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СІЧЕНЬ 

 

01.01 – 75 років від дня народження Кришталя Миколи 

Васильовича (01.01.1948 р. н.) – лікаря-патофізіолога, 

доктора медичних наук (1995), професора (2003), дійсного 

члена Нью-Йоркської академії наук (1999), завідувача кафедри 

патологічної фізіології (2009–2018). 

 

 

01.01 – 150 років від дня народження Москальова 

Митрофана Миколайовича (01(13).01.1873–20.08.1940) – 

лікаря-хірурга та уролога, доктора медицини (1913), професора 

(1919), завідувача кафедри загальної хірургічної патології 

Імператорського університету Св. Володимира, згодом 

Київського медичного інституту (1919–1931), консультанта 

лікувальних закладів м. Києва (1932–1938). 

 

03.01 – 135 років від дня народження Корхова Івана 

Петровича (03(15).01.1888–01.06.1948) – лікаря-хірурга, 

організатора медичної науки, доктора медицини (1921), 

професора (1930), завідувача кафедри шпитальної хірургії 

(1930–1941). 

 

 

05.01 – 70 років від дня народження Черкасова Віктора 

Гавриловича (05.01.1953–20.09.2020) – вченого, анатома і 

педагога, доктора медичних наук (1990), професора (1992), 

заслуженого діяча науки і техніки України (2009), завідувача 

кафедри описової та клінічної анатомії (2004–2020), 

начальника науково-дослідного сектора (2003–2008), декана 

медичного факультету № 1 (2008–2013). 

 

 

07.01 – 135 років від дня народження Ручковського Сергія 

Никифоровича (07(19).01.1888–05.04.1967) – вченого, 

епідеміолога, мікробіолога, доктора біологічних наук, 

професора (1935), члена-кореспондента АМН СРСР (1946), 

завідувача кафедри епідеміології (1939–1948). 

 

 

10.01 – 160 років від дня народження Лауденбаха Юлія 

Петровича (10(22).01.1863–19.08(01.09.)1910) – лікаря-

фізіолога і фармаколога, доктора медицини (1894), 

професора, завідувача кафедри фармакології (1898–1908) та 

фізіології (з 1908 р.). 
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14.01 – 135 років від дня народження Вайсблата Соломона 

Наумовича (14.01.1888–10.06.1965) – лікаря-стоматолога, 

хірурга, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча 

науки УРСР (1947), завідувача кафедри щелепно-лицевої 

хірургії (1929–1932) Київського інституту удосконалення 

лікарів, завідувача кафедри хірургічної стоматології (1932–

1953) та одночасно декана стоматологічного факультету 

(1938–1941), заступника директора з наукової роботи 

Київського стоматологічного інституту, головного 

стоматолога МОЗ УРСР (1938–1953). 

 

 

23.01 – 100 років від дня народження Щепотіна Бориса 

Михайловича (23.01.1923–1999) – лікаря-терапевта, доктора 

медичних наук (1971), професора (1974), завідувача кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 (1973–1988). 

 

 

 

28.01 – 165 років від дня народження Боровського Василя 

Костянтиновича (28.01(09.02).1858–22.10.1937) – лікаря-

дерматовенеролога, доктора медицини (1889), професора, 

завідувача кафедри дерматовенерології (1916–1917, 1919–

1923), статського радника (1903). 

 

 

 

ЛЮТИЙ 

 

11.02 – 130 років від дня народження Черкасова Олександра 

Володимировича (11.02.1893–13.11.1975) – лікаря-педіатра, 

кандидата медичних наук (1938), доцента, завідувача кафедри 

дитячих інфекційних (1938–1941, 1946–1971) і дитячих хвороб 

(1944–1946), декана педіатричного і лікувального факультетів 

(1938–1948), головного педіатра МОЗ УРСР. 

 

 

20.02 – 130 років від дня народження Івакіна Олексія 

Андрійовича (20.02(04.03).1893–15.04.1942) – видатного 

лікаря-анатома і ембріолога, гістолога, доктора медицини, 

професора (1924), завідувача кафедри анатомії (1924–1930), 

автора перших українських підручників з анатомії та біології, 

природознавства і оригінальних наукових праць з ембріології. 
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27.02 – 65 років від дня народження Ткаченка Михайла 

Миколайовича (27.02.1958 р. н.) – лікаря-радіолога, доктора 

медичних наук (1998), професора (2005), двічі лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки (1996, 2003), 

заслуженого діяча науки і техніки України (2009), завідувача 

кафедри радіології та радіаційної медицини (з 2006 р.), 

учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

(1986). 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

01.03 – 140 років від дня народження Собкевича Антона 

Івановича (01.03.1883–23.12.1945) – лікаря-фтизіатра, 

доктора медицини (1918), професора (1926), першого 

завідувача курсу туберкульозу (1924–1929), директора 

Київського клінічного туберкульозного інституту (1926–1929), 

декана медичного факультету (1929) КМІ, професора 

Київського фармацевтичного інституту (1931–1935). 

 

03.03 – 185 років від дня народження Покровського Василя 

Тимофійовича (03.03.1838–14.01.1877) – лікаря-терапевта, 

доктора медицини (1864), екстраординарного (1867), 

ординарного (1868) професора, завідувача кафедри спеціальної 

патології і терапії з госпітальною клінікою Імператорського 

університету Св. Володимира (1866–1877). 

 

06.03. – 105 років від дня народження Куриліна Івана 

Овксентійовича (06.03.1918–18.07.1984) – лікаря-

отоларинголога, доктора медичних наук (1961), професора 

(1962), заслуженого діяча науки УРСР (1983), лауреата 

Державної премії УРСР (1979), завідувача кафедри 

оториноларингології (1963–1984), декана педіатричного 

факультету (1962–1963).  

 

 

09.03 – 115 років від дня народження Зайка Миколи 

Никифоровича (09(22).03.1908–25.12.1991) – видатного 

представника української патофізіологічної школи, доктора 

медичних наук (1950), професора (1951), члена-кореспондента 

АМН СРСР (1969), заслуженого діяча науки і техніки УРСР 

(1968), лауреата Державної премії УРСР (1981), завідувача 

кафедри патологічної фізіології (1961–1986), декана 

лікувального факультету (1967–1969). 
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11.03. – 140 років від дня народження Маньковського Бориса 

Микитовича (11(23).03.1883–24.11.1962), видатного вченого, 

лікаря-невролога, доктора медичних наук (1935), професора 

(1935), академіка АМН СРСР (1944), заслуженого діяча науки 

УРСР (1943), завідувача кафедри нервових хвороб (1922–

1961), одного з організаторів Інституту геронтології АМН 

СРСР (1958). 

 

 

16.03 – 85 років від дня народження Кривчені Данила 

Юліановича (16.03.1938) – ученого в галузі дитячої хірургії, 

доктора медичних наук (1978), професора (1980), академіка АН 

ВШ України (1993), заслуженого діяча науки і техніки України 

(1998), головного дитячого хірурга МОЗ України (1989), 

президента Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів (1993), 

члена Європейської асоціації дитячих хірургів, члена 

Правління наукового товариства хірургів України, лауреата 

Державної премії України у галузі науки і техніки України 

(2008), завідувача (1992–2011) та професора кафедри дитячої 

хірургії (з 2011 р.). 

 

25.03 – 140 років від дня народження Марзєєва Олександра 

Микитовича (25.03.1883–01.02.1956) – ученого-гігієніста, 

доктора медичних наук (1935), професора (1940), заслуженого 

діяча науки УРСР (1935), дійсного члена АМН СРСР (1944), 

завідувача кафедри комунальної гігієни та екології № 3 (1944–

1956), одного з організаторів сучасної системи державної 

санітарної служби в Україні. 

 

28.03 – 80 років від дня народження Берзіня Валерія 

Івановича (28.03.1943–06.04.2019) – лікаря-гігієніста, доктора 

медичних наук (1979), професора (1985), завідувача кафедри 

гігієни дітей і підлітків (1985–2008), професора кафедри гігієни 

та екології № 3 (2008–2018), академіка Української АННП, 

члена-кореспондента АПН України (1994). 

 

 

30.03 – 85 років від дня народження Політун Антоніни 

Михайлівни (30.03.1938–12.10.2016) – лікаря-стоматолога, 

міжнародного лектора з питань сучасної стоматології, доктора 

медичних наук (1996), професора (2002), професора кафедри 

терапевтичної стоматології (1998–2008), заступника декана 

стоматологічного факультету (1989–1999), президента 

Української ендодонтичної асоціації (2006–2016), члена 

правління і координаційної ради АСУ, наукового керівника 

Навчального центру АСУ (1996–2013). 
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КВІТЕНЬ 

 

01.04. – 90 років від дня народження Лазаря Анатолія 

Пилиповича (01.04.1933–13.08.2007) – лікаря-радіолога, 

доктора медичних наук (1986), професора (1988), заступника 

декана 1-го медичного факультету (1979–1983), завідувача 

кафедри медичної радіології з курсами рентгенології та 

радіаційної медицини (1990–2006), професора кафедри 

медичної радіології з курсами рентґенології та радіаційної 

медицини (2006–2007), головного радіолога МОЗ України 

(1986–2005), експерта національної комісії радіаційного 

захисту населення України (з 1998 р.). 

 

 

07.04 – 80 років від дня народження Харькова Леоніда 

Вікторовича (07.04.1943–13.09.2020) – відомого вченого, 

лікаря-стоматолога, хірурга, доктора медичних наук (1988), 

професора (1990), член-кореспондента АМН України (2003), 

завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії дитячого віку (1992–2020), головного хірурга-

стоматолога дитячого віку МОЗ України, представника 

України в конфедерації Європейських асоціацій щелепно-

лицевих хірургів. 

 

 

08.04 – 80 років від дня народження Нетяженка Василя 

Захаровича (08.04.1943 р. н.) – лікаря-терапевта, кардіолога, 

доктора медичних наук (1989), професора (1990), члена-

кореспондента АМН України (2002), заслуженого діяча науки 

і техніки України (2001), дійсного члена Європейського 

товариства кардіологів (F.E.S.C.), президента Асоціації 

лікарів-інтерністів України (з 1995 р.), завідувача кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини № 1 (з 1988 р.), декана 

медичного факультету № 2 (1989–2014), головного 

позаштатного спеціаліста з фаху «Терапія» МОЗ України 

(2011–2017).  

 

 

09.04 – 85 років від дня народження Омельянця Миколи 

Івановича (09.04.1938 р. н.) – вченого, гігієніста, доктора 

медичних наук (1975), професора (1979), лауреата Державної 

премії України в галузі науки і техніки (2007), завідувача 

кафедри загальної гігієни (1981–1986). 
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15.04 – 125 років від дня народження Нестерова Володимира 

Степановича (15(23).04.1898–28.07.1975) – лікаря-терапевта, 

доктора медичних наук (1939), професора (1941), завідувача 

кафедри терапії санітарно-гігієнічного факультету (1960–1973) 

КМІ імені О. О. Богомольця. 

 

 

 

27.04 – 95 років від дня народження Мощича Петра 

Степановича (27.04.1928–10.02.2006) – доктора медичних 

наук (1967), професора (1969), лауреата Державної премії 

України (1984), заслуженого діяча науки і техніки УРСР 

(1979), академіка АНВШ України (1992), Нью-Йоркської 

академії наук (1996), завідувача кафедри дитячих інфекційних 

хвороб (1971–1983), завідувача кафедри факультетської 

педіатрії, педіатрії № 3 (1982–2003), головного педіатра (1972–

1988) та дитячого інфекціоніста (1969–1973) МОЗ України. 

 

 

 

30.04 – 150 років від дня народження Чаговця Василя 

Юрійовича (30.04.1873–19.05.1941) – лікаря-фізіолога, 

доктора медицини (1903), ординарного професора (1910), 

академіка АН УРСР (1939), завідувача кафедри фізіології 

Імператорського університету Св. Володимира (1910), кафедри 

нормальної фізіології КМІ (1921), кафедри фізіології людини 

2-го КМІ (1936). 

 

 

ТРАВЕНЬ 

 

 

02.05 – 115 років від дня народження Бурчинського Георгія 

Йосиповича (02.05.1908–21.01.1993) – військового лікаря-

терапевта, полковника медичної служби (з 1950 р.), доктора 

медичних наук (1959), професора (1961), заслуженого діяча 

науки України (1968), лауреата Державної премії УРСР в галузі 

науки і техніки (1980), завідувача кафедри терапії 

стоматологічного факультету (1954–1962), завідувача кафедри 

факультетської терапії № 1 (1962–1986), професора-

консультанта кафедри факультетської терапії № 1 (1986–1993). 
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02.05 – 75 років від дня народження Свінціцького Анатолія 

Станіславовича (02.05.1948–29.01.2020) – ученого, лікаря-

терапевта, доктора медичних наук (1991), професора (1995), 

лауреата Премії імені Ф. Г. Яновського НАН України (1997), 

члена Всесвітньої академії медицини Альберта Швейцера 

(1999), почесного члена Польської академії медицини (1998), 

завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного 

факультету (1990–2020), головного редактора журналу 

«Практикуючий лікар» (2012–2020), декана факультету 

післядипломної освіти (2005), позаштатного консультанта 

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 

материнства і дитинства.  

 

 

11.05 – 100 років від дня народження Воронкова Георгія 

Леонідовича (11.05.1923–28.08.1992) – лікаря-психіатра, 

доктора медичних наук (1973), професора (1977), лауреата 

Премії імені академіка В. П. Протопопова, завідувача кафедри 

психіатрії (1975–1991), головного психіатра МОЗ України 

(1972–1989). 

 

 

11.05 – 65 років від дня народження Михайличенка Бориса 

Валентиновича (11.05.1958 р. н.) – судового медика, доктора 

медичних наук (1992), професора (2001), завідувача кафедри 

судової медицини та медичного права (з 1991 р.), члена 

експертної ради ВАК України з судової медицини, учасника 

дослідження мумій Києво-Печерської Лаври (1989–1991), 

останків із саркофага Ярослава Мудрого у Софійському соборі 

(2009–2011). 

 

 

15.05 – 85 років від дня народження Биця Юрія Вікторовича 

(15.05.1938–24.07.2008) – ученого, лікаря-патофізіолога, 

доктора медичних наук (1974), професора (1978), члена-

кореспондента АПН України (2003), лауреата Державної 

премії УРСР в галузі науки і техніки (1981), лауреата Премії 

імені академіка О. О. Богомольця НАН України (2003), 

заслуженого працівника освіти України (2001), завідувача 

кафедри патологічної фізіології (1986–2008), декана 

медичного факультету № 2 (1979–1985), декана факультету 

підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних 

навчальних закладів III–IV та I–II рівнів акредитації України 

при НМУ імені О. О. Богомольця (1994–2008). 
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15.05 – 140 років від дня народження Падалки Бориса 

Яковича (15.05.1883–05.01.1964) – лікаря-інфекціоніста, 

доктора медичних наук (1940), професора, завідувача кафедри 

інфекційних хвороб (1938–1941, 1954–1962), організатора та 

голови Українського товариства епідеміологів, мікробіологів 

та інфекціоністів. 

 

 

16.05 – 85 років від дня народження Шевчука Віктора 

Григоровича (16.05.1938 р. н.) – вченого, лікаря-фізіолога, 

педагога, доктора медичних наук (1982), професора (1987), 

завідувача кафедри нормальної фізіології (1987–2013), члена-

кореспондента АПН України (1993).  

 

 

18.05 – 70 років від дня народження Левицького Анатолія 

Феодосійовича (18.05.1953 р. н.) – лікаря-ортопеда-

травматолога, доктора медичних наук (1998), професора 

(2005), завідувача кафедри дитячої хірургії (з 2011 р.), 

заслуженого лікаря України, головного позаштатного дитячого 

ортопеда-травматолога МОЗ України (2003), експерта МОЗ 

України з питань ортопедії та травматології, дійсного члена 

міжнародних товариств з вивчення сколіозу (SRS), 

консервативного лікування деформацій хребта (SOSORT), 

малоінвазивної хірургії хребта (ISSMISS), оперативного 

лікування хребта (AOSPINE), асоціацій ортопедів-

травматологів України, дитячих хірургів України, президента 

асоціації дитячих ортопедів-травматологів України. 

 

 

22.05 – 155 років від дня народження Селецького 

Володимира Васильовича (22.05.1868–1955) – лікаря-

невропатолога, доктора медицини (1901), професора (1912), 

завідувача кафедри нервових хвороб медичного факультету 

Імператорського університету Св. Володимира (1919–1922), 

завідувача кафедри факультетської неврології КМІ імені 

О. О. Богомольця (1922–1950).  

 

 

24.05 – 65 років від дня народження Матяша Михайла 

Миколайовича (24.05.1958 р.н.) – вченого у галузі медичної 

та психологічної реабілітації, доктора медичних наук (2012), 

професора (2015), академіка Міжнародної академії освіти та 

науки, голови правління Асоціації з медичної та психологічної 

реабілітації, заслуженого лікаря України (2009), завідувача 

кафедри загальної і медичної психології (з 2018 р.).  
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25.05 – 75 років від дня народження Бардова Василя 

Гавриловича (25.05.1948 р. н.) – видатного лікаря-гігієніста, 

метеокліматолога, педагога, доктора медичних наук (1984), 

професора (1985), члена-кореспондента НАМН України 

(2000), лауреата Державної премії України в галузі науки і 

техніки (1997), заслуженого діяча науки і техніки України 

(2009), завідувача кафедри гігієни та екології № 1 (з 1987 p.), 

декана медико-профілактичного факультету (1990–1992), 

директора Київської філії об’єднання «Екогігієна» АМН СРСР 

(1989–1995), проректора університету з комерційної діяльності 

(1993–1995), проректора з надання платних послуг (1999–

2003), директора Наукового лабораторного гігієнічного центру 

університету (з 1998 р.), директора Інституту гігієни та екології 

НМУ (з 2005 р.). 

 

29.05 – 75 років від дня народження Лисенюка Віктора 

Павловича (29.05.1948 р. н.) – лікаря-невропатолога, доктора 

медичних наук (1992), професора (1997), дійсного члена 

Міжнародного коледжу акупунктури та електротерапії 

(Р.І.С.А.Е), завідувача кафедри неврології та реабілітаційної 

медицини (з 1994 р.), голови проблемної Комісії МОЗ та АМН 

України «Нетрадиційні методи діагностики, лікування та 

реабілітації». 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

09.06 – 100 років від дня народження Савицького Ігоря 

Вікторовича (09.06.1923–09.07.1989) – вченого, лікаря-

гігієніста, доктора медичних наук (1972), професора (1974), 

завідувача кафедри гігієни харчування (1972–1987), професора 

кафедри (з 1988 р.), декана санітарно-гігієнічного факультету 

(1979–1981). 

 

 

23.06 – 100 років від дня народження Дудко Олени 

Максимівни (23.06.1923 р.н.) – фахівця з організації охорони 

здоров’я, доктора медичних наук (1971), професора кафедри 

соціальної гігієни та організації охорони здоров’я (1972–1975), 

декана вечірнього відділення лікувального факультету (1970–

1972). 
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28.06 – 95 років від дня народження П’ятака Олеся 

Авдійовича (28.06.1928 р. н.) – визначного лікаря-кардіолога, 

доктора медичних наук (1969), професора (1973), заслуженого 

діяча науки УРСР (1978), лауреата Державної премії УРСР 

(1980), завідувача кафедри терапії педіатричного факультету 

(нині – внутрішньої медицини № 4) з 1975 по 1995 рр., голови 

вченої ради МОЗ УРСР.  

 

 

ЛИПЕНЬ 

 

12.07 – 190 років від дня народження Перемежка Петра 

Івановича (12.07.1833–27.12.1893) – лікаря-гістолога, доктора 

медицини (1863), екстраординарного (1868), ординарного 

(1870), заслуженого ординарного (1886) професора, першого 

завідувача (1868–1891) кафедри гістології (нині кафедра 

гістології та ембріології НМУ імені О. О. Богомольця) і декана 

медичного факультету (1872–1875) Імператорського 

університету Св. Володимира. 

 

 

16.07 – 110 років від дня народження Пелещука Анатолія 

Петровича (16.07.1913–01.04.2010) – лікаря-терапевта, 

доктора медичних наук (1962), професора (1964), заслуженого 

діяча науки і техніки УРСР (1973), лауреата Державної премії 

УРСР в галузі науки і техніки (1980), Премій імені 

М. Д. Стражеска (1992) та Ф. Г. Яновського (1997) НАН 

України, завідувача (1962–1987) та професора (з 1987 р.) 

кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 

НМУ імені О. О. Богомольця, одночасно завідувача відділення 

терапевтичної нефрології Київського НДІ урології та 

нефрології (1971–1987). 

 

 

30.07 – 155 років від дня народження Ліндемана Володимира 

Карловича (30.07.1868–18.04.1933), лікаря-патолога, 

бактеріолога, імунолога, доктора медицини (1896), професора 

(1901), завідувача кафедри загальної патології медичного 

факультету Імператорського університету Св. Володимира 

(1901–1918), Київського медичного інституту (1920–1922). 
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СЕРПЕНЬ 

 

20.08. – 90 років від дня народження Віничука Степана 

Мілентійовича (20.08.1933) – лікаря-невролога, доктора 

медичних наук (1988), професора (1989), академіка АНВШ 

України (1996), завідувача кафедри неврології (від 1992 р.) та 

одночасно – декана, пізніше – проректора по роботі з 

іноземними студентами і міжнародних зв’язків (1989–1994), 

заслуженого діяча науки і техніки України (2001). 

 

 

25.08 – 95 років від дня народження Дишлового Віктора 

Дем’яновича (25.08.1928–09.08.1997) – лікаря, 

антропотехнолога, доктора медичних наук (1964), професора 

(1970), завідувача кафедри біології (1968–1989). 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

14.09 – 70 років від дня народження Пойди Олександра 

Івановича (14.09.1953 р. н.) – лікаря-хірурга, доктора 

медичних наук (1994), професора кафедри факультетської 

хірургії № 1 (з 1998 р.), професора (2001), завідувача кафедри 

хірургії № 1 (з 2014 р.), дійсного члена Української 

Технологічної Академії по відділенню «Сучасні медичні 

технології» з присвоєнням звання академіка (2011), 

заслуженого лікаря України, віце-президента Асоціації 

колопроктологів України. 

 

 

18.09 – 105 років від дня народження Шлопак Тетяни 

Володимирівни (18.09.1918–01.05.1985) – лікаря-

офтальмолога, доктора медичних наук (1965), професора 

(1966), заслуженого діяча науки УРСР (1979), завідувачки 

кафедри очних хвороб (1966–1983), професора-консультанта 

(до 1985 р.), декана лікувального факультету (1970–1971). 

 

 

24.09 – 125 років від дня народження Дяченка Сергія 

Степановича (24.09.1898–21.01.1992) – лікаря-мікробіолога, 

вірусолога, інфекціоніста, дослідника історії мікробіології, 

доктора медичних наук (1941), професора (1945), заслуженого 

діяча науки УРСР (1967), завідувача (1943–1973) та наукового 

консультанта кафедри мікробіології (1973–1992). 
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26.09 – 110 років від дня народження Стражеска Дмитра 

Миколайовича (26.09.1913–10.02.1978) – біохіміка, 

видатного фахівця у галузі іонного обміну, сорбційних і 

каталітичних процесів на активних вугіллях, силікагелях, 

доктора хімічних наук (1953), професора (1953), завідувача 

кафедри хімії (1953–1971). 

 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

02.10 – 85 років від дня народження ВОЗІАНОВА 

Олександра Федоровича (02.10.1938–07.05.2018) – лікаря-

уролога, хірурга, організатора медичної науки та громадського 

діяча, доктора медичних наук (1978), професора (1980), 

академіка НАН та АМН України, засновника та президента 

АМН України (1993–2011), академіка РАМН та АМН Білорусії 

(1991), дійсного члена Всесвітньої академії медицини 

Альберта Швейцера (1999), академіка Нью-Йоркської академії 

наук, АМН Польщі та Бразилії, заслуженого діяча науки і 

техніки УРСР (1986), лауреата Державної премії України 

(1983, 2001), Героя України з врученням ордена Держави 

(2000), завідувача кафедри урології (1981–2011) НМУ імені 

О. О. Богомольця та водночас – директора Інституту урології і 

нефрології АМН України (1987–2011). 

 

05.10 – 85 років від дня народження Балтайтиса Юлія 

Вікторовича (05.10.1938 р. н.) – фахівця у галузі 

абдомінальної хірургії (зокрема колопроктології), доктора 

медичних наук (1985), професора (1986), заслуженого діяча 

науки і техніки України (2000), завідувача кафедри 

факультетської хірургії № 1 (1989–2000), декана II 

лікувального факультету (1988–1990), головного проктолога 

МОЗ України (1986–2000). 

 

10.10 – 100 років від дня народження Грицюка Олександра 

Йосиповича (10.10.1923–15.03.1990) – клініциста, лікаря-

терапевт, кардіолога, науковця, педагога, доктора медичних 

наук (1966), професора (1968), заслуженого діяча науки і 

техніки УРСР, члена-кореспондента АМН СРСР (1978), 

лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки 

(1980), директора Київського НДІ клінічної медицини імені 

М. Д. Стражеска (1970–1974), головного терапевта МОЗ УРСР 

(1967–1970, 1974–1979), завідувача кафедри госпітальної 

терапії (1973–1990).  
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12.10 – 175 років від дня народження Тихомирова Михайла 

Андрійовича (12.10.1848–16.05.1902) – лікаря-анатома, 

доктора медицини (1880), екстраординарного (1890), 

ординарного (1895) професора, завідувача кафедри нормальної 

анатомії (1890–1902), декана медичного факультету (1898–

1902) Імператорського університету Св. Володимира, дійсного 

статського радника (1902). 

 

 

15.10 – 85 років від дня народження Жабоєдова Геннадія 

Дмитровича (15.10.1938–22.06.2022) – лікаря-офтальмолога, 

доктора медичних наук (1984), професора (1986), члена-

кореспондента АМН України (1997), заслуженого лікаря 

України (1992), заслуженого діяча науки і техніки України 

(2000), завідувача кафедри офтальмології (1985–2014), 

професора кафедри (з 2014 р.), президента Асоціації 

офтальмологів-нейроофтальмологів і глаукоматологів 

України.  

 

 

15.10 – 95 років від дня народження Сідельникова Віктора 

Михайловича (15.10.1928–31.05.1997) – лікаря-педіатра, 

доктора медичних наук (1969), професора (1970), члена-

кореспондента АМН СРСР (1986), РАМН (1992), НАН (1992) 

та АМН України (1993), заслуженого діяча науки УРСР (1986), 

завідувача кафедри госпітальної педіатрії (педіатрії № 2 з 

курсом медичної генетики та неонатології) (1971–1997), 

проректора з наукової роботи (1972–1979), проректора з 

лікувальної роботи (1984–1987), декана педіатричного 

факультету (1980–1984), головного педіатра МОЗ УРСР (1970–

1972), головного дитячого кардіоревматолога МОЗ України 

(1973–1997).  

 

 

17.10 – 85 років від дня народження Чалого Олександра 

Васильовича (17.10.1938 р. н.) – вченого у галузі медичної та 

біологічної фізики, педагога, доктора фізико-математичних 

наук (1979), професора (1985), члена-кореспондента АПН 

України (1999), академіка АНВШ України (1993), УАН (1995), 

Нью-Йоркської академії наук (1995), заслуженого діяча науки 

і техніки України (2004), завідувача кафедри медичної і 

біологічної фізики та інформатики (з 1983 р.). 
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18.10 – 70 років від дня народження Парія Валентина 

Дмитровича (18.10.1953 р. н.) – фахівця з питань організації 

охорони здоров’я, доктора медичних наук (2005), академіка 

НАН ВО України, лауреата премії НАМН України (2010), 

заслуженого лікаря України (2002), професора (2010–2013), 

завідувача кафедри менеджменту охорони здоров’я (з 2014 р.). 

 

 

19.10 – 105 років від дня народження Слинчака Сергія 

Михайловича (19.10.1918–1994) – лікаря-онколога, доктора 

медичних наук (1967), професора (1969), організатора і 

керівника кафедри онкології (1974–1989), голови Київського 

товариства онкологів (упродовж 17 років). 

 

 

20.10 – 110 років від дня народження Моргунова Ігоря 

Миколайовича (20.10.1913–01.01.1991) – лікаря-

епідеміолога, доктора медичних наук (1960), професора (1961), 

головного епідеміолога МОЗ УРСР (1950-ті роки), завідувача 

кафедри епідеміології (1962–1987). 

 

 

23.10 – 175 років від дня народження Якимовича Якова 

Никифоровича (23.10.1848–1908) – лікаря-гістолога, доктора 

медицини (1880), професора, помічника прозектора при 

кафедрі анатомії (1873), завідувача кафедри гістології та 

ембріології (1891–1904) Імператорського університету Св. 

Володимира (нині кафедра гістології та ембріології НМУ імені 

О. О. Богомольця). 

 

 

28.10 – 75 років від дня народження Лукашука Віктора 

Дмитровича (28.10.1948 р. н.) – лікаря-педіатра, доктора 

медичних наук (1992), професора (2005), завідувача кафедри 

педіатрії № 3 (1996–2001) та кафедри педіатрії № 5 (з 2003 р.). 

 

 

ЛИСТОПАД 

 

10.11 – 125 років від дня народження Потоцького Івана 

Івановича (10.11.1898–21.07.1978) – лікаря-

дерматовенеролога, доктора медичних наук (1939), професора, 

завідувача кафедри шкірних та венеричних хвороб КМІ імені 

О. О. Богомольця (1960–1974) (нині – кафедра дерматології та 

венерології з курсом косметології НМУ імені 

О. О. Богомольця). 
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11.11 – 100 років від дня народження Трахтенберга Ісаака 

Михайловича (11.11.1923) – видатного вченого, токсиколога, 

гігієніста, одного із засновників наукової школи з 

профілактичної токсикології, доктора медичних наук (1964), 

професора (1967), академіка НАМН України (1997), члена-

кореспондента НАН України (1992), заслуженого діяча науки і 

техніки України (1995), лауреата трьох Академічних премій з 

профілактичної медицини НАМН України (1995, 2002, 2009), 

лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки 

(2002), премії імені О. О. Богомольця НАН України (2010), 

професора кафедри гігієни праці та профзахворювань (1965–

1972) КМІ імені О. О. Богомольця. 

 

 

26.11 – 110 років від дня народження Слєпушкіної Ірини 

Іполитівни (26.11.1913–1996) – лікаря-гігієніста, доктора 

медичних наук (1974), професора (1976), завідувачки (1962–

1980) та професора-консультанта (по 1990 р.) кафедри гігієни 

дітей та підлітків (нині кафедра гігієни та екології № 3). 

 

 

 

26.11 – 165 років від дня народження Волковича Миколи 

Маркіяновича (26.11.(08.12.)1858–11.07.1928), лікаря-

хірурга, доктора медицини (1889), екстраординарного (1903), 

ординарного (1907) професора, заслуженого ординарного 

професора (1914), дійсного члена Всеукраїнської Академії 

наук (1928), завідувача хірургічного відділення 

Олександрівської лікарні (1893), професора шпитальної 

хірургічної клініки (1903–1911), завідувача кафедри 

факультетської хірургії медичного факультету (1911–1922) 

Імператорського університету Св. Володимира, статського 

радника (1907).  

 

 

27.11 – 125 років від дня народження Фудель-Осипової Софії 

Іванівни (27.11.1898–23.12.1987) – відомого лікаря-

електрофізіолога, доктора медичних наук (1953), професора, 

завідувачки кафедри нормальної фізіології (1944–1946, 1953–

1955). 
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ГРУДЕНЬ 

 

04.12 – 110 років від дня народження Гудзенка Прокопія 

Микитовича (04.12.1913–29.11.1982) – лікаря-педіатра, 

доктора медичних наук (1958), професора, лауреата Державної 

премії УРСР (1979), завідувача кафедри факультетської 

педіатрії (1965–1982), декана педіатричного факультету (1976–

1978), головного педіатра МОЗ України (1966). 

 

 

 

06.12 – 110 років від дня народження Амосова Миколи 

Михайловича (06(19).12.1913–13.12.2002) – видатного лікаря-

хірурга,  одного із основоположників легеневої й серцевої 

хірургії в Україні та колишнього СРСР, біокібернетика, 

філософа, письменника, доктора медичних наук (1953), 

професора (1954), заслуженого діяча науки УРСР (1959), 

члена-кореспондента АМН СРСР (1962), академіка АН УРСР 

(1969) та АМН України (1993), Героя Соціалістичної Праці 

(1973), лауреата Державної премії УРСР (1978, 1988) та 

України (1997) в галузі науки і техніки, засновника і керівника 

Інституту серцево-судинної хірургії в Києві.  

 

 

19.12 – 105 років від дня народження Кисельової Олександри 

Пилипівни (19.12.1918–07.06.1995) – лікаря-патологоанатома, 

доктора медичних наук (1955), професора (1960), заслуженого 

діяча науки УРСР (1981), декана стоматологічного факультету 

(1954–1960), проректора з навчальної роботи (1960–1965), 

завідувачки кафедри патологічної анатомії (1971–1991). 

 

 

21.12 – 120 років від дня народження Зазибіна Миколи 

Івановича (21.12.1903–10.02.1982) – лікаря-гістолога, доктора 

медичних наук (1936), професора (1936), члена-кореспондента 

АМН СРСР (1952), заслуженого діяча науки УРСР (1954), 

завідувача кафедри гістології та ембріології (1954–1975), 

засновника музеїв історії кафедри, історії мікроскопа, 

ембріології, водночас проректора з навчальної роботи (1954–

1959 рр.) КМІ імені О. О. Богомольця. 
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У 2023 РОЦІ ТАКОЖ ВИПОВНЮЄТЬСЯ: 

 

195 років від дня народження Ергардта Федора Федоровича 

(1828–21.12.1895) – фахівця у галузі судово-медичної та 

судово-психіатричної експертизи, доктора медицини (1854), 

екстраординарного (1859), ординарного (1860) професора, 

заслуженого ординарного професора (1879), завідувача 

кафедри державного лікарезнавства разом з судовою 

медициною, лікарським законодавством і ветеринарною 

поліцією з епізоотичними хворобами (нині кафедра гігієни та 

екології № 1 (1857–1871), декана медичного факультету 

Імператорського університету Св. Володимира (1865–1868, 

1875–1883, 1887–1890), таємного радника.  

 

140 років від дня народження Лопатіна Григорія 

Михайловича (1883–01.05.1961) – лікаря-педіатра, доктора 

медичних наук (1935), професора (1935), завідувача кафедри 

дитячих хвороб лікувального факультету (1946–1948). 

 

 

150 років від дня народження Фінкельштейна Лева 

Йосиповича (1873–03.06.1948) – лікаря-педіатра, доктора 

медицини, професора, завідувача кафедри дитячих хвороб 

лікарсько-педагогічного факультету Інституту народної освіти 

(1920–1925), завідувача кафедри дитячих хвороб (1925–1941), 

госпітальної педіатрії (1944–1948). 

 

150 років від дня народження Черняхівського Євгена 

Григоровича (1873–1938) – видатного вченого, лікаря-

хірурга, новатора в царині хірургічної ангіології, доктора 

медицини (1911), професора (1918), першого ректора (1920–

1921), завідувача кафедри загальної хірургії (1921–1922), 

факультетської хірургії (1923–1929). 

 

 

160 років з часу заснування у складі Імператорського університету Св. 

Володимира кафедри медичної хімії (нині – кафедра медичної біохімії та 

молекулярної біології НМУ імені О. О. Богомольця).  

 

100 років з часу заснування в Київському медичному інституті першої в 

Україні кафедри гігієни праці і професійних хвороб (кафедра професійної 

гігієни, нині – кафедра гігієни та екології № 2).  

 

100 років з часу заснування в Київському медичному інституті кафедри 

травматології та ортопедії (кафедра оперативної ортопедії та травматології).  
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95 років з часу заснування при Київському медичному інституті кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб (нині – кафедра пропедевтики внутрішньої 

медицини № 1 НМУ імені О. О. Богомольця).  

 

25 років з часу заснування у складі НМУ імені О. О. Богомольця 

кафедри Організації та економіки фармації.  
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