У 1939 році Микита Борисович поступає 
в аспірантуру на кафедру фізіології.

Микита Борисович Маньковський – студент Київського медінституту



Але провчитися в аспірантурі він встиг цілих… три тижні. 18 вересня 
1939 г. Маньковського М. Б. мобілізували у Червону армію, де він служив з 
вересня 1939 р. по серпень 1945 року.

Почав службу молодшим лікарем полку, брав участь у т. з. «польсько-
му поході» – операції по «звільненню» західних областей України. Потім 
його перевели в Київське військово-медичне училище, де він читав курси 
інфекційних хвороб і неврології.

З перших днів війни Микита Борисович – в діючій армії. Спочатку 
був командиром медико-санітарної роти, а потім командував медико-сані-
тарним батальйоном гвардійської стрілецької дивізії, на базі якої у листо-
паді 1942 року був сформований 2-й гвардійський механізований корпус. 

Гвардії майор медичної служби Микита Маньковський, 1942 р.

Служба в медичних підрозділах на фронті значно відрізнялася від ро-
боти в медичних установах у звичайних умовах. Вона була не лише небез-
печною для життя, але й вимагала від військових медиків мужності, фізич-
ної витривалості, організованості.

Пройшовши чудову школу загартування в медсанбаті, Микита Борисович 
Маньковський в грудні 1943 року очолив перший відділ польового евакопунк-
ту 2-ої гвардійської армії. У польовому евакопункті армії Микита Борисович 
прослужив майже до кінця війни. Та все ж навесні 1945 року, під час одні-
єї з контрольних поїздок в польовий пересувний госпіталь під Кенігсбергом, 
він потрапив під артилерійський обстріл, був контужений і важко поранений. 
Тому тривалий час лікувався в госпіталях Каунасу, Москви, Києва.

В кінці 1945 року Маньковський почав працювати молодшим науко-
вим співробітником в Київському психоневрологічному інституті. У 1948 р. 
після захисту кандидатської дисертації за темою: «Інфекційні ураження 
спинного мозку: патологічна анатомія і деякі питання фізіології» його пере-
вели асистентом кафедри нервових хвороб Київського медінституту.



Маньковський М. Б. – науковий співробітник Київського 
психоневрологічного інституту (1946 р.)

У 1951 році Міністерство охорони здоров’я України призначає 35- річ-
ного М. Б. Маньковського директором Чернівецького медінституту. Його 
вирізняла виняткова працелюбність, жага наукового пошуку, готовність 
віддавати себе хворому, природна обдарованість розуміти кожного. Це була 
молода людина, яка вміла захистити свою думку, дослухатися до авторитет-
ного співрозмовника, вчасно сказати, вчасно відмежуватися.

Ось що він сам пише про цей період свого життя: «…В конце 1950 г. 
Управлением высших учебных заведений Минздрава мне императивно 
было предложено принять место директора Черновицкого мединститута. 
На встречу с областными партийными и советскими органами я ехал с тя-
желым сердцем, но, когда прибыл в Черновцы, мне там очень понрави-
лось – культурный, уютный, компактный, очень зеленый городок, типич-
ный западноевропейский. Проработал я там до 55-го года. Стал заниматься 
докторской диссертацией, и это позволило мне обратиться в Минздрав 
с просьбой о возвращении в Киев, поскольку в Черновцах отсутствова-
ла современная база, необходимая для научной работы. Получив разреше-
ние, я «сдал» директорское кресло профессору М. М. Ковалеву, а сам занял 
по конкурсу место старшего научного сотрудника в Институте физиологии 
им. А. А. Богомольца АН УССР».

Незважаючи на молодий вік, за його плечима вже був великий орга-
нізаційний досвід і без сумніву природний дар організатора і вченого-клі-
ніциста. У цей період на теренах Буковини вирує малярія, ендемічний зоб, 
поширені інфекційні і паразитарні хвороби. У спадок дісталася зруйнована 
система охорони здоров’я. А якщо бути відвертим до кінця, то останньої, 
як такої, не було зовсім. Все необхідно було розпочинати з чистого листа. 
І в цьому знадобився досвід, набутий у військових госпіталях. Він докла-
дає багато зусиль щодо становлення матеріальної бази медичного інститу-
ту, організації навчального процесу.

М. Б. Маньковський у тісній співпраці з практичною охороною здо-
ров’я організовує епідеміологічні наукові експедиції в передгірські та гірські 
райони області. І тут його слово вагоме, поради доречні, висновки виважені.



У 1954 році Микита Борисович повертається до Києва. У 1959 р. після 
захисту докторської дисертації, знову-таки за наполяганням Міністерства охо-
рони здоров’я, став проректором Київського медінституту. А з 1961 по 1965 рік 
ще й завідуючим кафедри нервових хвороб, якою до цього керував його батько. 
Плідно працює над розробкою найважливіших проблем клінічної неврології.

М. Б. Маньковський з співробітниками кафедри нервових хвороб КМІ, 1960 р.

З 1965 року по 2014 роки творча діяльність М. Б. Маньковського була 
пов’язана з Інститутом геронтології АМН України. Професор Микита 
Маньковський обирає нову наукову магістраль, очоливши в новостворено-
му Інституті геронтології АМН СРСР відділ вивчення нервової патології з 
урахуванням вікових змін.

Саме тут він засновує нові напрямки нейрогеріатрії, створює свою 
школу і оригінальні клініки. Залишається чудовим лікарем-клініцистом, де-
мократичною, чуйною особистістю, поціновувачем книг і живопису, вияв-
ляючи цікавість до всього.

В Інституті геронтології професор М. Б. Маньковський створив по-
тужну наукову школу, відділи та підрозділи якої нині очолюють його учні 
та послідовники.

Естафета поколінь: професор М. Б. Маньковський зі своєю ученицею – 
професором И. Н. Карабань



Проведені М. Б. Маньковським комплексні епідеміологічні, кліні-
ко-нейрофізіологічні, нейропсихологічні, генетичні і лонгітудинальні до-
слідження процесу старіння ЦНС дозволили йому обґрунтувати основні 
положення і принципи нового, пріоритетного клінічного напряму – нейро-
геронтології і нейрогеріатрії.

Школа М. Маньковського постає як піонер найважливіших напрямів 
у патології мозку на фоні вікових змін. Ці дані увійшли в арсенал світової 
нейрогеріатрії.

М. Б. Маньковський – автор більше 300 публікацій, в т. ч. 9 моногра-
фій.. Він широко відомий як автор монографій «Ревматичний енцефаліт» 
(1959), «Старіння і нервова система» (1972), «Атеросклероз і вік» (1982), 
«Судинний паркінсонізм» (1982), «Довгожителі. Нейрофізіологічні аспек-
ти» (1985), «Старіння мозку» (1991), а також численних глав у керівни-
цтвах з геронтології і геріатрії, що являються фундаментальними у вітчиз-
няній науці: «Основи геронтології» (1969), «Посібник з геріатрії» (1982), 
«Біологія старіння» (1982).

Микита Борисович Маньковський  пішов із життя 3 грудня 2014 року.
Час – найкращий свідок справжньої ролі вченого у панорамі світових 

поглядів, гіпотез та досліджень. В такому сенсі яскравим дороговказом по-
стає приклад М. Н. Маньковського – найвідомішого клініциста-невролога, 
консультанта провідних клінік Східної Європи, який, наслідуючи етичні та 
наукові засади життя ґенези Маньковських, найстарішого лікарського роду 
в Україні, започаткував новий напрямок в неврології, але ніколи не хизу-
вався цим.

Він був просто самим собою.

Одна з останніх фотографій М. Б. Маньковського



Продовжувачі славетної династії лікарів Маньківських (справа наліво):
Микита Борисович, донька професора Ірина Микитівна, онук Борис Микитович

Доля подарувала нашому навчальному закладу щасливе минуле, біля 
його витоків була неординарна особистість, мудрий і добрий наставник 
професор Микита Борисович Маньковський. Або як влучно сказав про ньо-
го Ю. Віленський – «Гіпократ із українського роду».

Його ім’я золотими літерами виписане на скрижалях Буковинського 
державного медичного університету.

Наукова спадщина М. Б. Маньковського
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 НОВИКОВ
МИКОЛА ПАВЛОВИЧ

У січні 2004 року медична громад-
ськість Буковини відзначила 110-річ-
ницю від дня народження одного з 
фундаторів Буковинського медично-
го університету – доцента Миколи 
Павловича Новикова – яскравої непе-
ресічної людини, якій доля присудила 
пов’язати своє життя з Чернівецьким ме-
дичним інститутом, заснувати кафедру 
топографічної анатомії та оперативної 
хірургії, поєднати теорію з практикою.

Микола Павлович Новиков на-
родився 20 січня 1894 року в Москві 
у сім’ї міщанина. У 1912 році він за-

кінчив восьму московську гімназію, після чого вступив на медичний фа-
культет Московського державного університету, але в першому ж семестрі 
був виключений за участь у студентських заворушеннях. Після цього пере-
їжджає до Харкова, де був зарахований на природничий, а згодом переведе-
ний на медичний факультет Харківського державного університету. З 1914 
по 1917 рік, навчаючись, одночасно працює лаборантом на кафедрі нор-
мальної анатомії під керівництвом професора В. М. Воробйова.

У березні 1917 року закінчив медичний факультет, після чого був мо-
білізований в царську армію на посаду молодшого лікаря полку, де пробув 
до березня 1918 року. Після демобілізації повернувся до Москви і деякий 
час працював лікарем дитячої колонії. У листопаді 1918 року призваний 
до лав Червоної армії, де також працював молодшим лікарем полку. Після 
демобілізації працював штатним ординатором пропедевтичної хірургічної 
клініки медичного факультету Середньо-Азіатського університету.

У листопаді 1923 року Микола Павлович став асистентом цієї ж кліні-
ки. В цей період М. П. Новиков очолював клінічну лабораторію, проводив 
практичні заняття з ординаторами та студентами, виконував складні опе-
ративні втручання. Продовжував виступати з науковими доповідями перед 
медичною громадкістью, на засіданнях Середньо-Азіатського медичного 
товариства, з’їздах лікарів Середньої Азії.

З 1932 по 1934 рік М. П. Новиков працював лікарем приймального від-
ділення Московського обласного науково-дослідного клінічного інституту.

19 січня 1937 року рішенням Вищої кваліфікаційної комісії Народного 
комітету охорони здоров’я РСФСР йому присуджено науковий ступінь кан-
дидата медичних наук, в 1943 році – вчене звання старшого наукового спів-
робітника, а у 1945 році – вчене звання доцента.



Під час Великої Вітчизняної війни Микола Павлович, як викладач ви-
щого навчального закладу, мав дозвіл на евакуацію. Однак він залишився 
у Москві, обійнявши посаду начальника першого хірургічного відділення 
евакошпиталю № 5020.

Як авторитетного і досвідченого фахівця, за плечима якого велика 
лікарська та викладацька практика, М. П. Новикова у березні 1946 року 
призначають завідувачем кафедри топографічної анатомії та оперативної 
хірургії Чернівецького медичного інституту. В Чернівцях він отримав по-
мешкання на вулиці Федьковича, 33/1.

На той час молода кафедра навіть не мала свого приміщення, не було 
обладнання, наочного приладдя. Свою роботу М. П. Новиков розпочав з ор-
ганізації кафедри. За порівняно короткий час він налагодив навчальну і на-
укову роботу, підняв на належний рівень авторитет дисципліни. Фактично 
саме його можна вважати організатором кафедри.

Прекрасний лектор, уважний педагог, М. П. Новиков користувався ве-
ликою повагою у студентів.

Морфологічний корпус Чернівецького державного медичного 
інституту. 1946 р.

З квітня 1946 року М. П. Новиков одночасно працює доцентом кафе-
дри загальної хірургії та очолює на громадських засадах хірургічне відді-
лення Першої міської лікарні. Внаслідок цього кафедра топографічної ана-



томії та перативної хірургії працювала не тільки в колі теоретичних питань, 
а йуспішно поєднувала теорію з практикою.

. 
Новиков М. П. з колективом кафедри

(1947 р.)

М. П. Новиков – автор 128 наукових праць, більшість з яких присвяче-
на лікуванню гнійних захворювань кінцівок та суглобів.

Вагоме значення має підготовлена вченим монографія «Вторичное 
кровотечение», в якій узагальнений досвід автора, набутий у період Великої 
Вітчизняної війни.

Екзамен з топографічної анатомії та оперативної хірургії 1947 р. 
Крайній зліва доцент М. П. Новиков



М. П. Новиков був спеціалістом високого рівня, фахівцем своєї спра-
ви, мав заслужений авторитет. Зважаючи на це, виконавчий комітет Союзу 
товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 1957 році рекоменду-
вав його на роботу в лікувальних закладах Радянського Червоного Хреста 
за кордоном.

Під час святкування 10-річчя від дня заснування інституту 
М. П. Новиков указом Президії Верховної ради СРСР від 9 липня 1954 року 
був нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора. Він також наго-
роджений медалями «За оборону Москви», «За доблесну працю у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років», «За перемогу над Німеччиною».

Самовіддана праця та високий гуманізм належно поціновані трудя-
щими Буковини, які неодноразово обирали його депутатом міської та ра-
йонної Ради.

Працюючи в комісії з питань охорони здоров’я, він зробив вагомий 
внесок у покращення медичної допомоги населенню Буковини.

У 1960 році М. П. Новиков вийшов на пенсію і виїхав до Москви.

Наукова спадщина М. П. Новикова
Як згадує у своїх роботах Р. І. Поляк, Микола Петрович Новиков ак-

тивно працюючи над науковими розробками, свої наукові праці мало пу-
блікував – він їх просто складав, тому науковий спадок Миколи Павловича 
досить скромний.
1. Новиков Н. П. Об абсцессах селезенки: диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата медицинских наук./Н.П.Новиков. – М., 1937.
2. Новиков Н. П. Вторичное кровотечение: монография / Н.П.Новиков. – 

К., 1947.
3. Новиков Н. П. К вопросу об оперативной фиксации позвоночни-

ка/ Н. П. Новиков // Медицинская мысль Узбекистана. – 1928, № 3. – 
С.292-296.

4. Новиков Н. П. Материалы к изучению заболеваемости коренного насе-
ления Казалинского уезда./ Н. П. Новиков // Медицинская мысль Узбе-
кистана. – 1928, № 4. – С.429-436.

5. Новиков Н. П. По вопросу о хронических осумковывающих перитони-
тах / Н.П.Новиков // Медицинская мысль Узбекистана. – 1928, № 4. – 
С.25-29.

6. Новиков Н. П. Шесть случав Pustula maligna / Н. П. Новиков // Меди-
цинская мысль Узбекистана. – 1928, № 2. – С.60-68.

Бібліографія
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 ПАХМУРНИЙ
БОРИС АНДРІЙОВИЧ
Тридцяті роки ХХ століття увійшли 

в історію як «епоха колективізації» – руй-
нування багатовікового укладу селянського 
життя, виробництва, звичаїв, культури.

На початку цієї епохи і народився май-
бутній професор, Вчений з великої літери і 
просто чудова людина – Борис Андрійович 
Пахмурний. Сталася ця подія 15 грудня 
1931 року в сім’ї сільських інтелігентів – 
лікаря Андрія Терентійовича та вчительки 
біології Оксани Іванівни Пахмурних у селі 
Станіславі, що на Херсонщині.

У 1937 році сім’я переїхала до Одеси, де майбутній вчений стає на пер-
шу сходинку свого наукового шляху – йде до першого класу школи № 35.

У 1941 році в життя людей увірвалася друга світова війна і внесла свої 
жорстокі корективи. Батька мобілізують до Радянської армії, а мати з двома 
дітьми (у Бориса Андрійовича був ще брат) покидає велике голодне місто і 
знову їде в херсонське село Келегеї, де і живе з дітьми на тимчасово окупо-
ваній ворогом території.

Після війни сім’я знову повертається до Одеси, де Борис закінчує де-
сятирічну СШ № 107 і в цьому ж році поступає до Одеського медичного ін-
ституту. По закінченні інституту двадцятивосьмирічний лікар їде на Алтай 
і працює в царині практичної медицини. Він працює лікарем станції швид-
кої допомоги, а потім хірургом санчастини УВС м. Барнаула. Однак, поклик 
до наукових досліджень був настільки потужний, що Борис Андрійович 
приходить у лабораторію професора Берхина Юхима Борисовича, видатно-
го дослідника водно-сольового обміну, фармаколога. З цього часу почина-
ється його безпосередня наукова діяльність.

З жовтня 1957 року він працює асистентом професора Берхина Ю. Б., 
виконує кандидатську дисертацію на тему: «Влияние некоторых фармако-
логических веществ на функцию интактной и денервированной почек» і 
11 червня 1962 року на спеціалізованій раді Томського медичного інститу-
ту успішно її захищає.

У жовтні 1964 року наказом ректора Алтайського медичного інсти-
туту Борис Андрійович Пахмурний призначений виконуючим обов’яз-
ки завідувача кафедри патологічної фізіології цього інституту, а в березні 
1966 р. – обраний на посаду доцента.

У 1965 році завідувач кафедри патологічної фізіології Чернівецького 
медичного інституту доцент Л. М. Очеленко отримав вчене звання профе-
сора і виїхав на роботу до Ростова-на-Дону. На цю вакансію було оголоше-



но конкурс, в якому взяв участь доцент Пахмурний Б. А. і переміг. Отже, з 
20 грудня 1966 року його було обрано за конкурсом на посаду завідувача 
кафедри патофізіології.

Кафедра патологічної фізіології на чолі з Б. А. Пахмурним

Саме на кафедрі патофізіології Чернівецького медичного інституту 
Б. А. Пахмурний розпочинає роботу над докторською дисертацією на тему: 
«О механизме действия сердечных гликозидов на функцию почек и вод-
но-солевой обмен» і у 1969 році успішно її захищає.

У 1971 році ВАК СРСР затверджує доцента Пахмурного Б. А. у вче-
ному званні «професор» на кафедрі патологічної фізіології Чернівецького 
медінституту. За клопотанням ректорату від 03.05.71р. професор Пахмур-
ний Б. А. був призначений проректором з наукової роботи.

18 березня 1974 року за власним бажанням наказом № 135Л 
по Міністерству охорони здоров’я УРСР Б. А. Пахмурний був звільнений з 
посади проректора з оголошенням йому подяки за сумлінну працю. Наказом 
по інституту № 350 від 04.11.74р. за сумлінну працю і високі показники 
в роботі, активну участь у громадському житті професор Пахмурний Б. А. 
занесений на дошку Пошани інституту.

Такі основні етапи службової кар’єри професора Б. А. Пахмурного.
Борис Андрійович Пахмурний запрошував викладачів на свої занят-

тя, навчаючи у такий спосіб майстерності викладання патофізіології. Його 
лекції привертали увагу не лише студентів, а й практикуючих лікарів. Він 
володів аудиторією завдяки широкому використанню відомого педагогіч-
ного прийому «Не здивуєш – не навчиш». І він дивував слухачів своїм ро-
зумом, ерудицією, загальною культурою, співставленням протилежних 
поглядів, парадоксами, абсолютним володінням матеріалу. Він любив сту-
дентів і вони відповідали йому взаємністю.



Кафедра патологічної фізіології

На кафедрі створюється студентський науковий гурток. У подальшо-
му більшість його членів стали докторами і кандидатами наук. Це професори 
Ю. І. Іванов, Г. І. Кокощук, А. І. Гоженко, О. О. Свірський, М. Г. Триняк, кандида-
ти наук В. О. Кабашнюк, І. М. Рудик, Т. В. Стрикаленко, В. В. Парафенюк та інші.

Завдяки зусиллям професора Б. А. Пахмурного, на кафедрі в Черні-
вецькому медичному інституті та і в цілому в Україні, були створені засади 
нового наукового напрямку – патофізіологія нирок та водно-сольового об-
міну. Найбільш активно цей напрямок в Україні розвивається учнями про-
фесора Пахмурного Б. А. Для порівняння: у 2000 році відбулися чергові 
конгреси патофізіологів України та Росії. У матеріалах російського з’їзду 
була опублікована одна робота з питань патофізіології нирок, а в тезах уч-
нів школи професора Б. А. Пахмурного були представлені 11 робіт, причо-
му основна кількість з Чернівців та Одеси.

Той факт, що ІV Всесоюзна конференція з патофізіології нирок та вод-
но-сольового обміну (1974) відбулася у Чернівцях, вперше в Україні, є пря-
мим наслідком визнання праць кафедри патологічної фізіології і, в першу 
чергу, ролі професора Пахмурного Б. А. у цьому науковому напрямку.

Засідання кафедри.
Професор Б. А. Пахмурний з улюбленими учнями



Наукова тема, що розроблялася професором Б. А. Пахмурним і його 
учнями, на тривалий час стала однією з провідних в інституті.

У червні 1980 року професор Пахмурний Б. А. за власним бажанням 
звільняється з посади завідувача кафедри патофізіології Чернівецького ме-
дичного інституту, і будучи обраним за конкурсом на посаду завідувача ла-
бораторії НДІ гігієни водного транспорту, переїздить до Одеси.

У травні 1983 року у розквіті творчих сил Борис Андрійович раптово 
помер. Йому було всього 52 роки.

Внутрішня самодисципліна, висока працездатність, цілеспрямова-
ність, помножені на талант дослідника, дозволили йому за короткий вік, що 
виділив йому Бог, зробити дуже багато.

Його світла пам’ять, науковий спадок, плодотворність ідей продовжу-
ють надихати учнів Бориса Андрійовича і всіх, хто його знав, на нові нау-
кові і педагогічні здобутки.

Борис Андрійович Пахмурний вніс суттєвий внесок в історію роз-
витку кафедри патологічної фізіології, позитивно був налаштований щодо 
створення клінічної патофізіології. Його публікації, наукові ідеї співзвуч-
ні з сучасною головною метою перспективи розвитку навчально-методич-
ної роботи кафедри патофізіології БДМУ, яка полягає у підготовці спеці-
алістів, здатних в умовах практичної охорони здоров’я клінічно мислити, 
оперативно приймати рішення як у типових, так і в нестандартних ситуаці-
ях. При цьому патологічна фізіологія, як теоретичний фундамент медици-
ни повинна відігравати провідну роль у формуванні в студентів основ клі-
нічного мислення та виконувати функцію методології клінічних дисциплін 
з акцентом проведення практичних занять на провідне напруження таких 
сфер людської свідомості, як мислення та інтелект. 

Остання лекція Б. А. Пахмурного в ЧМІ
(травень, 1980 р.)



Борис Андрійович був і залишається в пам’яті людиною, вченим від 
Бога, який завжди готовий зрозуміти і допомогти словом та ділом усім, хто 
цього потребує.

Наукова спадщина Б. А. Пахмурного
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 ПІСЬКО
ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ

Пісько Григорій Тимофійович наро-
дився 24 травня 1928 року у сім’ї колгосп-
ника в селі Мазурівка Тульчинського району 
Вінницької області.

Після звільнення місцевості від окупа-
ції у 1945 по закінченню 7 класів він всту-
пив до Тульчинської фельшерсько-акушер-
ської школи, яку закінчив у 1948 році. З 1948 
по 1949 рік працював на посаді держсанін-
спектора Ямпільського району Вінницької 
області, після чого був рекомендований рай- 
і облздороввідділами для навчання в медич-
ному інституті.

У 1955 році закінчив з відзнакою Чернівецький державний медич-
ний інститут, субординатуру проходив на кафедрі факультетської терапії. 
Проявив себе як ініціативний, серйозний працівник, який має схильність 
до наукової роботи. В клініці виконав наукову роботу під керівництвом до-
цента кафедри Б. Роднянського, отримавши першу премію.

З серпня 1955 року був зарахований тимчасово на посаду старшого лабо-
ранта кафедри організації охорони здоров’я, а з жовтня 1955 року був зарахо-
ваний аспірантом кафедри фармакології Чернівецького медичного інституту. 
Завідувачем кафедри був дуже принциповий, самостійний у своїх поглядах, 
вимогливий до співробітників та студентів професор С. П. Закривидорога.

За період навчання в аспірантурі Г. Т. Пісько достроково на один рік 
виконав і захистив кандидатську дисертацію за темою: «До фармакології 
кореню кінського щавлю», в якій запропонував цей препарат для лікування 
гіпертонічної хвороби.



Аспірант Г. В. Пісько. Дослідження впливу настойки кінського щавлю
на артеріальний тиск (1958 р.)

Перші наукові праці Г. Т. Піська були присвячені лікувальним власти-
востям галунових препаратів з кореня кінського щавлю, зорі лікувальної, 
чорної тополі, тиса буковинського та ін. Ще будучи студентом, він написав 
чотири наукові роботи, відзначені інститутськими та Республіканськими 
преміями, які були надруковані у наукових медичних журналах, у тому чис-
лі в журналі «Врачебное дело».

Асистенти кафедри фармакології Г. Т. Пісько (другий справа) 
з дружиною та М. Л. Тараховський з дружиною на першотравневій 

демонстрації (1955 р.)

З серпня 1959 по 1965 рік Г. Т. Пісько за сумісництвом працював замде-
кана лікувального факультету інституту по молодших курсах і керував нав-
чанням аспірантів та клінічних ординаторів інституту (з 1957 по 1959 рр.).

17 травня 1962 року Григорій Тимофійович був обраний за конкурсом 
на посаду доцента кафедри фармакології. Асистент Тараховський М. Л. на той 
час виконав докторську дисертацію і переїхав у Донецьк завідувати кафедрою.



Згодом М. Л. Тараховський переїхав до Києва і тривалий час працю-
вав завідувачем фармакологічною лабораторією ОХМАДИТ, був актив-
ним членом Державного Фармакологічного Центру. Написав книгу спога-
дів «Дорогами жизни», у якій досить детально описує і своє перебування 
в Чернівцях, на кафедрі фармакології медінституту.

Аспірант Г. Т. Пісько (другий зліва) та доцент М. Л. Тараховський 
(другий справа) в колі лаборантів та препараторів кафедри 

фармакології (1956 р.)

До призначення завідувачем кафедри фармакології Григорій Тимо-
фійо вич працював асистентом, доцентом цієї кафедри, був досвідченим 
спеціалістом – фармакологом.

Співробітники кафедри фармакології: Г. Т. Пісько, Т. Л. Невська, 
ст. лаборант Л. Нікіфорова та ін. (1957 р.)

З серпня 1967 по 1972 рік професор Г. Т. Пісько завідує кафедрою фар-
макології Чернівецького медичного інституту. Завдяки організаторським 
здібностям під його керівництвом і за активною участю, силами співробіт-
ників та студентів приміщення кафедри було реконструйовано, побудова-



но науковий блок, кафедра збагатилася новою апаратурою, необхідною для 
проведення наукових досліджень.

Кафедра фармакології на чолі з професором Г. Т. Пісько (1968 р.)

Докторську дисертацію за темою: «Про фармакологічні властивості і 
антимікробну дію похідних етилен- і гексаметилендіаміну» Г. Т. Пісько за-
хистив у 1967 році у Львівському медичному інституті.

За матеріалами докторської дисертації Г. Т. Піська було вивчено і впро-
ваджено в медичну та ветеринарну практику оригінальний лікарський пре-
парат етоній, синтезований на кафедрі хімії ЧМІ доцентом В. П. Денисенко.

Цьому передували тривалі лабораторні дослідження, в чому виявив-
ся прекрасний творчий і науковий дует Валентини Павлівни Денисенко – 
хіміка – і Григорія Тимофійовича ІІіська – фармаколога. Саме завдяки їх 
наполегливості, ентузіазму етоній визнали і затвердили офіційно. Це був 
справжній успіх, бо всі ми знаємо, яким нелегким буває шлях від відкрит-
тя ліків до їх широкого застосування. Запровадження етонію та інших пре-
паратів цього ряду – яскрава сторінка в історії фармакології, яка склала б 
честь будь-якому медико-науковому закладу.

І цим успіхом наш інститут зобов’язаний талановитій особистості 
Григорія Тимофійовича Піська.

Науковий напрямок, який свого часу обрав Григорій Тимофійович 
Пісько, виявився дуже актуальним і перспективним. Властивості етонію та 
інших четвертинних амонієвих сполук зацікавили багатьох вчених та прак-
тичних лікарів.

Серед учнів і послідовників Григорія Тимофійовича – к. м.н. Василь 
Іванович Молдован, який дослідив у клінічній практиці лікувальні власти-
вості етонію; колишній асистент кафедри, а нині – лікар, відомий майстер 
спорту із шахів, Дмитро Федорович Стрижиборода, який виявив проти-
грибкові властивості додецонію. Застосовували ці препарати і стоматологи, 
і лор-лікарі. Властивості етонію – вже для внутрішнього лікування – вивча-
ли професори М. Ю. Коломоєць і Т. Н. Христич, які захистили докторські 
дисертації під керівництвом Г. Т. Піська.



Доцент Г. Т. Пісько з групою студентів аналізує результати наукового 
експерименту (1966 р.)

Під керівництвом професора Г. Т. Піська колектив кафедри став пра-
цювати над проблемою вивчення фармакологічних, хіміотерапевтичних та 
антимікробних властивостей нових синтетичних сполук. Вивчаючи фарма-
кологічні властивості поверхнево активних речовин, професор Г. Т. Пісько 
експериментально обґрунтував теорію цілеспрямованого синтезу нових 
антимікробних речовин у ряді четвертинних амонієвих сполук, проводив 
пошук лікарських засобів серед сполук нового синтезу. Поряд з основною 
роботою на кафедрі Г. Т. Пісько виконував обов’язки завідувача відділу ас-
пірантури, заступника декана та декана (1967-1970 рр.) лікувального фа-
культету інституту.

За період роботи на кафедрі фармакології ЧМІ він опублікував біля 60 
наукових праць, став автором двох винаходів.

Під керівництвом Григорія Тимофійовича Піська виконано 3 кан-
дидатські (Ю. А. Кирпенко, В. І. Молдован, В. І. Кучер) і одну докторську 
(В. П. Денисенко) дисертації.

Колектив кафедри фармакології з курсом токсикології ЧМІ
на чолі з професором Г. Т. Пісько (в центрі) 1970 р.



Завідувачем кафедри Г. Т. Пісько працював 5 років. За певних обста-
вин Григорію Тимофійовичу довелося залишити роботу в медінституті і 
перейти спочатку на кафедру фізіології ЧДУ, а згодом стати заступником 
директора інституту харчової хімії і технології, керівником науково-дослід-
ного медико-токсикологічного Центру в Києві.

Але наукові здобутки Григорія Тимофійовича у його діяльності фармако-
лога так чи інакше пов’язані з Чернівцями, нашим навчальним закладом, стіни 
якого для нього були рідні, бо тут минула його молодість, тут він відчув у собі 
хист дослідника і викладача, тут віддавав свою любов та знання студентам.

Офіційно Григорій Тимофійович вважається хрещеним батьком шіс-
тьох докторів наук, дев’яти кандидатів, хоч неофіційно консультував у нау-
ковій роботі багатьох. І до останніх років свого життя не поривав зв’язку з 
нашим університетом, консультуючи молодих науковців.

Доцент Г. Т. Пісько на практичному занятті з студентами 3 курса (1966 р.)

Талант організатора і науковця, теоретика і практика найповніше 
розкрився з 1973 року в київський період його наукової діяльності, коли 
Григорія Тимофійовича було запрошено й обрано за конкурсом завідувачем 
галузевого медико-токсикологічного відділу при Київській науково-дослід-
ній філії ДержНДІхлорпроекту. Там він теж швидко реорганізував роботу і 
запровадив нові експрес-експериментальні методи.

За 19 років під керівництвом і за безпосередньої участі Г. Т. Піська 
регламентовано в об’єктах навколишнього середовища 229 речовин на рів-
ні ПДК і 241 – на рівні ОБУВ, розроблено 72 методики визначення шкідли-
вих речовин у воді та повітрі. Всі нормативи були свого часу затверджено 
МОЗ СРСР, і вони увійшли до комплексу вихідних даних, які забезпечують 
гігієнічну і екологічну безпеку нових хімічних технологій.

Впровадження нового напрямку у роботі супроводжувалося продов-
женням експериментальних досліджень в галузі хіміотерапії.

Внаслідок цієї роботи у 1980 році Г. Т. Пісько запровадив етоній у ве-
теринарну практику (економічний ефект від його запровадження тільки 
у 1980-1982 рр. складав 6,5 млн. карбованців).



Разом з учнями Григорій Тимофійович обґрунтував можливість засто-
сування етонія для лікування виразкової хвороби шлунка та 12-палої киш-
ки, хронічного панкреатиту, гепатиту, тромбофлебіту та ін.

Етоній в таблетувальній лікарській формі пройшов клінічні випробу-
вання і у 1992 році був запроваджений у медичну практику Росії, України 
та інших держав СНД.

Професор Г. Т. Пісько створив школу Українських хіміотерапевтів, запро-
вадив у медичну та ветеринарну практику етоній, тіоній, додецоній та мікстовій.

Учні професора очолюють інститути, кафедри та науково-дослід-
ні лабораторії у вищих навчальних закладах України (Український сіль-
сько-господарський університет, Київський, Кримський, Тернопільський, 
Чернівецький медінститути, Чернівецький національний університет, 
Інститут харчової хімії і технології Харчопрому и НАН України та ін.).

У 1985 році вийшла друком стаття «Теория направленного синтеза 
антимикробных веществ в рядах четвертичных аммониевых соединений». 
Ця теорія дала можливість отримати ряд високоактивних антимікробних та 
протигрибкових препаратів, які представляють практичний інтерес. Серед 
них тіоній і додецоній, які у 1988 та 1991 роках були запроваджені у вете-
ринарну та парфюмерно-косметичну практику.

За його безпосередньою участю був розроблений та надрукований 
«Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии», який є 
практичним посібником для фармацевтів та терапевтів.

Г. Т. Пісько є автором 859 наукових праць, у тому числі 229 ПДК, 247 
ОБУВ, 72 методик визначення хімічних речовин у воді та повітрі, 52 винахо-
дів, 272 публікацій; більше 500 впроваджень на державному рівні. Ним було 
розроблено і впроваджено новий науковий напрямок: фармакологія і токси-
кологія антимікробних поверхнево-активних речовин четвертинного амонію.

У січні 1992 року професор Писько Г. Т. призначається заступни-
ком директора з наукової роботи і керівником науково-дослідного меди-
ко-токсикологічного центру /заново відкритого Інституту харчової хімії та 
технології Харчпрому та НАН України/.

В організованому Центрі працюють різнопрофільні спеціалісти, зав-
дяки чому комплексно вирішуються наукові проблеми. Серед них створен-
ня ресурсо-енергозберігаючих технологій при переробці харчової сирови-
ни, виробництво нових харчових продуктів та їх медико-біологічна оцінка 
займають провідне місце. Велике значення надається створенню нових лі-
кувально-профілактичних продуктів для ентерального харчування важко 
хворих. Ведуться активні пошуки нових лікарських препаратів, антисеп-
тичних і дезінфікуючих засобів для харчової та переробної промисловості, 
медичної практики та ветеринарії. Вивчається нешкідливість водно-спир-
тових сполук, напоїв на їх основі, екструдованих продуктів та ін.

Незважаючи на поважний вік, Писько Г. Т. приймає активну участь 
у громадському житті. Він – член Республіканської проблемної комісії 
«Фармакологія» МОЗ України, член Фармакологічного комітету МОЗ України. 



Григорій Тимофійович працює у науковій Раді Інституту Фармакології і 
Токсикології з присудження вчених ступенів, експерт АТН та ін.

Широко відзначався в Буковинській медичній академії у 1998 році 
70-річний ювілей Г. Т. Піська.

   
 Викладач БДМА проф. В. М. Круцяк   Ювіляр – професор Григорій
 вітає ювіляра Тимофійович Пісько

Писько Григорій Тимофійович неодноразово був представлений на 
Дошці Пошани, нагороджений медалями, знаком «Відмінник хімічної про-
мисловості», почесними грамотами Міністерства хімічної промисловос-
ті та ЦК профспілок робітників хімічної та нафтохімічної промисловості 
НАН України.
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 РАДЗІХОВСЬКИЙ
БОРИС ЛЕОНІДОВИЧ
Народився Борис Леонідович 

Радзіховсь  кий 4 серпня 1909 року в селі 
Нова Олексіївка Геніченського району 
Херсонської області у сім’ї селянина.

Після закінчення середньої школи у 1928 
році вступив до Дніпропетровського медич-
ного інституту, який закінчив у 1932 році. 
Будучи студентом, Борис Леонідович з дру-
гого курсу і до кінця навчання в інституті 
викладає математику на підготовчих курсах 
Дніпропетровського медінституту. Після за-
кінчення інституту, упродовж 1932-1934 ро-
ків працював лікарем-окулістом полікліні-

ки заводу «Комунар» (м. Запоріжжя) і одночасно викладав фізичну хімію 
у Запорізькому виробничому інституті. Відпрацювавши три роки в полікліні-
ці, Борис Леонідович вступив до клінічної ординатури офтальмологічної клі-
ніки Дніпропетровського медичного інституту, яку закінчив у 1937 році

Роздуми вченого над науковими проблемами.

Б. Л. Радзіховський у роки навчання в Дніпропетровському медичному 
інституті (1928-1932)



В той же час він виконував обов’язки позаштатного асистен-
та на кафедрі очних хвороб. Після закінчення клінічної ординатури, 
Б. Л. Радзіховський був направлений на роботу лікарем-офтальмологом 
у Молочаївську районну лікарню, де завідував очним відділенням.

Працюючи практичним лікарем і маючи схильність до наукових по-
шуків та високу любов до праці, Борис Леонідович займався також на-
уковими дослідженнями. Результати наукової праці друкував у медич-
них журналах. Одночасно Б. Л. Радзіховський налагодив наукові зв’язки з 
Українським інститутом експериментальної офтальмології (м.Одеса), де 
привернув до себе увагу академіка В. П. Філатова, і під його керівництвом 
виконав кандидатську дисертацію на тему: «Лечение трахомы отсасыва-
нием», яку успішно захистив у 1940 році на Вченій раді Одеського медич-
ного інституту.

З початком Великої Вітчизняної війни, з 23 червня 1941 року 
Б. Л. Радзіховський був мобілізований до лав Червоної Армії, і упродовж 
перших 4-х місяців працював на посаді начальника очного відділення ева-
кошпиталю № 1798, а потім був призначений головним офтальмологом 
спеціалізованого очного евакошпиталю № 1389 (м. Горький), де прослужив 
до вересня 1945 року.

У складних воєнно-польових умовах Борис Леонідович аналізує та 
науково обробляє величезний клінічний матеріал і оформляє докторську 
дисертацію «Рентгенолокализация инородных тел глаза», яку успішно за-
хистив у червні 1945 року на Вченій раді Центрального інституту удоско-
налення лікарів (м.Москва).

За направленням Міністерства охорони здоров’я України з 9 грудня 
1945 року Б. Л. Радзіховський приступив до роботи на посаді завідувача ка-
федри очних хвороб Чернівецького медичного інституту.

Колектив кафедри і очного відділення та субординатори у 1953 році.



Борис Леонідович був першим завідувачем кафедри, засновником і 
організатором її багатогранної роботи.

Щоб забезпечити навчальний процес на належному рівні Б. Л. Радзі-
ховському у перші роки роботи в Чернівцях довелось у важких повоєнних 
умовах створювати матеріально-технічну базу кафедри, готувати кваліфіко-
вані кадри викладачів для навчального процесу та практичних лікарів для 
боротьби з очною захворюваністю в області, проводити велику методичну 
роботу, щоб розробляти на кафедрі основні напрямки наукових досліджень.

Щотижневі клінічні обходи професора Б.Л.Радзіховського – школа 
підвищення професійних знань офтальмологів міста і районів області.

Борис Леонідович особисто щоденно проводив наукові досліджен-
ня упродовж 3-4 годин. Після роботи часто з метою пошуку потрібних 
йому праць заходив у бібліотеку, а вдома до пізньої ночі їх опрацьовував. 
Потім знайомив колег з науковими досягненнями в офтальмології.Науково-
дослідницька робота на кафедрі, особливо молодих науковців, була під 
контролем професора. Борис Леонідович постійно цікавився у молодих 
науковців, як вони проводять пошук потрібної літератури в бібліотеці і чи 
правильно її реферують, давав при цьому цінні поради. Проглядав мате-
ріали наукових досліджень і вчив ретельно та правильно їх аналізувати. 
Результати наукових досліджень періодично заслуховувалися на засіданнях 
наукового товариства офтальмологів області та наукових конференціях. Це 
давало позитивні результати – всі дисертаційні роботи виконувалися до-
строково й успішно захищалися.



Школа підвищення педагогічної майстерності. Колектив кафедри

Борисом Леонідовичем надруковано біля 140 наукових статей, він ав-
тор понад 10 винаходів та біля 20 раціоналізаторських пропозицій.

Його науково-дослідницька робота була присвячена вивченню про-
блем глаукоми, рефракції і акомодації ока, розробці нових офтальмологіч-
них методик дослідження. Борис Леонідович Радзіховський зокрема був 
автором 5 монографій: «Офтальмоскопическая диагностика (с офталь-
москопическим атласом)» (1957), «Близорукость» (1963), «Старческая 
дальнозоркость» (1965), «Астигматизм человеческого глаза» (1969), 
«Чувствительность роговицы и её диагностическое значение в патологии 
глаза и организма» (у співавторстві з В. І. Лучиком) (1974).

У монографіі «Офтальмоскопическая диагностика (с офтальмоско-
пическим атласом)» узагальнено великий власний матеріал професора з 
дослідження очного дна і створено особисто Борисом Леонідовичем пер-
ший у вітчизняній літературі кольоровий атлас норми і патології очного 
дна. Дослідження очного дна проводилось у прямому вигляді електричним 
офтальмоскопом, власноручно сконструйованим Б. Л. Радзіховським.

Велика науково-дослідницька робота професора Б. Л. Радзіховського з 
питань рефракції і акомодації узагальнена у монографіях «Близорукость», 
«Старческая дальнозоркость» і «Астигматизм человеческого глаза».

У монографії «Чувствительность роговицы и её диагностическое зна-
чение в патологии глаза и организма» Борисом Леонідовичем проаналізо-
ваний великий матеріал наукових досліджень сконструйованим власноруч 
альгезиметром і апробованим сумісно з аспірантом В. І. Лучиком на вели-
кій кількості очей у здорових людей різного віку та з різними їх захворю-
ваннями, а також при різній загальній патології організму.



Під його керівництвом виконано й захищено 9 кандидатських дис-
ертацій (С. А. Авербух, А. М. Водовозов, К. С. Титенко, С. І. Курченко, 
Т. Б. Воронова, В. Ф. Кондрацький, Г. Д. Ловля, В. І. Лучик, Г. М. Телегіна) 
та одна докторська – А. М. Водовозов. Професор Б. Л. Радзіховський 
вніс вагомий внесок у роботу з організації офтальмологічної служби та зни-
ження очної захворюваності на Буковині. З любов’ю готував науково-ви-
кладацькі кадри та кваліфікованих лікарів-офтальмологів для практичної 
охорони здоров’я.

Виховній роботі у навчальному процесі Борисом Леонідовичем нада-
валася важлива роль у формуванні майбутнього лікаря. Своїм особистим 
прикладом він демонстрував кращі риси людини і лікаря – такі як поряд-
ність та сумлінність. Атмосфера взаємоповаги та порозуміння на кафедрі 
відігравала також важтиву виховну роль у формуванні майбутнього ліка-
ря. Професор вважав, що кожне практичне заняття зі студентами і прочи-
тана лекція повинні мати елементи виховання. Спілкування викладача зі 
студентами та хворими на практичному занятті, його зовнішній вигляд, 
культура мови та поведінки, повинні формувати кращі риси у майбутньо-
го лікаря.

Борис Леонідович на громадських засадах працював позаштатним 
офтальмологом області упродовж 30 років, беззмінно очолював обласне 
наукове товариство офтальмологів, був членом правління Всесоюзного та 
Всеукраїнського наукових товариств офтальмологів та активно працював 
у редакційній раді «Офтальмологічного журналу».

Професор Б. Л. Радзіховський успішно поєднував педагогічну, науко-
во-дослідницьку та лікувальну роботу з громадською діяльністю: три рази 
обирався депутатом міської і два рази районної ради м. Чернівці, багато ро-
ків очолював місцевий комітет інституту.



Професор Б. Л. Радзіховський проводить кафедральну нараду

У 1964 р. Борису Леонідовичу присвоєно звання Заслуженого дія-
ча науки України. Урядом України він нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, п’ятьма медалями і знаком «Відмінник охорони здо-
ров’я» та численними грамотами. З нагоди 50-річчя Чернівецького медич-
ного інституту його портрет занесений до Галереї портретів фундаторів на-
укових шкіл та засновників кафедр університету. 

З нагоди проведення у Чернівцях ХІІ Міжнародного офтальмологіч-
ного симпозіуму (Одеса-Генуя) 1 липня 2001 року, на будинку, де мешкав 
Борис Леонідович, встановлено меморіальну дошку.

23 жовтня 2009 року проведена науково-практична конференція, 
присвячена 100-річчю від дня народження Б. Л. Радзіховського за участю 
офтальмологів України.

Б. Л. Радзіховський раптово помер у 1975році. Його прах покоїться 
на Руському цвинтарі м. Чернівці.

Могила Б. Л. Радзіховського
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 САВЕНКО
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Сергій Миколайович Савенко на-
родився 20 березня 1901 року в селі 
Сасіновка Пирятинського району 
на Полтавщині у сім’ї залізничника. 
Після закінчення Прилукської гімназії 
навчався в Київському медичному ін-
ституті, який закінчив у 1927 році. Ще 
в студентські роки С. М. Савенко про-
явив великий потяг до науки, зокрема 
до неврології.

Після закінчення медичного інсти-
туту Сергій Миколайович Савенко пра-
цював ординатором клініки нервових 
хвороб інституту удосконалення лікарів, 

а згодом займав посаду завідувача патоморфологічного відділу і невроло-
гічного відділення Українського психоневрологічного інституту м. Києва. 
Він був учнем академіка АМН СРСР Б. М. Маньковського.

Психіатричний гурток Київського медичного інституту
(1926 р.)

У січні 1936 року С. М. Савенко присвоєно науковий ступінь канди-
дата медичних наук без захисту дисертації. 17 червня 1941 року Сергій 
Миколайович захистив докторську дисертацію на тему: «Рак мозга, кли-



ника и патологическая анатомия», в якій вперше розкрив різні аспекти пер-
винного і метастатичного раку головного мозку.

Під час Великої Вітчизняної війни С. М. Савенко знаходиться в діючій 
Червоній Армії на посаді начальника польового армійського лазарету, ліка-
ря-невропатолога, начальника неврологічного відділення психоневрологіч-
ного військового госпіталю.

Рішенням Вищої Атестаційної Комісії Сергію Миколайовичу Савенко 
21 жовтня 1944 року було присвоєно науковий ступінь доктора медичних наук.

Наказом Наркома охорони здоров’я України 22 квітня 1945 року 
С. М. Савенко призначається завідувачем кафедри нервових хвороб 
Чернівецького медичного інституту і на цій посаді він пропрацював 
до 1973 року, а з вересня 1973 року до останніх днів свого життя був науко-
вим консультантом цієї кафедри.

Психіатрична лікарня (де розташовувалась кафедра і клініка нервових 
хвороб) (1945 р.)

З Чернівецьким медичним інститутом пов’язано понад 30 років його 
творчого життя.

До приїзду С. М. Савенко в Чернівці в інституті не було ні кафедри, ні 
клініки нервових хвороб, лише кілька неврологічних ліжок, розташованих 
в одному із відділень психіатричної лікарні. Завдяки активній організатор-
ській роботі С. М. Савенка уже в червні 1945 року відкривається кафедра і 
клініка нервових хвороб.

Наукові дослідження доктора медичних наук, професора С. М. Савенка
були різноманітними за напрямками і відзначались глибиною науко-

вого пошуку.
Значна увага приділялась вивченню патологічних змін нервової сис-

теми при полізонних нейроінфекціях на Буковині. Велику увагу Сергій 
Миколайович приділяв дослідженню крайової патології Північної Буковини.



Однією з важливих проблем, яку вивчав С. М. Савенко та його учні, 
були нейроінфекції. Вивчена невропатологія висипного і поворотного ти-
фів, описана клініка і гістопатологія гострої прогресуючої форми поліо-
мієліту, досліджені маловідомі форми неспецифічного ураження спинно-
го мозку при туберкульозі – некротичний мієліт і гострий туберкульозний 
менінгомієліт. 

Колектив кафедри нервових хвороб на чолі з проф. С. М. Савенко

Він вперше вивчив кліщовий енцефаліт і буковинську геморагіч-
ну горячку, які спостерігались у гірських лісистих районах Чернівецької 
області, описав їх клініку, патогістологію і лікування. Проведені фунда-
ментальні дослідження нейросифілісу, його мезенхімальних і паренхіма-
тозних форм, класифікація, патогенез, клініка і лікування. Результати на-
укових досліджень нейроінфекції підсумовані у збірнику наукових праць 



кафедри «Острые и хронические нейроинфекции» (1957р.) та у монографії 
«Вирусные энцефалиты» (1959).

С. М. Савенко та його учні впродовж десятиліть вивчали судинну па-
тологію головного мозку. Наукові дослідження порушень мозкового крово-
обігу (біохімічні, електрофізіологічні, нейрогістологічні) були спрямовані 
на уточнення їх патогенезу, клініки, лікування і реабілітації. Його фунда-
ментальні дослідження не втратили свого значення і сьогодні.

С. М. Савенко вдало поєднував наукову, педагогічну і лікувально-діа-
гностичну роботу з великою громадською діяльністю. Він обирався депу-
татом Чернівецької міської Ради народних депутатів, був членом всесоюз-
ної і республіканської комісій з проблеми «Основні захворювання нервової 
системи», членом вченої ради Міністерства охорони здоров’я України та 
членом правління Всеукраїнського науково-медичного товариства невропа-
тологів і психіатрів, членом редакційної ради журналу «Лікарська справа», 
вченим секретарем Вченої ради Чернівецького медичного інституту.

Професори ЧМІ: С. М. Савенко (зав. кафедри неврології), 
Б. Л. Радзіховський (зав. кафедри очних хвороб) та Л. Б. Теодор 

(зав. кафедри акушерства та гінекології)
Травень 1961 р.

Вся діяльність Сергія Миколайовича Савенка – це великий внесок 
у становлення і розвиток Чернівецького медичного інституту та вітчизня-
ної неврологічної науки.

Вчена рада Буковинської державної медичної академії за поданням ка-
федри та обласного науково-медичного товариства невропатологів, психіа-
трів і наркологів 28 квітня 1994 року присвоїла кафедрі нервових хвороб та 
психіатрії ім’я професора Сергія Миколайовича Савенко.

Портрет С. М. Савенка занесено до галереї портретів фундаторів науко-
вих шкіл Буковинського державного медичного університету і засновано що-
річну студентську стипендію ім. професора Сергія Миколайовича Савенка.



Наукова спадщина С. М. Савенка
Наукові дослідження доктора медичних наук, професора Сергія 

Миколайовича Савенко були різноманітними за напрямком і відзначались 
глибиною наукового пошуку. Йому належать 184 наукові праці, в яких ви-
світлені питання фундаментальної та прикладної невропатології, в тому 
числі кілька збірників наукових праць.
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 САМСОН
ОЛЕНА ІЛАРІОНІВНА

Олена Іларіонівна Самсон на-
родилася 18 квітня 1921 року в місті 
Кременчук на Полтавщині. З відзнакою 
закінчила середню школу і, отримавши 
відмінний атестат, мріяла про навчан-
ня у медичному інституті. У 1940 році 
вступає до Башкирського медичного 
інституту.

У 1944 році Самсон О. І. переїж-
джає до Харкова. Тут вона у 1946 році 
закінчила навчання і, отримавши ди-
плом лікаря з відзнакою, залишається 
в інституті на науковій роботі.

Кандидатська дисертація Олени 
Іларіонівни Самсон на тему: «Серцево-
судинна система при виразковій хворо-

бі» була виконана на кафедрі госпітальної терапії лікувального факультету 
Харківського медичного інституту у 1949 році під керівництвом відомого на-
уковця, професора В. Л. Когана-Ясного.

Майбутні вчені. З подругою Ніною Дейнеко. (Харків, 1946 р.)



Під час роботи над кандидатською дисертацією О. І. Самсон викори-
стала 292 вітчизняних та 57 іноземних джерела літератури. За темою кан-
дидатської дисертації було надруковано 27 наукових робіт. 

Захист дисертації відбувся у 1950 році. Незабаром Олена Іларіонівна 
отримує звання кандидата медичних наук та переїжджає до Чернівців, з 
якими буде пов’язане все її подальше життя.

Упродовж 1950-1954 рр. О. І. Самсон працює асистентом, а з 1954 
по 1960 роки – доцентом кафедри госпітальної терапії Чернівецького ме-
дичного інституту.

О. І. Самсон – асистент кафедри госпітальної терапії ЧМІ. (1950 р.)

У 1958 році в Ленінграді на засіданні Вченої ради інституту фізіоло-
гії ім.І.П. Павлова О. І. Самсон успішно захищає докторську дисертацію 
на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування новокаїнової терапії 
при виразковій хворобі», присвячену патогенетичному лікуванню виразко-
вої хвороби.

С. М. Рисс (член-кор. АМН СРСР) висловив одностайну думку офі-
ційних та неофіційних опонентів стосовно неординарного, талановитого 
підходу дисертанта до вирішення питань лікування виразкової хвороби, і 
в неповних сорок років Олена Іларіонівна отримує звання професора.

З того часу творчий шлях О. І. Самсон був присвячений гастроентерології.
Медичний світ поповнився прекрасним науковцем, і з 1960 року 

Олена Іларіонівна обирається професором кафедри госпітальної терапії 
Чернівецького медичного інституту.

Ця надзвичайна жінка, окрім покликання вченого, мала видатний та-
лант організатора. Упродовж 1961-1963 років вона працювала деканом лі-
кувального факультету Чернівецького медичного інституту.

З 1965 по 1967 роки Олена Іларіонівна – завідувач кафедри пропеде-
втики внутрішніх хвороб, а з 1968 по 1991 роки – завідувач кафедри фа-
культетської терапії.



Колектив кафедри факультетської терапії (1975 р.)

Олена Іларіонівна Самсон – автор 274 наукових праць (21 з яких – на-
друкована за кордоном), у тому числі: 10 монографій, зокрема «Клінічна 
гастроентерологія», «Етапне лікування виразкової хвороби», «Лікувальне 
застосування мінеральних вод Буковини при захворюваннях шлунка і два-
надцятипалої кишки» та багато інших. Вона підготувала 8 навчальних по-
сібників, автор 48 винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

Наукові розробки О. І. Самсон схвалюють вчені як в нашій країні, так і 
за кордоном. Кафедра факультетської терапії підтримувала тісний зв’язок з 
науковими центрами країн Європи, зокрема медичною Академією Болгарії, 
Данії, Франції, Угорщини, Норвегії.

Вона була також активним учасником цілого ряду міжнародних ме-
дичних конгресів, симпозіумів, пленумів, з’їздів.

Академік Атанас Малєєв (Болгарія) в гостях у колективу кафедри 
факультетської терапії (1973 р.)



Професор О. І. Самсон читала лекції в Болгарській академії медичних наук 
та студентам медичних факультетів університетів у Софії і Пловдиві, була об-
рана Почесним членом Болгарського наукового товариства гастроентерологів, 
а в 1992 р. – членом Європейської Асоціації гастроентерологів (Осло, Норвегія).

О. І. Самсон була організатором І пленуму правління Всесоюзного на-
укового товариства гастроентерологів, п’яти республіканських конферен-
цій, читань ім. С. П. Боткіна АМН СРСР та президії правління Всесоюзного 
наукового товариства терапевтів.

Наукова конференція ЦНДІ гастроентерології
Москва, 1978 р.

Більше 20 років Олена Іларіонівна очолювала товариство терапевтів 
області, не раз обиралась членом правління президій українських товариств 
терапевтів і гастроентерологів. За роки роботи товариства виділені в само-
стійні секції: гастроентерології, геронтології, пульмонології та імунології, 
нефрології, клінічної ендокринології. 15 років вона працювала в редакцій-
ній раді журналу «Лікарська справа».

Колектив кафедри факультетської терапії (1985 р.)



Олена Іларіонівна Самсон не лише талановитий вчений, терапевт, га-
строентеролог, а перш за все, багатогранна особистість: поетеса, мала неаби-
які музичні здібності, гарно співала, декламувала вірші, ій було притаманне по-
чуття гумору. Разом з тим вона була вимогливою до себе та оточуючих. Лекції, 
семінари, клінічні розбори хворих, які вона проводила, вирізнялись ерудиці-
єю, високою культурою, науковою новизною, практичною спрямованістю.

Професор О. І. Самсон – Вчитель з великої літери, перед яким схи-
ляють голови сотні і сотні медиків. Вона виховала п’ятьох докторів наук 
(О. І. Волошин, В. М. Чорнобривий, Г. С. Стеценко, М. Ю. Коломоєць, 
Т. М. Христич) та 22 кандидати медичних наук.

В останні роки свого життя професор О. І. Самсон активно розро-
бляла геронтологічні аспекти гастроентерології. Її було обрано членом 
Європейської асоціації геронтологів і геріатрів.

Останню лекцію, присвячену діагностиці та лікуванню виразкової 
хвороби, Олена Іларіонівна прочитала студентам 2 березня 1997 року, а 4 
березня її не стало.

З ім’ям О. І. Самсон пов’язане становлення і розвиток гастроенте-
рологічної служби в Україні. З ініціативи та при її безпосередній участі 
в Україні вперше були створені гастроентерогічні кабінети при полікліні-
ках, розроблений та впроваджений в практику метод реабілітаційного від-
новного лікування, організовані стаціонарні відділення реабілітації для га-
строентерологічних хворих.

Професор Олена Іларіонівна Самсон нагороджена 2-ма орденами 
«Знак Пошани», медаллю ім. С. П. Боткіна. Вона – заслужений діяч науки 
та техніки України. З 1988 року почесний громадянин м. Чернівці.

З нагоди 50-річчя Чернівецького медичного інституту її портрет зане-
сено до Галереї портретів фундаторів наукових шкіл Буковинського медич-
ного університету.

Виступ на 7-ій науковій сесії Центрального науково-дослідного 
інституту гастроентерології. (Москва. 31січня-2 лютого 1980 р.)



1975 рік. BООЗ, центр гігієни.

Наукова спадщина О. І. Самсон
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 СОКОЛ
ОЛЕКСАНДРА СЕМЕНІВНА

Олександра Семенівна Сокол (Тарабан) 
народилася 4 травня 1919 року в селі Рогозів 
Бориспільського району на Київщині в селян-
ській сім’ї.

У 1942 році з відзнакою закінчила 1-й 
Київський медичний інститут, після чого пішла 
добровольцем на фронт. До 1946 року працюва-
ла лікарем у військових медичних частинах.

Упродовж 1946-1949 років Олександра 
Семенівна навчалась в аспірантурі і одночас-
но працювала асистентом кафедри інфекційних 

хвороб Київського медичного інституту ім. О. Богомольця.
В 1949 році О. С. Сокол захистила кандидатську дисертацію за темою: 

«Переливання крові як метод лікування черевного тифу». У 1952 році за-
кінчила докторантуру і продовжувала працювати асистентом кафедри ін-
фекційних хвороб Київського медичного інституту ім. О. Богомольця.

Міністерством охорони здоров’я України у 1953 році О. С. Сокол при-
значають завідувачем кафедри інфекційних хвороб Чернівецького держав-
ного медичного інституту. В 1954 році їй присвоєно звання доцента.

Докторську дисертацію за темою: «Особливості дії деяких серцево-су-
динних препаратів у інфекційних хворих» Олександра Семенівна успішно за-
хистила у 1956 році в Інституті інфекційних хвороб АМН СРСР (нині – НДІ 
епідеміології й інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України).

На посаді завідувача кафедри ЧМІ Олександра Семенівна Сокол пра-
цювала до 1962 року. Одночасно у 1955-1957 роках вона обіймала посаду 
декана, а протягом 1957-1962 років – проректора (тоді ця посада називалася 
«заступник директора») з навчальної і наукової роботи інституту.

У 1959 році О. С. Сокол була затверджена у вченому званні професора.

Колектив кафедри інфекційних хвороб ЧМІ в обласній клінічній лікарні (1964 р.)



Наукові дослідження на кафедрі проводилися з урахуванням їх акту-
альності для практичної охорони здоров’я Буковини, зокрема вивчались 
питання клініки та епідеміології буковинської геморагічної лихоманки; 
шлунково-кишкових захворювань на Буковині, зумовлених гельмінтами і 
найпростішими; функціонального стану серцево-судинної системи у хво-
рих на вірусний гепатит; черевного тифу та харчових токсикоінфекцій. 
Досліджувались також прояви і механізми вегето-судинних розладів при 
інфекційному гепатиті. Значна кількість робіт була присвячена питанням 
лікування інфекційних хворих, епідеміології ряду інфекцій, вивченню по-
рушень обміну у хворих на вірусний гепатит та їх лікуванню. Вивчався 
вплив на перебіг гепатиту гемотерапії, антиретикулярної цитотоксичної си-
роватки, глютамінової кислоти та інше. Результати цих досліджень широко 
впроваджувались у лікувальну практику. Вивчення епідеміологічної ефек-
тивності корової вакцини і масова вакцинація нею дітей привела до ліквіда-
ції епідемічних спалахів цього захворювання на Буковині.

У серпні 1962 року професор О. С. Сокол (Тарабан) була переведена 
на посаду завідувача кафедри інфекційних хвороб Київського медичного 
інституту ім. О. Богомольця.

За 27 років її роботи на цій посаді колектив кафедри зберіг і розви-
нув традиційний науковий напрям, який Олександра Семенівна розпочала 
ще в Чернівецькому медичному інституті, приділяючи особливу увагу ві-
русним інфекціям. Вивчаючи природні і пристосувальні реакції організму, 
О. С. Сокол у 1965 році запропонувала спосіб лікування неускладненого 
грипу та інших ГРЗ без застосування хімічних антипіретиків, який у май-
бутньому отримав широке визнання в країні. Вона також обґрунтувала не-
доцільність використовування кортикостероїдів у лікуванні неускладнених 
гострих вірусних гепатитів. За цей період значно зміцнилась матеріальна 
база кафедри, було відкрито нове інфекційне відділення базової клінічної 
лікарні, а у 1979 році – добудова нового корпусу з боксованими палатами.

Багатий клінічний досвід викладений нею у семи монографіях (у спі-
вавторстві) та 160 наукових працях, у яких висвітлені оригінальні підходи 



до розуміння патогенезу і лікування багатьох інфекційних хвороб. Ці дослі-
дження не втратили свого значення і сьогодні.

За час науково-педагогічної діяльності Олександра Семенівна підго-
тувала шість докторів (серед них – академік АМНУ Ж. І. Возіанова, профе-
сори П. М. Козюк, В. П. Ліпковський, Я. П. Латенко, Т. М. Чорна) та 34 кан-
дидати наук, серед яких 3 – були співробітниками кафедри інфекційних 
хвороб Чернівецького медінституту.

О. С. Сокол була ініціатором створення і впродовж 20 років очолю-
вала Республіканське наукове товариство інфекціоністів, регулярні з’їзди і 
конференції якого сприяли втіленню наукових досягнень у практику, підви-
щенню фахового рівня лікарів-інфекціоністів, поширенню медичних знань 
серед населення. І-й Всесоюзний з’їзд інфекціоністів визнав клінічну базу 
кафедри кращою в країні.

О. С. Сокол багато зробила для покращання медичного забезпечення і 
уніфікації викладання інфекційних хвороб в Україні.

Професор О. С. Сокол з коллегами під час роботи конференції зав. 
кафедрами інфкційних хвороб медінститутів України 

(м. Харків, 1980 р.)

За її ініціативи видані методичні рекомендації для викладачів, підго-
товлені співробітниками різних медичних інститутів за єдиною схемою, що 
сприяло удосконаленню викладання цієї дисципліни і підвищення якості 
підготовки лікарських кадрів.

За участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни вона була 
нагороджена бойовими орденами Вітчизняної війни І та ІІ ступеня, а за тру-
дові досягнення – орденами «Знак пошани» та Трудового Червоного прапо-
ра. У 1983 році Олександрі Семенівні Сокол було присвоєно почесне зван-
ня Заслуженого діяча науки і техніки України.

Після залишення посади завідувача кафедри вона до 1993 року пра-
цювала професором-консультантом кафедри.

3 червня 2001 року після тяжкої хвороби професор Олександра 
Семенівна Сокол пішла з життя.



Професор О. С. Сокол з учнями та колегами (27.07.1962 р.)

Наукова спадщина О. С. Сокол
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1. Сокол А. С. Печеночно-почечная недостаточность / А.С. Сокол, 

Е. Е. Кар манова, А. Ф. Киселева. – К.: Здоров’я, 1977. – 135 с. 
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2. Сокол А. С. Редкий случай тяжелого балантидиоза / А.С. Сокол, 
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3. Сокол А. С. Терапевтическая эффективность некоторых антибиотиков 
у больных осложненным коклюшем и корью / А.С. Сокол, Ю. Ю. Ко-
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4. Сокол А. С. Кожно-сосудистые пробы у инфекционно боль-
ных / А. С. Сокол // Врачебное дело. – 1955. – № 2. – С.137-140.

5. Сокол А. С. Пенициллинотерапия больных брюшным тифом, осложнен-
ным пневмониями / А. С. Сокол // Врачебное дело. – 1955. – № 9. – С.892.

6. Сокол А. С. Терапевтическая эффективность синтомицина и левоми-
цетина у больных тифопаратифозной группы / А. С. Сокол, Ю. Ю. Ко-
совский, А. У. Беспала // Врачебное дело. – 1955. – № 9. – С.893.
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 ТАТАРЕНКО
НІНА ПАВЛІВНА
Ніна Павлівна Татаренко 

(1900-1986) – відомий український 
психіатр, представник патофізіоло-
гічного напрямку в психіатрії, учени-
ця і послідовник академіка АН УРСР 
В. П. Протопопова.

Н. П. Татаренко народилася 
23 жовтня 1900 р. у м. Богучар Воро-
незь кої області в сім’ї службовців.

У 1917 році Ніна Павлівна з золо-
тою медаллю закінчила Валуйську жі-
ночу гімназію і вступила до Жіночого 
медичного інституту Харківської ме-
дичної спілки, додавши при цьому 
до своїх 17 років ще один. Це було не-
обхідно для вступу до цього вищого 
медичного закладу.

Навчання в інституті було перервано революційними подіями. Деякий 
час Н. П. Татаренко працювала сестрою милосердя в шпиталях. У 1921 
році її навчання відновилось вже в Харківському медичному інституті.

Ніна Павлівна почала трудову діяльність у 1924 році Чорноморській 
лікарні м. Новоросійська як лікар-стажист. Після піврічного загального 
стажу вона повернулась до Харкова і продовжила працювати в якості лі-
каря-стажиста-психіатра в Радянській психоневрологічній лікарні № 4 ім. 
Я. М. Свердлова (так у той час за рішенням Харківської губвиконкому № 55 
від 30.03.1919 р. була перейменована Сабурова дача).

С 1925 по 1928 р. Ніна Павлівна була аспірантом кафедри психіа-
трії Харківського медичного інституту, якою завідував академік АН УРСР 
В. П. Протопопов.

Одночасно з навчанням в аспірантурі Н. П. Татаренко продовжувала 
працювати у психіатричній клініці. Вже тоді вона проявила велике праг-
нення до науково-дослідної діяльності.

Після закінчення аспірантури Ніна Павлівна протягом багатьох років 
працювала завідуючою гострим прийомним психіатричним відділенням і 
була асистентом Українського державного інституту клінічної психіатрії та 
соціальної психогігієни, який був створений в 1926 році шляхом реоргані-
зації Харківської психіатричної лікарні (Сабуровой дачі) з ініціативи про-
фесора В. П. Протопопова.



Н. П. Татаренко – старший науковий співробітник Української 
психоневрологічної академії 1935 р.

В Українській психоневрологічній академії Н. П. Татаренко працюва-
ла старшим асистентом (1932-1935), потім старшим науковим співробітни-
ком, а в подальшому, після 1935 року – старшим науковим співробітником 
Українського науково-дослідного інституту (1935-1941). При цьому одно-
часно завідувала клінікою інституту і була консультантом його наукової 
частини.

У 1936 році ВАК при Раді Міністрів СРСР затвердила Н. П. Татаренко 
у науковому ступені кандидата медичних наук без захисту дисертації за су-
купністю наукових робіт. До цього затвердження було опубліковано 13 фун-
даментальних дослідницьких робіт. 

У період Другої світової війни Ніна Павлівна перебувала в евакуації 
в м. Кизил-Орда (Казахська РСР), де завідувала військово-експертним від-
діленням Республіканської психіатричної лікарні і була консультантом вій-
ськового шпиталю.

Після звільнення м. Харкова та реевакуації Н. П. Татаренко завідува-
ла психіатричною клінікою Українського науково-дослідного психоневро-
логічного інституту (1943-1945).

У 1945 р. колишньому директору 1-го Харківського медичного інсти-
туту Д. С. Ловлі керівництво СРСР доручило створити у Чернівцях медич-
ний інститут. В цей час, після реевакуації у Харків, були об’єднані в один 
два Харківських медичних інститути, і Дмитро Сергійович запропонував 
бажаючим викладачам поїхати з ним до Чернівців.

Вирішила поїхати на нове місце і Н. П. Татаренко.
31 липня 1945 р. Н. П. Татаренко, вже відомий клініцист і патофізіо-

лог, після проведеного конкурсу була призначена на посаду завідувача ка-
федрою психіатрії Чернівецького державного медичного інституту. На цій 
посаді вона працювала до 1951 року.



Адміністративний корпус обласної психоневрологічної лікарні. 1947 р.

Ніна Павлівна за короткий час зуміла організувати навчальну, наукову 
та лікувальну роботу. Під її керівництвом і за її особистої участі здійсню-
валося становлення психіатричної допомоги області. Основну увагу вона 
звертала на підготовку лікарів-психіатрів, удосконалення їх освіти, надан-
ня консультативної допомоги душевнохворим. На протязі усієї своєї роботи 
у Чернівецькому медичному інституті Н. П. Татаренко здійснювала велику 
практичну допомогу лікарям обласної психіатричної лікуарні, під її керів-
ництвом та при особистій участі йшло становлення психіатричної допомо-
ги населенню Буковини.

Першими асистентами кафедри психіатрії були кандидати медичних 
наук Н. М. Зотіна, Є. Г. Дайн, М. Й. Клейман.

У 1947 році М. П. Татаренко захистила докторську дисертацію за те-
мою: «До психопатології фантомних явищ у свіжеампутованих».

У 1948 році Ніна Павлівна була затверджена у вченому званні профе-
сора, а у 1951 році була обрана на посаду завідуючої кафедрою психіатрії 
Харківського державного медичного інституту.

У 1952 році Н. П. Татаренко опублікувала монографію «К психопа-
тологии и патофизиологии фантомных явлений у свежеампутированных», 
в якій подана глибока патофізіологічна трактовка фантома і рекомендовані 
шляхи терапії.

Після переїзду до Харкова Ніна Павлівна завідувала кафедрою психі-
атрії медичного інституту і за сумісництвом працювала на посаді заступни-
ка директора з наукової частини Українського науково-дослідного психоне-
врологічного інституту.

У 1954 р. вона була направлена у відрядження на 6 місяців радником з 
питань фізіології вищої нервової діяльності в галузі психіатрії в Академію 
наук Угорської Народної Республіки

Повернувшись з Угорщини, Н. П. Татаренко продовжила работу на ка-
федрі психіатрії ХМІ, якою керувала протягом 19 років.



У своїй науковій діяльності М. П. Татаренко завжди залишалася уче-
ницею і послідовником академіка АН УРСР В. П. Протопопова.

Н. П. Татаренко (5-та справа) з співробітниками психіатричного 
відділення Сабурова дача, 1968 р.

Більшість клінічних робіт Ніни Павлівни присвячені найменш вивче-
ним питанням психіатрії та суміжних з нею інших нейронаук. У цих роботах 
представлено не тільки уточнення старих або опис нових клінічних чинни-
ків, а й вперше зроблені спроби патофізіологічного трактування цих даних.

У роботі про онейроїдні стани професор Н. П. Татаренко дала ретель-
ний опис клініки цих станів і провела аналіз клінічної картини з точки зору 
вчення про гіпнотичні фази. Ряд наукових робіт присвячений іпохондрії, де 
вказується на роль процесів інертності в механізмі утворення цих станів і 
їх схожість з нав’язливими явищами і параноєю як клінічними проявами 
процесів застійності у центральній нервовій системі.

Подальша науково-дослідна діяльність Н. П. Татаренко відображала її 
прагнення творчо розвивати вчення І. П. Павлова в області психіатрії, тобто 
патофізіологічний напрямок.

Всього перу Ніни Павлівни належать 139 наукових робіт, в тому числі 
монографії і підручники.

У 1971 р. за її редакцією та при її безпосередній участі був виданий 
перший підручник українською мовою «Психіатрія».

Н. П. Татаренко підготувала 6 докторів і 33 кандидати медичних наук, 
більше 40 аспірантів та клінічних ординаторів. Її учні очолили кафедри 
психіатрії та відділи науково-дослідних інститутів у різних містах різних 
країн, де вони успішно продовжують розвивати ідеї свого вчителя.



Н. П. Татаренко з учнями, 1960 р.

Померла Ніна Павлівна Татаренко 25.02.1986 року, її прах покоїться 
на одному з кладовищ м. Харкова.

Професор Н. П. Татаренко, без сумнівів, внесла великий внесок у роз-
виток медичної науки України. Її принциповість, цілеспрямованість, ши-
рота наукових інтересів і оригінальність мислення, сумлінність, наполег-
ливість у праці є хорошим прикладом для молоді, яка присвятила себе 
психіатричної науці.

Наукова спадщина Н. П. Татаренко
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 ТЕОДОР
ЛЮДВІГ БОРИСОВИЧ
Людвіг Борисович Теодор народився 

у 1897 р. у сім’ї службовця в Ростові-на-Дону. 
У 1908-1916 рр. навчався у Дніпропетровській 
гімназії. У 1916 році поступив, а у 1921 р. – 
закінчив медичний факультет Ростовського 
медичного інституту, де залишився працюва-
ти на кафедрі акушерства та гінекології.

У 1918 році добровільно пішов до лав 
Червоної Армії, на фронті Л. Б. Теодор пере-
бував до 1920 року.

У Ростовському медичному інститу-
ті протягом 20 років він працював на різних 
посадах: ординатора (1921-1925 рр.), асис-

тента (1925-31 рр.), доцента, а з 1938 року – на посаді професора.
Упродовж 1938-41 рр. очолював кафедру акушерства і гінекології і од-

ночасно працював деканом, а згодом – проректором з науково-навчальної 
роботи. Отримав звання доктора медичних наук у 1937 році, у 1938 році – 
став професором.

Підсумком його наукових досліджень у той період стала монографія 
«Аутотрансплантация яичников в переднюю камеру глаза кролика» (1938 р.)

У 1941-1942 рр. Людвіг Борисович Теодор очолював хірургічне від-
ділення військового шпиталю. Був відізваний з армії і направлений у м. 
Фергану, де працював (1942-1946 рр.) завідувачем кафедри акушерства 4-го 
Московського медичного інституту, а згодом – Астраханського медичного 
інституту. У 1946-1948 рр. завідував гінекологічною клінікою Ростовського 
інституту онкології та радіології.

Міський пологовий будинок № 1
(кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології)



У 1948 р. Людвіг Борисович Теодор пройшов за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри акушерства і гінекології Чернівецького медичного ін-
ституту, де пропрацював по 1963 рік.

Людвіг Борисович був одним із засновників кафедри.
Більшість співробітників цієї кафедри мали достатній практичний 

стаж, але не мали досвіду у викладанні та науковій роботі. Тому до 1951 р. 
на кафедрі виконувались поодинокі наукові роботи, не було жодної захище-
ної дисертації.

Професор Л.Б. Теодор і асистенти кафедри 1950 р.

Умови для навчання були недосконалими, лікувальна база знаходи-
лась у незадовільному стані, не вистачало наочних посібників, таблиць та 
апаратури. Тому багато часу приділялося удосконаналенню методів викла-
дання предмету, розробці методичних матеріалів для студентів, а також по-
новленню матеріальної бази кафедри.

Під керівництвом Людвіга Борисовича Теодора розроблялися питан-
ня діагностики і лікування запальних процесів жіночих статевих органів, 
діагностики термінів вагітності, своєчасного виявлення гестозів вагітних, 
лікування онкологічних захворювань жіночої статевої системи, гінеколо-
гічної патології. Вченими кафедри за цей час було написано 33 наукові 
праці, підготовлено і захищено 14 кандидатських і 1 докторська дисерта-
ції. У власному доробку Людвіг Борисович мав 36 опублікованих праць, 
1 монографію.

Професор Л. Б. Теодор у 1945-1951 рр. одночасно працював облас-
ним акушером-гінекологом Чернівецької ради з пологової допомоги при 
МОЗ СРСР та УРСР.



Професори С. М. Савенко, Б. Л. Радзіховський, Л. Б. Теодор
на святковій демонстрації (травень 1961 р.)

Під керівництвом професора Л. Б. Теодора асистентом М. О. Лозинсь-
ким розроблена і впроваджена в практику методика тканинної терапії, пси-
хопрофілактичної підготовки вагітних до пологів, виправлення неправиль-
них положень плода, вивчення проблем маткових кровотеч і пізніх гестозів 
та своєчасної діагностики токсикозу вагітних.

З 1954 року для навчального процесу використовувався онкологічний 
диспансер, де велися дослідження онкологічних захворювань жіночої ста-
тевої системи.

Професор Теодор Л. Б. і працівники кафедри багато уваги приділяли 
лікувальній роботі, організації допомоги при пологах у місті та області, на-
полегливо працювали над підвищенням кваліфікації лікарів.

Професор Л. Б. Теодор та колектив кафедри (1957 р.)



28 серпня 1963 року професор Теодор Людвіг Борисович раптово по-
мер від обширного інфаркту міокарда.

Похований видатний вчений на Востряківському кладовищі у Москві.
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 ТУРКЕВИЧ
МИКОЛА ГЕРВАСІЙОВИЧ

Туркевич Микола Гервасійович на-
родився 21 жовтня 1894 р. в с. Лотеніка 
Холмської губернії (зараз це територія су-
часної Польщі).

В сім’ї народилося шестеро дітей. 
Борис став видатним ученим-анатомом, 
брати Анатолій, Юрій і Олександр загинули 
під час громадянської війни, а сестра Ніна 
померла від іспанки в 15 років.

Микола Туркевич почав вчитися 
у Холмській гімназії. Там він захопився бі-
ологією, фізикою, малюванням. Спочатку 

малював олівцем, а потім перейшов на олію і акварелі. Його картини збе-
реглися і до сьогодні.

У 1916 році, наслідуючи старшого брата Бориса, він вступає 
до Донського медичного інституту на медичний факультет. З першого кур-
су він захопився анатомією і досяг великих успіхів в оволодінні методика-
ми анатомічних досліджень. Завдяки його працьовитості, здібностям і зав-
зятості на нього звернуло увагу керівництво кафедри, і його, студента 4-го 
курсу, залучили до викладання на кафедрі анатомії людини, де він і працю-
вав до закінчення університету. На кафедрі він познайомився з майбутньою 
дружиною Розою Рувимівною Соркіною, з якою одружився у 1920 році.

У 1921 р. Туркевич закінчив університет і почав працювати поміч-
ником прозектора на кафедрі топографічної анатомії і оперативної хірургії.

Через рік сім’я переїздить в м. Житомир на Україну. Там М. Г. Туркевич 
створює і очолює електроводолікарню. Вона працює і сьогодні і носить ім’я 
свого засновника.

Житомир, 1927 рік. Серед співробіників Житомирської водолікарні.



З 1931 року в Білоруському медінституті починається стрімкий на-
уковий зріст Миколи Гервасійовича. Його науковим керівником стає 
С. І. Лебьодкін. Туркевич багато викладає, друкує наукові статті. С. І. Лебьод-
кін, Д. М. Голуб, П. Я. Герке, М. Г. Туркевич та М. О. Журавицька склали 
кістяк білоруської школи ембріологів. За цей період М. Г. Туркевич фактич-
но закінчив роботу над кандидатською дисертацією, матеріали якої були 
опубліковані в німецьких наукових журналах. Він виконав низку цінних на-
укових досліджень, присвячених розвитку мозку, які неодноразово циту-
вались в морфологічній літературі, як новий внесок в морфологію. За су-
купність наукових праць М. Туркевичу без офіційного захисту присудили 
вчений ступінь кандидата медичних наук.

Старший брат, Борис Гервасійович Туркевич, на той час очолював 
кафедру нормальної анатомії в Узбецькому державному університеті в м. 
Самарканді, і коли звільнилась посада доцента, він запросив брата переїха-
ти до Самарканду, що той і зробив.

З групою студентів на практичному занятті. Самарканд. 1935 р.

Спочатку працював на кафедрі нормальної анатомії, а згодом – топо-
графічної анатомії, паралельно займаючись розробкою питань еволюцій-
ної ембріології. Вивчаючи «эпифизарную область крыши промежуточного 
мозга человека», М. Г. Туркевич у 1933 р. вперше зробив опис нової анато-
мічної структури – прекомісурального органа.

У 1935 році Туркевич переїздить до Ленінграду і влаштовується 
на посаду старшого наукового співробітника інституту ім. П. Ф. Лесгафта. 
А з вересня 1936 року працює на посаді доцента кафедри анатомії 3-го 
Ленінградського медичного інституту, де, крім наукової роботи, займається 
викладацькою діяльністю. Невдовзі з’являється ціла низка фундаментальних 
статей з морфології циркумвентрикулярної системи мозку ссавців і людини.

З 1936 року М. Туркевич очолює відділ морфології людини інституту 
ім. П. Ф. Лесгафта. В жовтні 1937 року блискуче захищає докторську дис-
ертацію «Развитие эпифизарной области крыши промежуточного мозга 
у человека и некоторых млекопитающих».



З группою студентів на практичному занятті.
Самарканд. 1935 р.

Призов на війну з білофінами в 1938-1940 рр. на деякий час перериває 
наукову діяльність М. Г. Туркевича. Його демобілізували і перевели на по-
саду доцента кафедри анатомії Військово-морської медичної академії, яку 
очолював видатний анатом Б. О. Долго-Сабуров.

Все закінчилось у жовтні 1943 року… Арешт, безпідставне звинува-
чення в шпигунстві, відоме «Ленинградское дело». Його засудили до 10 ро-
ків тюремного ув’язнення з наступним безтерміновим засланням.

У 1953 році М. Г. Туркевича відправляють у заслання в с. Возвишенка 
Булаєвського району Петропавлівської області з обов’язковою реєстраці-
єю в міліції та з обмеженням пересування. Його дружина і мати залишають 
квартиру в Ленінграді і перебираються у Возвишенку. Там вони працюва-
ли лікарями.

У засланні з донькою Людмилою (с. Возвишенка, 1953 р.)



У засланні з онучкою Наталею, 1953 р.

Після смерті Сталіна родичі починають клопотання про перегляд 
справи і 30 липня 1955 року М. Г. Туркевича реабілітують.

Довідка про звільнення

У 1956 році Туркевича обирають за конкурсом на посаду завідувача 
кафедри анатомії Чернівецького медичного інституту, яку він і очолював 
до 1970 року.



Колектив кафедри анатомії людиниЧернівецького медичного інтитуту. 
Князева Т.В., Козуб М.М., Фішер Г.Г., Влюшина А.А., Туркевич М.Г., 

Малішевська В.А., Круцяк В.М., Шевчук К.С., Степанова В.І. м. Чернівці 1965 р.

У 1957 році йому було присвоєно вчене звання професора.
Туркевич багато займається наукою. Вивчення ембріогенезу задньо-

го мозку людини закінчилися новим відкриттям в ІV шлуночку, в місці від-
ходження епітеліальної пластинки судинного сплетення. В 1957 році в ро-
боті «Еще об одном эмбриональном органе головного мозга человека» він 
описав анатомічну структуру під назвою «Орган ІV мозгового желудочка».

У Чернівцях на вул. Українській в 1958 році зібралася і жила вся ве-
лика родина Туркевича.

Захоплення ембріологічними дослідженнями Микола Гервасійович 
передає своїм учням і співробітникам, створює першу на Буковині школу 
анатомів-ембріологів.

Колектив кафедри анатоми людини Чернівецького медінституту. 
Марчук Ф.Д., Козуб М.М., Власов В.О., Степанова В.І., Шевчук К.С., 

Князева Т.В., Туркевич М.Г., Фішер Г.Г., Малішевська В.А., Круцяк В.М., 
Староста І.В. м. Чернівці, 1962 р.



Професор М. Г. Туркевич багато працює, читає лекції, які крім студен-
тів відвідують і асистенти кафедри, займається науковою роботою.

У 1963 році виходить друком фундаментальна робота «Эмбрио-
наль ное развитие сосудистых сплетений ІУ мозгового желудочка 
и губчатого органа у человека» а в 1964 році – «Изолинейная реконструкция 
на наклонной плоскости», тоді ж вийшла велика стаття «М.Г. При-
вес. Учебник нормальной анатомии человека», де дуже ретельно були 
проаналізовані всі невідповідності і здійснені всі необхідні доповнення 
до цього популярного підручника з анатомії людини.

Після державного іспиту з анатомії людини. У першому ряду 
сидять: доц. Г.Г.Фішер, проф. Б.Л.Радзіховський, проф. М.Г.Туркеви 

доц. В.П.Рябишенко і крайня справа ас. В.А.Малішевська. 
м.Чернівці 1963 р.

У 1967 році побачила світ монографія М. Г. Туркевича «Реконструкция 
микроскопических объектов по гистологическим срезам», в якій він систе-
матизував усі відомі методи реконструкції з корективами, і описав ряд но-



вих засобів. Ця книга одразу стала настільною для науковців при проведен-
ні морфологічних досліджень. Академік АМН СРСР В. М. Терновський, 
з яким Микола Гервасійович був у близьких дружніх стосунках, так від-
гукнувся про монографію: «…Ваша «Реконструкция микроскопических 
объектов по гистологическим срезам» очень содержательна и методически 
очень важна и нужна. У нее есть один недостаток – тираж маленький…»

У 1971 році М. Г. Туркевич вийшов на пенсію.
23 квітня 1975 року Микола Гервасійович Туркевич помер. Не стало вчи-

теля, але залишились його роботи, численні учні, музей та студентська стипен-
дія його імені і портрет, що висить на стіні його робочого кабінету на кафедрі.

Найкращою пам’яткою про видатного вченого – яскраву особистість, 
стала наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження 
М. Г. Туркевича і збірник статей «Актуальні питання морфогенезу».

І сьогодні, майже через 40 років з дня його смерті, 21 жовтня, в день 
його народження,, на могилі завжди лежать живі квіти. Ми живі, доки нас 
пам’ятають. Це секрет людського безсмертя.

Два роки назад кафедрі анатомії людини присвоєно ім’я М. Г. Туркевича.
Виготовлена меморіальна дошка, яка встановлена перед лекційною 

залою учбового корпусу мед університету по вул. Ризькій.

Наукова спадщина М. Г. Туркевича
Наукові праці М. Г. Туркевича відзначалися глибиною і оригінальні-

стю думок. Багато нового він вніс в медичну і порівняльну ембріологію.
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14. Туркевич Н. Г. Развитие ствола ромбовидного мозга у челове-
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 ХЕНКІН
ВАЛЕНТИН ЛЬВОВИЧ

Хенкін Валентин Львович наро-
дився 12 березня 1902 року в м. Ростов-
на-Дону. У 1926 р. закінчив медичний 
факультет Північно-Кавказького уні-
верситету. До 1938 р. працював на ка-
федрі факультетської хірургії цього ж 
університету, а згодом – завідувачем 
хірургічного відділення однієї з ЦРЛ 
Ростовської області. У 1939 р. захистив 
кандидатську дисертацію і працював 
доцентом на кафедрі госпітальної хірур-
гії Ростовського медичного інституту.

Упродовж 1941-1945 рр. В. Л. Хен-
кін працював армійським хірургом 
56-ї армії, головним хірургом окремої 

Приморської армії, начальником відділення Головного військового госпі-
талю ім. Бурденка у Москві. В 1946 р. В. Л. Хенкін повернувся на роботу 
на кафедру госпітальної хірургії Ростовського медичного інституту, де за-
хистив докторську дисертацію на тему: «Пересадка щитовидной железы» 
(1949 р.). Професор – з 1952 р. У 1950-1955 рр. – завідувач кафедри госпі-
тальної хірургії та декан медичного факультету Ужгородського університету.

З 1955 р. працював завідувачем кафедри госпітальної хірургії 
Чернівецького медичного інституту, а з 1962 по 1970 роки – завідувачем ка-
федри факультетської хірургії цього ж інституту.

Клінічний розбір хворих проводить проф. В. Л. Хенкін (1968)



З-під пера професора В. Л. Хенкіна вийшло понад 100 наукових праць, 
три монографії. Він активно працював над проблемами розвитку торакаль-
ної та серцево-судинної хірургії, пластичної хірургії при щілинах губи і 
піднебіння, опіках. Професором В. Л. Хенкіним на Буковині створена шко-
ла хірургів, які гідно продовжили його справу.

Оперує проф. В. Л. Хенкін (1967)

Клініка під керівництвом блискучого клініциста професора В. Л. Хен-
кіна по суті відкрила нові шляхи в організації широкомасштабної невід-
кладної допомоги, впроваджуючи ранню госпіталізацію та прогресивну хі-
рургічну тактику.

Під його керівництвом підготували і захистили докторські та канди-
датські дисертації цілий ряд Буковинських науковців – вихованців нашого 
медичного університету.

Спільна методична нарада кафедри факультетської хірургії та 
хірургічного відділення ОКЛ (1970)



Професор Хенкін В. Л. був головою Чернівецького обласного науко-
вого товариства хірургів.

У 1962 році професора В. Л. Хенкіна було переведено на посаду завід-
увача кафедри факультетської хірургії.

З 1971 по 1974 рік Валентин Львович Хенкін працює науковим консультан-
том кафедри факультетської хірургії.

За заслуги у період Великої вітчизняної війни професор Хенкін В. Л. 
відзначений двома орденами Червоної Зірки, Орденом Вітчизняної війни 
1-го ступеня та трьома медалями.

Він був головою Чернівецького обласного наукового товариства хі-
рургів. Портрет Валентина Львовича занесено до галереї портретів фунда-
торів наукових шкіл університету.

Наукова спадщина В. Л. Хенкіна

Монографії
1. Хенкин В. Л. Ранения кровеносных сосудов (Из опыта Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг.) / В. Л. Хенкин. – Ростов-на-Дону: Ро-
стиздат, 1947. – 59 с. 

2. Хенкин В. Л. Очерки об операции резекции легких по поводу туберку-
леза / В.Л. Хенкин. – Черновцы, 1959. – 194 с. 

Наукові статті
1. Хенкин В. Л. К вопросу исследования функциональной деятельности 

сердца в хирургии / В.Л. Хенкин // Казанский медицинский журнал. – 
1931. – № 1. – С.43-47.



2. Хенкин В. Л. Первичное восстановление сфинктера при ампутации ра-
ковопораженной прямой кишки (Способ автора)/В.Л. Хенкин // Совре-
менная хирургия. – 1936. – № 4. – С.636-639.

3. Хенкин В. Л. К вопросу о множественном эхинококкозе (экперимен-
тальное и клиническое исследование) / В.Л. Хенкин // Хирургия. – 
1938. – № 9. – С.86-90.

4. Хенкин В. Л. Заворот слепой кишки / В.Л. Хенкин // Хирургия. – 1940. – 
№ 4. – С.136-140.

5. Хенкин В. Л. Аутопластическая пересадка щитовидной железы на од-
ной артерии по методу профессора Богораза / В. Л. Хенкин // Хирур-
гия. – 1940. – № 2. – С.71-77.

6. Хенкин В. Л. Опыт лечения ранений кровеносных сосудов в войсковом 
районе / В. Л. Хенкин // Хирургия. – 1944. – № 9. – С.50-57.

7. Хенкин В. Л. Гомопластика пересадки щитовидной железы/В.Л. Хен-
кин // Хирургия. – 1946. – № 5. – С.19-25.

8. Хенкин В. Л. О ганглионевромах грудной полости / В.Л. Хенкин // Вра-
чебное дело. – 1953. – № 7. – С.373-374.

9. Хенкин В. Л. Острая артериальная непроходимость / В.Л. Хен-
кин // Врачебное дело. – 1954. – № 3. – С. 211-216.
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 ЧЕРНЕЦЬКИЙ
ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ

Василь Кирилович Чернецький – 
відомий вчений, педагог, таланови-
тий клініцист-невропатолог, організа-
тор і виконавець наукових досліджень, 
доктор медичних наук, професор кафе-
дри нервових хвороб, психіатрії та ме-
дичної психології ім. С. М. Савенка 
Буковинського державного медичного 
університету, голова Чернівецького об-
ласного товариства невропатологів, пси-
хіатрів та наркологів.

Василь Кирилович Чернецький 
народився 30 січня 1924 року 
в с. Мазурове Кривоозерського району 
Миколаївської області в сім’ї робітни-

ка- коваля. Мати була кравчиня. У цьому селі він жив 6 років.
Наступив важкий період колективізації на селі (1930-32 pp.), і бать-

ко змушений був шукати роботу за спеціальністю. Влаштувався на роботу 
в ковальський цех МТС (смт. Любашівка, Одеської області), куди переїха-
ла вся сім’я.

Через відсутність власної квартири сім’я переїздила ще декілька разів 
(смт. Криве озеро та ін.). Подальші роки були ще важчими – грянув голод 
1933 року, якому передувала небувала засуха 1932 року.

В. К. Чернецький з мамою (1957 р.)

Від трагічних наслідків сім’ю В. К. Чернецького врятувало те, що його 
батько був робітником, на якого поширювалася карткова система. Хоча 
вона була мізерною, та завдяки їй, а також шкільним сніданкам діти вижи-



ли. Важке голодне дитинство пробудило недитячу зрілість та тяжкі розду-
ми про майбутнє, про недоброзичливе відношення серед людей, особливо 
у період колективізації. Це закарбувалося в пам’яті на все життя. Однак ма-
теріальна скрута не зломила волю сім’ї Чернецьких. Навпаки, це її згурто-
вувало. Четверо дітей стали активно допомагати батькам у веденні домаш-
нього господарства, обробці підсобної ділянки землі, виділеної МТС.

Сім’я була прогресивна і дружня. Вона складалася з шести чоловік, 
у тому числі чотирьох братів: Володимира, Василя, Григорія та Ігоря. 
Батьки віддавали все для того, щоб їх сини вивчилися й одержали вищу 
освіту. Це потім справдилось.У шестирічному віці В. К. Чернецький пі-
шов до школи. Дуже старанно вчився, був відмінником, часто одержував 
похвальні грамоти. Він з вдячністю згадує перших вчителів залізничної 
школи смт. Любашівка: Павла Миколайовича Смика та Віру Аврамівну 
Смик, які зуміли прищепити любов до навчання, до Батьківщини, до ро-
боти (в школі була майстерня). Не дивлячись на матеріальні труднощі, 
в дитячі роки домінували ентузіазм, віра в майбутнє, щирі відносини між 
дітьми та дружба.

Сім’я Чернецьких (1951 р.) – сини закінчували вищі навчальні заклади 
(Одеса)

Крім навчання в школі, В. К. Чернецький пристрасно цікавився ху-
дожньою літературою, поезією, особливо історичними романами та іншою 
історичною літературою, публіцистикою, серією книг «Жизнь замечатель-
ных людей» та ін.

У червні 1941 р. 17-річним юнаком В. К. Чернецький закінчив 
Кривоозер-ську середню школу. На другий день після випускного вечора – 
22 червня 1941 року розпочалася найжорстокіша і найкривавіша в історії 
людства Велика Вітчизняна війна, яка спричинила важке потрясіння народу.



Випускники середньої школи 1941 р. (смт. Криве Озеро).
А на наступний день почалася Велика Вітчизняна війна

Війна залишила важкий відбиток на всьому подальшому житті сім’ї 
В. К. Чернецького та його родичів. Через півтора місяця від початку війни 
німецькі, румунські та італійські частини увірвалися в село, де проживала 
сім’я В. К. Чернецького. Уже в перші тижні окупації села підлітки й юнаки, 
в тому числі В. К. Чернецький та його брат Григорій, стали збирати зброю, 
яку залишила Червона армія, для передачі партизанам загону «Буревісник», 
який формувався в Савранському лісі (Одеська область). Вдома були схова-
ні гвинтівка, гранати, патрони, снаряди.

Важке випробування прийшлось витримати сім’ї Чернецьких у період 
майже 3-річної окупації (батько був заручником) – домінував страх та очіку-
вання арешту, якого не встигли здійснити окупанти. Радянські війська звіль-
нили село Мазурове, де проживав В. К. Чернецький, у березні 1944 року.

У цьому місяці він був мобілізований в діючу армію. Брав участь 
у жорстоких боях Великої Вітчизняної війни на території України, Румунії, 
Польщі та Німеччини у складі 1-го Українського фронту, спочатку як ко-
мандир відділення протитанкової роти, а потім – мінометник. Особливо 
запеклі бої з великими втратами радянських військ та фашистів були при 
форсуванні річок Вісла (Польща) та Одер (Німеччина).

На все життя Василь Кирилович Чернецький запам’ятав бій 10-11 серп-
ня 1944 року на плацдармі річки Віслока (притока р. Вісла), де німецькі фа-
шисти, не дивлячись на великі втрати, кинули в бій танкові частини і піхо-
ту. Більше десяти танкових атак протягом дня було відбито. У страшних 
пожарищах гинули солдати. У цій жорстокій битві В. К. Чернецький як ко-
мандир відділення протитанкової роти зі своїми бойовими побратимами 
зуміли підбити декілька німецьких танків і зупинити ворога, який нама-
гався відкинути радянські частини за р. Віслоку. Але протитанкова рота по-
несла тяжкі втрати: із 30 солдат і офіцерів залишилось тільки 3 солдати. 
У стрілецькому батальйоні зосталось тільки 16 із 390 солдат та 2 офіцери. 
Цей героїчний вчинок В. К. Чернецького був відзначений двома орденами: 



«Вітчизняної війни» та «Червоної Зірки», якими нагороджували в основно-
му офіцерів Радянської армії.

21 серпня 1944 року В. К. Чернецький був легко поранений.
Не менш жорстокі бої були на Сандомирському плацдармі (р. Вісла), 

а потім на р. Одер (Німеччина), де Василь Кирилович воював як міномет-
ник, особливо при форсуванні ріки та закріпленні на плацдармі. 13 лютого 
1945 року в день оточення міста Бреслау (Німеччина, тепер Польща) Василь 
Кирилович був важко поранений з масивною кровотечею. Врятували жит-
тя В. К. Чернецькому медсестри фронтового госпіталю, які дали свою кров. 
Переливання крові були проведені ще п’ять разів. Донорами були громадя-
ни Росії і Грузії. Впродовж семи місяців Василь Кирилович лікувався в ева-
когоспіталі м. Тбілісі, а згодом був доставлений у супроводі медсестри гос-
піталю в рідне село Мазурове для продовження амбулаторного лікування. 
Півтора року не загоювалася рана і тому Чернецький В. К. був визнаний ін-
валідом Вітчизняної війни II групи з втратою працездатності.

Марна втрата п’яти років в період окупації, коли В. К. Чернецький 
переніс важке захворювання, а потім участь у жорстоких боях на фронті з 
важким пораненням, не могло не позначитись на подальшому виборі жит-
тєвого шляху.

Лікування в госпіталі (М. Тбілісі, 1945 р.)

Не дивлячись на такі суворі випробування, у 1946 році В. К. Чернець-
кий вступає до Одеського медичного інституту, який закінчив у 1952 році.
Важко було вчитися, особливо перші два роки: не давали спокою наслід-
ки важкого поранення (не міг довго сидіти), матеріальні нестатки і тяготи 
проживання і самообслуговування в гуртожитку, в якому не було необхід-
них зручностей. Попри всі труднощі, Василь Кирилович успішно навчався, 
починаючи з третього курсу був відмінником, відвідував факультативний 
цикл наукових лекцій академіка В. П. Філатова, академіка-невропатолога 
Г. І. Маркелова.



Студентські роки, 9 група Одеського медичного інституту (1950 р.)

Державні іспити він склав на «відмінно», а два із семи на «відмінно з 
відзнакою», тому був запрошений в аспірантуру на кафедри патофізіології 
та факультетської терапії інституту. Але матеріальні труднощі не дозволи-
ли здійснити мрію – займатися наукою. В інституті він активно включився 
в громадську роботу. Після закінчення медінституту його направляють на ро-
боту в м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, де через два місяці 
призначають головним лікарем міської станції швидкої медичної допомоги.

На цій посаді виявилися його організаторські здібності. За два роки 
він добився корінного покращання роботи станції. Поряд з основною робо-
тою працював за сумісництвом на посаді невропатолога, викладав у медич-
ному училищі та завідував Будинком санітарної освіти. Василя Кириловича 
поважали не тільки колектив станції швидкої медичної допомоги, а й ме-
дична спільнота міста.

Василь Кирилович – головний лікар станції швидкої медичної допомоги
(м. Дніпродзержинськ, 1957 р.)



У лютому 1959 року В. К. Чернецький поступає до клінічної ординату-
ри, а в червні – за конкурсом до аспірантури Харківського науково-дослід-
ного інституту неврології та психіатрії, яку успішно закінчив у 1962 році. 
Кандидатська дисертація була затверджена ВАК СРСР у березні 1964 року.

Після аспірантури В. К. Чернецького залишають на роботу в цьо-
му ж інституті. Він обирається спочатку на посаду молодшого, а з лютого 
1964 року – старшого наукового співробітника відділу неврології, яким керу-
вав відомий вчений, заслужений діяч науки України, професор Л. Б. Литвак.

Плідна робота у цьому відділі, невгамовна тяга до знань, нестандартні 
підходи до вирішення проблем клінічної нейроонкології дали свої результати.

Відділ неврології Харківського НДІ неврології та психіатрії на чолі 
з професором Л. Б. Литваком (сидить в центрі, 1962 р.)

У 1966 році була запланована, а в 1972 році виконана докторська дис-
ертація «Патологія базальних вузлів при внутрішньочерепних пухлинах 
(в клініко-морфологічному висвітленні)». Науковими консультантами були 
професори Л. Б. Литвак та Х. Н. Зільберштейн. Проте захист цієї дисерта-
ції, через перебудову ВАК – затвердження спеціалізованих вчених рад з за-
хисту докторських дисертацій, відбувся лише в 1979 році.

У вересні 1981 року В. К. Чернецького обирають за конкурсом за-
відувачем кафедри нервових хвороб та психіатрії з курсом нейрохірургії 
Чернівецького державного медичного інституту (сьогодні Буковинський 
державний медичний університет).

Саме в БДМУ у повній мірі розкрився його науково-педагогічний та 
організаторський талант і високий професіоналізм клініциста-невропатоло-
га. Працездатність та самовідданість науці В. К. Чернецького та керованого 
ним колективу кафедри знайшли своє віддзеркалення в основних напрямках 
неврологічних досліджень. Поряд з ним на кафедрі працювали досвідчені 
викладачі та науковці: невропатологи – доценти Ю. Г. Прасол, Д. В. Куліков, 
асистенти, кандидати меднаук І. Я. Кричун, В. М. Паляниця; психіатри – до-
центи І. П. Дищук, В. М. Підкамінний, асистент к. м.н. В. І. Курик.



Починаючи з 1981 року під керівництвом В. К. Чернецького наукові 
дослідження були об’єднані загальним науковим напрямком (комплексни-
ми темами), оновлена база наукових досліджень (лабораторії біохімії, елек-
трофізіології, рефлексотерапії та ін.).

За його ініціативи була створена творча співдружність з кафедрами гі-
стології (Г. І. Мардар, Г.1. Кокощук), соціальної гігієни та організації охоро-
ни здоров’я (Ц. В. Ясинський), медичної хімії (І. Ф. Мещишен), кафедри ге-
ографії ЧДУ, Інститутом неврології АМН СРСР (до 1991 року), Білоруським 
НДІ кардіології (чл. – кор. АН БРСР Г. І. Сидоренко), Харківським НД1 не-
врології та психіатрії, НДІ нейрохірургії (м. Київ).

В. К. Чернецький, Ю. Г. Прасол, І. Я. Кричун – на кафедрі нервових хвороб 
та психіатрії з курсом нейрохірургії йде обговорення наукових проблем.

Поряд з цим проводились епідеміологічні та клінічні дослідження се-
ред населення окремих регіонів Північної Буковини з розробкою системи про-
гнозування мозкових інсультів для удосконалення їх первинної профілактики 
з урахуванням медико-географічних, геліофізичних та кліматичних факторів.

Професор В. К. Чернецький веде клінічне обстеження хворого (БДМА, 1986 р.)



Основні напрями наукових досліджень В. К. Чернецького стосують-
ся питань нейроонкології з використанням гістологічних та гістотопогра-
фічних методів (кандидатська і докторська дисертації), реабілітації рухових 
порушень при мозкових інсультах, розробки клінічних, електрофізіологіч-
них (РЕГ, ЕЕГ), гістохімічних та інших критеріїв діагностики різних стадій 
ХНМК, ішемічних інсультів, в тому числі уніфікованих. Також вирішення пи-
тань первинної профілактики гострого розвитку мозкового інсульту шляхом 
використання систем прогнозування мозкових інсультів (Ц. В. Ясинський).

Коло наукових інтересів В. К. Чернецького включало питання суміж-
них дисциплін, про що свідчить участь у виконанні наукових досліджень 
та публікації їх результатів брало участь 110 наукових співробітників (ав-
торів, співавторів) БДМУ та інших наукових закладів України, у тому числі 
33 професори, 41 доцентів, кандидатів медичних наук, 36 практичних ліка-
рів, 30 студентів, клінординаторів та лікарів-інтернів.

У діяльності В. К. Чернецького значне місце займали питання впроваджен-
ня наукових розробок у практику: 10 методів діагностики та 36 методів лікування.

Творчі досягнення професора В. К. Чернецького відображені в 
300 опублікованих наукових працях, серед яких 15 монографій, 15 навчаль-
них посібників, 29 методичних рекомендацій та інформаційних листів.

Різнобічна наукова діяльність В. К. Чернецького відзначена урядови-
ми нагородами: орден «Знак Пошани», двома значками «Відмінник охорони 
здоров’я», Почесними грамотами, у тому числі і Почесною грамотою МОЗ 
України (2003 p.), відзнакою «Почесний професор академії» (2004 р.), диплома-
ми за кращі наукові роботи, включаючи студентські, та грошовими преміями.

Його ім’я занесено до «Книги пошани» Буковинського державного 
медичного університету.

Значну увагу В. К. Чернецький приділяє підготовці наукових і прак-
тичних кадрів. Під його керівництвом виконано 2 кандидатські дисерта-
ції (Н. В. Васильєва, І. І. Кричун), підготовлено 12 клінординаторів і 1 ас-
пірант, 137 лікарів-інтернів та 150 практичних лікарів на робочих місцях.

Продуктивній праці В. К. Чернецького сприяли добрі стосунки в сім’ї. 
Його дружина Нінель Василівна, лікар-фізіотерапевт, завжди допомагала у ви-
конанні наукової роботи. Донька Олена закінчила Харківський університет, 
філологічний факультет, захистила кандидатську дисертацію і працює на по-
саді доцента Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Творчі досягнення професора В. К. Чернецького відзначені вагомими 
здобутками у творчій діяльності – тільки за 2000-2003 рр. ним опубліковано 
46 наукових праць. Серед них одна монографія та 4 навчальних посібники.

Як голова Ради ветеранів війни та праці БДМУ брав участь в комісіях 
по визначенню соціальних та медичних проблем ветеранів, організації зу-
стрічей до Дня Перемоги та ін.

Поряд з цим він цікавився минулим своїх предків, збирав відомості 
про них за останні 200 років та надрукував дві книги: «Родовід Чернецьких, 
1800-2000 pp.» та «Родовід Злочевських, 1800-2000 рр.» по лінії матері.



В. К. Чернецький – голова Ради ветеранів війни та праці.
Святкування дня Перемоги з ветеранами БДМУ (1993 р.)

За воєнні заслуги та багаторічну успішну наукову та лікарську діяль-
ність професора В. К. Чернецького було відзначено 24 урядовими нагоро-
дами, у т. ч. – 5 орденами та 19 медалями. Його висока працездатність, чес-
ність та безкорисливість у відношенні до хворих і співробітників, а також 
відданість справі медичної науки, охороні здоров’я та воєнні заслуги завж-
ди будуть прикладом для наступних поколінь вчених-медиків та лікарів.

6 січня 2012 року професор В. К. Чернецький пішов з життя.

Наукова спадщина В. К. Чернецького

Монографії
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зирование, компенсация, диагностика и лечение / В. К. Чернецкий, 
А. И. Мардарь, Ц. В. Ясинский [и др.]. – Черновцы: БДМА, 2000. – 119 с. 
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 ШІНКЕРМАН
НАУМ МОЙСЕЙОВИЧ

Про життєвий шлях професора 
Наума Мойсейовича Шінкермана роз-
повідають документи, які зберігаються 
в архівах Буковинського та Одеського 
державних медичних університетів, 
та документація організованої ним 
кафедри. Безцінна для нас «История 
кафедры патологической анатомии 
Черновицкого медицинского инсти-
тута (1944-1969)», яка була написана 
Н. М. Шінкерманом на 39 сторінках 
машинописного тексту вже після того 
як він залишив кафедру.

Н. М. Шінкерман народився 
4 червня 1907 року, батько – Мошко 

Менделевич – годинникових справ майстер, мати – Мона Ісаківна – домо-
господарка. А ще слід урахувати, що першу освіту майбутній професор 
здобував у революційні часи в невеличкому містечку Подільської губернії 
(нинішня територія Одеської області). І виходячи з вищесказаного, особли-
во вражають здібності літератора у професора медицини.

У 1920 році родина переїхала до Одеси.
Після закінчення медичного інституту до 1935р. він працював на по-

саді ординатора у одному із сіл Одеської області, потім дворічна служба 
в якості молодшого лікаря полка у лавах Радянської Армії, а лише потім 
доля майбутнього професора-патологоанатома назавжди пов’язана з науко-
вою стезею, на якій він залишив про себе особливу пам’ять і як педагог, і як 
лікар, і як науковець.

Викладацька робота на посаді асистента, кандидатська дисертація 
на тему: «Первинний рак легень», посада виконувача обов’язків доцента 
кафедри патологічної анатомії – такі ключові кар’єрні етапи «одеського пе-
ріоду» Н. М. Шінкермана. Одночасно Наум Мойсейович виконував роботу 
прозектора у 2-й клінічній лікарні м. Одеси.

У червні 1941 року, коли Друга світова війна охопила територію СРСР, 
Н. М. Шінкерман був призваний до лав Радянської армії, де пройшов шлях 
від лікаря-спеціаліста (патологоанатома) до Головного патологоанатома 4-го 
Українського Фронту. За заслуги був нагороджений двома орденами Червоної 
Зірки, п’ятьма бойовими медалями, Чехословацьким Воєнним Хрестом.

Після закінчення війни у військовому званні майора він був призна-
чений на посаду Головного патологоанатома Прикарпатського військового 
округу, на якій був до липня 1946 року.



Одночасно за сумісництвом (з вересня 1945 року) виконує обов’язки 
завідувача кафедри патологічної анатомії Чернівецького медичного інсти-
туту, який був організований у жовтні 1944 року.

Навчальний процес у 1945 році розпочався за наявності лише 5 мі-
кроскопів та декількох таблиць, привезених із Харкова. У зв’язку з від-
сутністю в області на той час патогістологічної лабораторії, не вивчався 
не тільки біопсійний та некробіопсійний матеріали, але й не виготовляли-
ся навчальні мікроскопічні препарати. Невелика кількість їх була привезе-
на асистентом Н. С. Васнєцовим з кафедри патологічної анатомії Одеського 
медичного інституту. Тому важливою подією в історії кафедри у вересні 
1945 року була організація патогістологічної лабораторії. Кількість біопсій-
ного матеріалу, що досліджувався, поступово зростала. Робота патогістоло-
гічної лабораторії докорінно поліпшила якість навчального процесу.

5 листопада 1965 року було організоване Чернівецьке обласне наукове 
товариство патологоанатомів та судово-медичних експертів, яке стало цен-
тром наукової роботи та підвищення лікарської кваліфікації його членів. 
Звіти товариства, яке очолювали завідувачі кафедри, регулярно публікува-
лися у московському журналі «Архив патологи».

Слід відзначити, що у 1945 році патолоанатомічна служба на Буковині 
практично не функціонувала, а на кафедрі викладали спеціалісти не па-
толоанатомічного профілю. У зв’язку із цим, на плечі професора 
Н. М. Шінкермана лягло тяжке завдання створення не тільки повноцін-
ної кафедри патологічної анатомії, але і організації прозекторської роботи 
на Буковині у всіх її напрямках.

Тому Наума Мойсейовича слід вважати засновником кафедри патоло-
гічної анатомії та всієї патологоанатомічної служби на Буковині



Обговорення на заняттях зі студентами цікавого випадку з 
патологічної анатомії біля секційного столу

Значний обсяг організаторської роботи за медичним профілем, актив-
на участь у немедичній публіцистиці, а, можливо, і вимоги того часу пояс-
нюють порівняно невелику кількість опублікованих ним особисто чи у спі-
вавторстві наукових медичних праць – трохи більше п’ятдесяти (з початку 
наукової діяльності і на момент захисту докторської дисертації у Наума 
Мойсейовича було опубліковано 24 наукові праці). Проте, в активі Наума 
Мойсейовича значаться:

- докторська дисертація на тему: «Материалы к патолоанатомической 
и нормальной морфологии щитовидной железы в Буковинском эндемиче-
ском очаге зобной болезни» (1955 р.);

- монографія;
- створений музей макро- і мікропрепаратів;
- плеяда учнів: 8 докторських та 8 кандидатських дисертацій з різних 

галузей медицини.
Особливо слід відзначити таких відомих в Україні та за її межами по-

слідовників Н. М. Шінкермана – академіка АМН України, чл. – кор. НАН 
України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Д. Д. Зербіно 
та дійсного члена Міжнародної Академії Патології (Нью-Йорк, США) про-
фесора В. С. Прокопчука.

У 1957 р. доктор медичних наук Н. М. Шінкерман затверджений 
Вищою Атестаційною комісією (тоді вона займалася також і присвоєнням 
вчених звань) у вченому званні професора.



Кафедральна нарада під головуванням професора Н. М. Шінкермана.
(ліворуч: Е. М. Александрова, С. Д. Тащук, праворуч: В. С. Прокопчук.)

Продовжується багатогранна діяльність професора Н. М. Шінкермана. 
Лекції студентам і лікарям, змістовні кафедральні наради, діагностична ро-
бота, клініко-патологоанатомічні конференції, розробка нових наукових на-
прямків, громадська діяльність. Про це свідчать друковані документи, фо-
тографії і спогади очевидців, які і нині працюють на кафедрі.

Колектив кафедри у 1964 році
1 ряд – ЕМ.Александрова, Г. А. Голубь, Н. М. Шінкерман, С. Д. Тащук, 

М. О. Колачева; 2 ряд – В. А. Костилєва, В. Л. Фастівський, 
Н. А. Іпат’єва, Г. Л. Гунько, Н. В. Кирієнко; 

3 ряд – І. М. Буланко, В. С. Прокопчук.



Професор Н. М. Шінкерман проводить демонстраційне заняття зі 
студентами та клінічними ординаторами.

Головним науковим напрямком кафедри було і є вивчення патології 
лімфатичної системи та щитоподібної залози в ендемічній Буковинській 
зоні. При чому проблема зобу виявилась цікавою, ще дуже мало вивченою 
проблемою. Також це стосується вивчення крово- та лімфообігу в інших 
ендокринних органах. У 1968 р. ім’я Н. М. Шінкермана, одночасно із його 
виходом на заслужений відпочинок, наказом по медичному інституту було 
занесено на Дошку пошани, а у 1969 р. – внесено до «Книги пошани інсти-
туту». Його портрет занесено до Галереї портретів фундаторів наукових 
шкіл Буковинського медичного університету.

Залишивши кафедру, професор Н. М. Шінкерман деякий час ще пра-
цював прозектором в обласній клінічній лікарні, а потім виїхав на постійне 
проживання у м. Москву, де жив до свого 91-го дня народження, пішовши з 
життя 25жовтня 1997 року.
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 ЩУПАК
НАТАН БОРИСОВИЧ
Натан Борисович Щупак наро-

дився  2 травня 1902 р. у м. Липовець 
на Вінничині в сім’ї службовця.

Свою трудову діяльність розпо-
чав 17-річним юнаком. Навчаючись 
у трудовій школі, давав приватні уро-
ки. Після закінчення школи працював 
у Липовецькому повітовому виконкомі 
діловодом, а після завершення коротко-
термінових вчительських курсів учите-
лював у трудовій школі.

У 1927 р. він закінчив Київський 
медичний інститут. Протягом 
1928-1940 рр. був спочатку аспірантом, 
асистентом, а потім – доцентом кафе-
дри терапії цього ж інституту. У роки 

Великої Вітчизняної війни служив на посаді завідувача терапевтичного від-
ділення польового госпіталю, армійським терапевтом.

У формуванні Натана Борисовича Щупака як вченого і педагога ви-
рішальну роль відіграло його навчання в аспірантурі та робота асистентом 
кафедри факультетської терапії під керівництвом одного з основополож-
ників Київської терапевтичної школи академіка М. Д. Стражеска. У 1936 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лямблиоз», а у 1948 р. – док-
торську на тему: «Болезнь Боткина, ее место среди других инфекционных 
желтух военного времени».

У 1939 р. йому присвоєно вчене звання доцента, а в 1950 р. – професо-
ра. У 1949 році Н. Б. Щупак переїжджає до Чернівців і з 1949 р. по 1966 р. 
очолює кафедру факультетської терапії Чернівецького медичного інституту.

У 1966 р. за станом здоров’я Щупак Н. Б. звільняється з роботи і пе-
реїздить до Києва.

Професор Щупак Н. Б. є автором 89 наукових праць, у тому числі 8 
монографій, серед них: «Хвороба Боткіна» (1948), «Лямбліоз кишечника та 
жовчних шляхів» (1952), «Позалегеневий туберкульоз у клініці внутрішніх 
хвороб» (1962), які і досі не втратили своєї актуальності. Визначні заслуги 
його в галузі гепатології (всебічне вивчення хронічного гепатиту), фтизіа-
трії, ендокринології та організації терапевтичної служби на Буковині.

За 17 років роботи в Чернівецькому медичному інституті професо-
ром Щупаком Н. Б. проведена велика робота з організації навчальної роботи 
на кафедрі, підготовки наукових та лікарських кадрів. Під його керівництвом 
підготовлено й захищено дві докторські та 14 кандидатських дисертацій.



Чернівецька обласна клінічна лікарня та кафедра факультетської 
терапії на початку ХХ століття

Серед учнів Н. Б. Щупака слід відзначити такий вчених, як 
О. О. Волощук, Л. С. Клочкова, П. М. Ляшук, А. П. Аніпко, Б. І. Шевченко, 
В. П. Пішак, Г. Д. Луканьов та інші, які продовжують традиції свого настав-
ника – вченого, педагога, лікаря.

Н. Б. Щупаком закладено основний науковий напрямок кафедри-га-
строентерологія. Його фундаментальні роботи з гепатології не втратили і 
сьогодні свого наукового та практичного значення. Поряд з питаннями га-
строентерології в останні роки Щупак Н. Б. багато уваги приділяв фтизіа-
трії, особливо позалегеневим формам туберкульозу.

Великий внесок зробив Н. Б. Щупак в роботу керованої ним клініки, 
а також у справу навчання терапевтів області як організатор і декан інститу-
ту удосконалення кваліфікації лікарів без відриву від виробництва. Багато 
уваги приділяв підвищенню якості лікувальної роботи в базовому терапе-
втичному відділенні обласної клінічної лікарні, на його обходи хворих при-
ходили терапевти з інших лікувальних закладів міста.

Щупак Натан Борисович виконував значну громадську роботу, оби-
рався депутатом міської ради, головою обласного товариства терапевтів, 
членом правління республіканського та всесоюзного товариств терапевтів. 
Він був нагороджений орденом Червоної Зірки, двома медалями та знаком 
«Відмінник охорони здоров’я», йому багаторазово оголошувалися подяки 
в наказах по інституту та облздороввідділу.

З нагоди 50-річчя Чернівецького медичного інституту його портрет за-
несено до галереї фундаторів наукових шкіл академії. З 1994 р. засновано 
щорічну студентську стипендію ім. професора Н. Б. Щупака.
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 ЮХИМЕЦЬ
ОЛЕКСІЙ ДЕМ’ЯНОВИЧ

Олексій Дем’янович Юхимець – 
один із фундаторів медичної освіти 
Буковині, відомий вчений, досвідчений 
хірург, талановитий керівник, визнаний 
громадський діяч. 

Олексій Дем’янович народив-
ся 5 вересня 1918 року в с. Лотівка 
Шепетівського району, що 
на Хмельниччині, у багатодітній селян-
ській родині. Сім’я мала невеличке гос-
подарство, потім працювала в колгос-
пі. Батько довгий час очолював сільську 
громаду.

З раннього дитинства Олексію довелося і за молодшими братами та 
сестрою доглядати, і по господарству батькам допомагати. Вже тоді вияв-
лялися риси, притаманні йому і в дорослому житті: наполегливість, праце-
любність, дисциплінованість, а також потяг до знань. Це особливо визначи-
лося під час навчання в 5-7 класах середньої школи, що була розташована 
в райцентрі за 6 кілометрів від рідного села. Щоденно в літню спеку та зи-
мову холоднечу по сільському бездоріжжю впродовж 3-х років ходив юнак 
до Грицева здобувати знання.

Після успішного закінчення школи вступив до Шепетівського медич-
ного технікуму. Під час студіювання основ медичних знань відзначався ста-
ранністю та великою зацікавленістю. Саме в цей час виявилися організа-
торські здібності Олексія, його громадська активність та риси лідера.

Технікум закінчив на «відмінно», і в цей час доля завдала першого 
тяжкого удару – раптово помирає батько. Олексій опинився перед нелег-
ким вибором – серце рвалося до рідної оселі, до осиротілих братів та се-
стри, що потребували допомоги, а за розподілом після технікуму отримав 
призначення у віддалене село Полонського району. Вирішив так, як вима-
гав громадський обов’язок перед обраною професією. Такої ж позиції до-
тримувався і в усьому подальшому житті. У 1940 році Олексія Юхимця 
призвали до лав Червоної Армії, де він виконував обов’язки санітарного 
інструктора танкового батальйону. З перших днів війни брав участь у бойо-
вих діях у складі 1-ї Гвардійської танкової бригади. Під час запеклих боїв 
під Москвою отримав тяжке поранення, тривалий час лікувався у тилово-
му госпіталі м. Фрунзе. У 23 роки став інвалідом. Після одужання зали-
шився на роботі в госпіталі, працював старшим фельдшером хірургічного 
відділення до самого кінця війни. Одночасно, за порадою старших товари-
шів-медиків, вирішив продовжувати освіту і вступив на вечірнє відділен-



ня Киргизького медичного інституту. Перший курс закінчив на «відмінно», 
але коли в 1944 році госпіталь був передислокований до м. Вітебськ, нав-
чання довелося перервати. Знову довелося робити вибір. Він прийняв рі-
шення – що більше потрібний у госпіталі.

Випускник Чернівецького медичного інституту 1949 р.

Після війни доля закинула його на Буковину, відкрилася можливість 
продовжити навчання у Чернівецькому медичному інституті, який щойно 
був створений. У студентські роки поєднував успішне навчання з активною 
громадською діяльністю, неодноразово обирався на керівні громадські по-
сади, отримував іменну Сталінську стипендію. Схильність до хірургії ви-
явилася вже на третьому курсі. Перші навички наукової роботи отримав 
у талановитого вченого та педагога М. П. Новікова, під керівництвом якого 
виконав та опублікував дві наукові праці.

Навчання в ЧМІ. Разом з однокурсниками. 1949 р.
(Юхимець О. Д. – 1-й ряд, 3-й зліва)



У 1949 р. Олексій Дем’янович з відзнакою закінчив медичний інсти-
тут і за рішенням вченої ради залишився в інституті для навчання в клініч-
ній ординатурі. З цього часу і до самого виходу на пенсію життя його було 
нерозривно пов’язане з кафедрою факультетської хірургії. По закінчен-
ню клінічної ординатури, яка визначила подальший напрямок його прак-
тичної діяльності та наукового пошуку, з 1952 року Олексій Дем’янович 
працює на посаді асистента кафедри. У 1957 році захищає кандидатську 
дисертацію на тему: «Лікування інфікованих ран терпентином (живицею) 
з Буковинської піхти». У 1958 році він обирається на посаду доцента, а з 
1971 по 1980 pp. очолює кафедру факультетської хірургії.

Колектив кафедри під керівництвом Олексія Дем’яновича зробив 
вагомий внесок у вирішення таких актуальних проблем медицини, як хі-
рургічна інфекція та ендемічний зоб на Буковині. Продовжуючи вивчення 
цього напрямку, розпочате одразу після війни працівниками кафедри, він 
значно поглибив та розширив діапазон досліджень, особливу увагу приді-
ляючи вивченню клінічних, біохімічних та морфологічних особливостей 
зобу на Буковині, вдосконаленню його хірургічного лікування, проблемам 
реабілітації оперованих хворих.

Колектив кафедри факультетської хірургії на чолі з 
доц. О. Д. Юхимцем.

Майже у 800 хворих на зоб, більшість з котрих оперував безпосеред-
ньо Олексій Дем’янович, вивчені найближчі та віддалені результати хірур-
гічного лікування.

Проведені дослідження мали вагоме значення у ліквідації зобу, як ен-
демічного захворювання на Буковині. Великий матеріал (понад 1000 всебіч-
но обстежених хворих на вузлові форми зобу) був покладений в основу док-
торської дисертації, робота над якою внаслідок несприятливих обставин так і 
не була доведена до кінця. Результати дослідження були узагальнені у фунда-
ментальній монографії «Клініка та хірургічне лікування вузлових форм зобу».



Разом із співробітниками кафедр мікробіології та хімії медичного ін-
ституту О. Д. Юхимець брав безпосередню участь у синтезі, вивченні та 
впровадженні у практику нового антимікробного препарату – декаметокси-
ну, на який було отримано авторське свідоцтво. Багаторічний науковий по-
шук, плідна клінічна та навчально-методична праця знайшли своє відо-
браження у 132 наукових працях, 2 навчальних посібниках, монографії, 
авторському свідоцтві, понад 20 раціоналізаторських пропозиціях.

Під керівництвом Олексія Дем’яновича виконано 5 кандидатських 
дисертацій.

Олексій Дем’янович Юхимець був не тільки хорошим медиком, та-
лановитим ученим, а й здібним організатором. Це особливо виявилося 
у роки, коли він очолив медичний інститут (1962-1974). Саме в 60-70-х ро-
ках Чернівецький медичний інститут займає гідне місце серед медичних 
закладів України. За цей час, в основному, були вирішені питання підготов-
ки науково-педагогічних кадрів, організації навчального та науково-дослід-
ного процесів. Випускників Чернівецького медичного інституту з радістю 
приймали на роботу в лікувальні заклади різних регіонів СРСР. Однак по-
дальший розвиток інституту, з урахуванням щорічного збільшення кілько-
сті студентів і зростаючих вимог до рівня підготовки фахівців, гальмувався 
незадовільною матеріально-технічною базою. За повоєнні роки в інститу-
ті не було збудовано жодного навчального корпусу чи гуртожитку, потреба 
в яких була нагальною.

Перед О. Д. Юхимцем, як ректором, постало складне завдання: 
не зменшуючи зусиль у подальшому вдосконаленні навчального процесу, 
наукової роботи, звернути особливу увагу на розвиток матеріальної бази. 
У порівняно короткий термін було збудовано 4 гуртожитки на 1596 місць. 
Це дозволило забезпечити житлом всіх приїжджих студентів, виділити кім-
нати для студентських сімей. У гуртожитках були створені необхідні умо-
ви для навчання та відпочинку. І не дивно, що у 1969 році на Всесоюзному 
конкурсі гуртожитки Чернівецького медичного інституту за відмінну ор-
ганізацію культурно-побутових умов для студентів були відзначені гра-



мотою Міністерства охорони здоров’я СРСР та ЦК профспілки медичних 
працівників.

Велика робота була проведена з реконструкції приміщень колишньої 
ткацької фабрики, переданих інституту. Тут були створені умови для ро-
боти кафедри фізичного виховання, лікувальної фізкультури та лікарсько-
го контролю, функціонування спортивних секцій та гуртків, оздоровлення 
студентів, розв’язано ще чимало інших питань матеріального забезпечення 
діяльності інституту.

Вміння ректора бачити головні проблеми дало можливість виріши-
ти ще одне важливе завдання – створення спортивно-оздоровчої бази для 
студентів та викладачів інституту на березі Дністра у селі Репуженці. З до-
помогою Чернівецького олійно-жирового комбінату та при активній участі 
студентів і співробітників інституту впродовж 4-х років на спортивно- оз-
доровчу базу було проведено воду, електропостачання, побудовано їдальню 
на 160 місць та добротні дерев’яні будиночки на 186 місць, на мальовничо-
му березі Дністра обладнано пляж.

Велику увагу під час керівництва інститутом Олексій Дем’янович 
приділяв подальшому розвитку науково-дослідної роботи. Саме в 60-70 
роках найбільший внесок зробили науковці інституту у розробку таких 
проблем медицини, як фізіологія ендокринних залоз, зокрема лікування і 
профілактика ендемічного зобу на Буковині, вивчення, лікування і профі-
лактика хвороб органів травлення, серцево-судинної системи, синтез та ви-
робництво нових лікарських препаратів. У розробку цих питань великий 
внесок зробили провідні вчені інституту: М. М. Ковальов, Н. Б. Щупак, 
О. І. Самсон, Г. А. Троян, С. М. Савенко, В. М. Круцяк та ін.



З актуальних наукових проблем проведено багато інститутських, рес-
публіканських та всесоюзних наукових конференцій, запропоновано для 
практики вагомі наукові рекомендації.

Це сприяло обміну передовим досвідом, впровадженню нових досяг-
нень науки в практику, підвищенню кваліфікації науково-педагогічних пра-
цівників і лікарів. Тільки за 1963-1974 pp. в інституті було підготовлено 34 
доктори та 174 кандидати медичних наук.

Великий вплив мав О. Д. Юхимець на організацію та вдосконален-
ня навчального процесу. З його особистої ініціативи була проведена робота 
по впровадженню в навчальний процес програмованого навчання та контр-
олю знань студентів, щорічна організація науково-практичних конференцій, 
присвячених новим формам навчання. Для викладачів інституту був створе-
ний факультет педагогічної майстерності як школи удосконалення, особли-
во молодих науковців. Доброю традицією став запропонований Олексієм 
Дем’яновичем огляд кафедр перед початком нового навчального року.

Значну увагу ректор приділяв розвитку художньої самодіяльності – 
за його сприяння гурток пісні і танцю інституту став ансамблем «Трембіта» 
і отримав у 1965 році звання «Народного ансамблю пісні і танцю». На рес-
публіканському ювілейному огляді він був нагороджений золотою медал-
лю, а на всесоюзному – срібною медаллю та дипломом II ступеня.

О. Д. Юхимець з учасниками народного ансамблю пісні і танцю 
«Трембіта»

Незважаючи на величезний обсяг роботи з керівництва навчальним 
закладом, О. Д. Юхимець ні на день не полишав педагогічної, наукової, 
лікувальної роботи, операційного столу. Щовечора у його квартирі лунав 
дзвінок чергового лікаря клініки, який інформував про стан здоров’я осо-
бливо тяжких хворих.



Біля ліжка важкохворого пацієнта

На якому посту не працював би Олексій Дем’янович, він завжди від-
давав всі сили, енергію і знання справі, якій присвятив все життя. Йому 
завжди були притаманні цілеспрямованість, зібраність, вміння вирішувати 
складні завдання і брати на себе відповідальність, глибоке розуміння жит-
тя, життєстверджувальний оптимізм, принципова вимогливість до себе та 
інших. І поряд з цим – доброта, скромність, чуйність, безкорисливість.

За бойові подвиги і трудові заслуги О. Д. Юхимець нагороджений ор-
денами Вітчизняної війни І ступеня, Трудового Червоного Прапора, орде-
ном Знак Пошани, медаллю «За відвагу» та дванадцятьма іншими медалями.

Доля не раз завдавала Олексію Дем’яновичу жорстоких та несправед-
ливих ударів, але це не зменшило його доброзичливості і людяності, не змі-
нило його відданості інституту та улюбленій справі. Після виходу на заслу-
жений відпочинок Олексій Дем’янович не замкнувся у колі родини, не став 
байдужим. Завжди жваво цікавився справами інституту та кафедри, з 1995 
року був почесним членом Вченої ради, неодноразово брав участь у її засі-
даннях. Активно співпрацював з радою ветеранів Великої Вітчизняної вій-
ни Чернівецької області.

Ветерани Великої Вітчизняної війни ЧМІ святкують 40-річчя Перемоги



З характерним для нього завзяттям віддавався улюбленому захоплен-
ню – садівництву, на яке раніше не вистачало часу.

На улюбленій дачі

У пам’яті друзів, співробітників, дітей Олексій Дем’янович назавжди 
залишиться яскравою та неординарною особистістю, яка гармонійно по-
єднувала у собі мудрість філософа, оптимізм працелюба та реалії вченого.
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1931-1983 професор, завідувач кафедри 
патологічної фізіології 
(1966-1980 рр.)

20. Пісько Григорій 
Тимофійович

1928-1999 професор, завідувач кафедри 
фармакології (1967-1972 рр.)

21. Радзіховський 
Борис Леонідович

1909-1975 професор, завідувач кафедри 
очних хвороб (1945-1975 рр.)

22. Савенко Сергій 
Миколайович

1901-1976 професор, завідувач 
кафедри нервових хвороб 
(1945-1973 рр.)

23. Самсон Олена 
Ілларіонівна

1921-1997 професор, завідувач кафедр 
пропедевтики внутрішніх 
хвороб (1965-1967 рр.), 
факультетської терапії 
(1967-1991 рр.)



24. Сокол Олександра 
Семенівна

1919-2001 професор, завідувач 
кафедри інфекційних хвороб 
(1953-1962 рр.)

25. Татаренко Ніна 
Павлівна

1900-1986 професор, завідувач кафедри 
психіатрії (1945-1951 рр.)

26. Теодор Людвіг 
Борисович

1897-1963 професор, завідувач кафедри 
акушерства і гінекології 
(1948-1963 рр.)

27. Туркевич Микола 
Гервасійович

1894-1975 професор, завідувач кафедри 
нормальної анатомії людини 
(1956-1970 рр.)

28. Хенкін Валентин 
Львович

1902-1978 професор, завідувач кафедр 
госпітальної хірургії 
(1955-1962 рр.), факультетської 
хірургії (1962-1971 рр.)

29. Чернецький Василь 
Кирилович

1924-2012 професор, завідувач кафедри 
нервових хвороб та психіатрії 
(1981-1992 рр.)

30. Шинкерман Наум 
Мойсейович

1907-1997 професор, завідувач кафедри 
патологічної анатомії 
(1945-1968 рр.)

31. Щупак Натан 
Борисович

1902-? професор, завідувач кафедри 
факультетської терапії 
(1949-1966 рр.)

32. Юхимець Олексій 
Дем’янович

1918-2001 доцент, завідувач кафедри 
факультетської хірургії 
(1971-1980 рр.)
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