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СІЧЕНЬ 

01.01. – 65 років від дня народження Геращенка Ігоря Івановича 

(н. 01.01.1957), біохіміка, доктора фармацевтичних наук (1998), 

професора кафедри біоорганічної та фармацевтичної хімії (з 2004 

р.), члена-кореспондента Академії технологічних наук України (з 

2003 р.). 

 

01(14).01. – 115 років від дня народження Комісаренка Василя 

Павловича (01(14).01.1907–07.04.1993), патофізіолога і лікаря-

ендокринолога, доктора медичних наук (1941), професора (1942), 

академіка АМН України (1993), академіка АН України (1951), 

заслуженого діяча науки Української РСР (1960), лауреата Премії 

імені О. О. Богомольця АН Української РСР (1961), лауреата Золотої 

медалі імені С. І. Вавілова, лауреата Державної премії Української 

РСР (1976), завідувача кафедри патологічної фізіології (1950–1954), голови 

Українського комітету захисту миру (1960–1975). 

 

12.01. – 70 років від дня народження Петренка Василя 

Івановича (н. 12.01.1952), лікаря-фтизіатра, доктора медичних 

наук (1997), професора (2001), завідувача кафедри фтизіатрії з 

курсом пульмонології (з 1997), голови Комітету з питань протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (з 

серпня 2007 р.), декана медичного факультету № 3 (2010–2015), 

заслуженого лікаря України (2014). 

 

22.01(04.02). – 120 років від дня народження Глухенького 

Тимофія Титовича (22.01(04.02).1902–28.09.1980), лікаря-

терапевта, доктора медичних наук (1935), професора (1938), 

заслуженого діяча науки Української РСР (1968), завідувача 

кафедри терапії педіатричного факультету (1957–1975), 

професора-консультанта (1975–1980). 

 

22.01. – 185 років від дня народження Лоначевського-

Петруняки Тимофія Івановича (22.01.1837–30.03.1920), 

вченого, фармаколога, магістра фармації (1866), магістра хімії 

(1874), заслуженого ординарного професора (1912), завідувача 

кафедри фармації і фармакогнозії та фармацевтичної лабораторії 

(1889–1920). 

 

23.01(05.02). – 120 років від дня народження Городецької Емми 

Генріхівни (23.01(05.02).1902–24.03.1990), лікаря-педіатра, 

доктора медичних наук (1954), професора кафедри 

факультетської педіатрії (1955), декана педіатричного факультету 

(1952–1957), завідувача кафедри дитячих хвороб санітарно-

гігієнічного і стоматологічного факультетів (1955–1959). 
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26.01. – 60 років від дня народження Палієнка Ігоря 

Анатолійовича (н. 26.01.1962), лікаря-терапевта, доктора 

медичних наук (2003), професора кафедри пропедевтики 

внутрішніх хвороб № 2 (з 2005), професора (2007), заступника 

начальника навчально-методичного відділу (2003–2008 р.р). 

 

26.01. – 85 років від дня народження Хоменко Лариси 

Олександрівни (н. 26.01.1937), лікаря-стоматолога, доктора 

медичних наук (1980), професора (1983), професора кафедри 

терапевтичної стоматології (1982–1989), завідувача кафедри 

дитячої терапевтичної стоматології з курсом профілактики 

стоматологічних захворювань (з 1989), головного дитячого 

стоматолога МОЗ України, заслуженого діяча науки і техніки 

України. 

 

26.01(07.02). – 160 років від дня народження Писемського Григорія 

Федоровича (26.01(07.02).1862–20.07.1937), акушера-гінеколога, 

доктора медицини (1904), професора (1913), заслуженого діяча 

науки Української РСР (1935), завідувача кафедри акушерства та 

гінекології (1920–1930). 

 

26.01. – 75 років від дня народження Цимбалюка Віталія 

Івановича (н. 26.01.1947), лікаря-нейрохірурга та 

нейротрансплантолога, доктора медичних наук (1985), професора 

(1989), академіка АНВШ України (1993), завідувача кафедри 

нейрохірургії (з 1993 р.), академіка НАМН України (2010), 

заслуженого діяча науки і техніки (1997), Президента НАМН 

України (з 2016 р.), лауреата Державної премії України (1996, 2002), Премії 

АМН України (2003), Премії Кабінету Міністрів України (2016).  

 

30.01. – 110 років від дня народження Озерова Антона 

Хрисанфовича (30.01.1912–23.06.1976), ортопеда-травматолога, 

доктора медичних наук (1963), професора (1965), завідувача 

кафедри ортопедії і травматології (1965–1976). 

 

 

ЛЮТИЙ 

02.02. – 70 років від дня народження Булах Ірини Євгенівни (н. 

02.02.1952), педагога, фахівця з інформатики та комп’ютерних 

технологій, доктора педагогічних наук (1995), професора (2001), 

доцента кафедри фізики (1993–1998), завідувача кафедри медичної 

інформатики та комп’ютерних технологій навчання (з 1998 р). 
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02.02. – 130 років від дня народження Плітаса Павла Савича 

(02.02.1892–1984), лікаря-офтальмолога, доктора медичних наук, 

професора (1946), завідувача кафедри очних хвороб (1954–1966), 

професора-консультанта (до 1973 р.).  

 

 

06.02. – 85 років від дня народження Возіанової Жанни Іванівни 

(н. 06.02.1937 р.) лікаря-інфекціоніста, доктора медичних наук 

(1988), професора (1990), завідувача кафедри інфекційних хвороб 

(1989–2005), заслуженого діяча науки і техніки України (20001 за 

даними ЕСУ 1997)2, академіка АМН України (2002), лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки (2005), 

заслуженого лікаря України (2002). 

  

07(19).02. – 130 років від дня народження Кострюкової Ксенії 

Юліївни (07(19).02.1892–1981), цитолога і ембріолога рослин, 

доктора біологічних наук (1939), професора (1940), завідувача 

кафедри біології (1935–1968), професора-консультанта (1968– 

1973). 

 

10.02. – 65 років від дня народження Яременка Олега 

Борисовича (н. 10.02.1957), лікаря-терапевта, доктора медичних 

наук (1999), професора (2005), професора кафедри шпитальної 

терапії № 1 (з 2003 р.), професора кафедри внутрішньої медицини 

№ 2 (з 2008 р.), завідувача кафедри внутрішніх хвороб 

стоматологічного факультету (з 2011 р.), завідувача кафедри 

внутрішньої медицини № 3 (з 2017 р.), головного позаштатного 

спеціаліста МОЗ України за спеціальністю «Ревматологія» (2013–2017). 

 

11.02. – 85 років від дня народження Щуліпенка Ігоря 

Михайловича (11.02.1937–2010), лікаря-терапевта, доктора 

медичних наук (1993), професора кафедри пропедевтики внутрішніх 

хвороб (з 1996 р.), академіка АНВШ України (1997), головного 

ученого секретаря Академії (2003), лауреата Нагороди Ярослава 

Мудрого АН Вищої школи, винахідника СРСР. 
 

12(25).02. – 120 років від дня народження Чайки Євгена 

Івановича (12(25).02.1902–16.11.1976), лікаря-патологоанатома, 

доктора медичних наук (1940), професора (1943), заслуженого 

діяча науки Української РСР (1955), завідувача кафедри 

патологічної анатомії (1941–1970), проректора з навчальної і 

наукової роботи (1943–1958). 

––––––––––––––––––––– 
1http://amnu.gov.ua/vozianova-zhanna-ivanivna/ 

2 http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27399 

http://amnu.gov.ua/vozianova-zhanna-ivanivna/
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27399
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13.02. – 90 років від дня народження Грохольського Анатолія 

Павловича (13.02.1932–20.03.2016), лікаря-стоматолога, доктора 

медичних наук (1984), професора (1984), професора кафедри 

терапевтичної стоматології (1985–1990), декана стоматологічного 

факультету (1985–1989), завідувача кафедри терапевтичної 

стоматології з курсом дитячої стоматології (1991–2002). 

 

 

17.02. – 150 років від дня народження Рум’янцева Федора Дементійовича 

(17.02.1872–1951), лікаря-педіатра, доктора медицини (1908), професора (1917), 

завідувача кафедри дитячих хвороб (1915–1941), кафедри дитячих інфекційних 

хвороб (1944–1946), професора кафедри педіатрії лікувального факультету 

(1946–1951). 

 

 

19.02(02.03). – 130 років від дня народження Татаринова Євгена 

Олександровича (19.02(02.03).1892–10.05.1950), патофізіолога, 

доктора медичних наук, професора (1923), члена-кореспондента 

АН Української РСР (1939), завідувача кафедри патофізіології (з 

1931 р.), завідувача відділу Інституту експериментальної біології 

та патології МОЗ України), заслуженого діяча науки Української 

РСР (1943). 

 

24.02(08.03). – 185 років від дня народження Афанасьєва Євгена 

Івановича (24.02(08.03).1837–21.02(05.03).1897), лікаря-

терапевта, визначного громадського діяча, доктора медицини 

(1869), приват-доцента курсу лікарської діагностики (1870–1885), 

екстраординарного професора Університету Св. Володимира 

(1888), завідувача кафедри спеціальної патології і терапії, згодом 

понадштатного професора терапії (1892–1896). 

 

26.02(10.03). – 200 років від дня народження Мерінга Фрідріха 

Фрідріховича (26.02(10.03).1822–19(31).10.1887), лікаря-

терапевта, доктора медицини і хірургії (1845), екстраординарного 

(1857), ординарного (1858), заслуженого ординарного (1878) 

професора, завідувача кафедри спеціальної патології і терапії 

(1857–1865), кафедри факультетської терапевтичної клініки 

(1865–1886).  

 

 

26.02. – 130 років від дня народження Слонімської Віри Михайлівни 

(26.02.1892–1970), лікаря-невропатолога, доктора медичних наук, професора 

кафедри нервових хвороб (1945–1962). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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14(26).02. – 165 років від дня народження Корчак-Чепурківського 

Овксентія Васильовича (14(26).02.1857–27.11.1947), вченого-

гігієніста, епідеміолога, доктора медицини (1898), професора 

(1918), академіка АН Української РСР (1921), декана першого 

українського медичного факультету Київського медичного 

університету (1917), приват-доцента курсу соціальної медицини і 

статистики кафедри гігієни (1903–1918), організатора та першого завідувача 

кафедри загальної і соціальної гігієни (1918–1923).  

 

БЕРЕЗЕНЬ 

02(14).03. – 170 років від дня народження Чернова Василя 

Єгоровича (02(14).03.1852–09(22).09.1912) за іншими даними 

(06(18).09.1852–16(29).04.1912)1, лікаря-педіатра, доктора 

медицини (1883), екстраординарного (1889), ординарного (1897) 

професора, організатора та першого завідувача кафедри дитячих 

хвороб (1889–1915).  

 

 

05(17).03. – 130 років від дня народження Балабан Віри 

Григорівни (05(17).03.1892–18.03.1976), лікаря-педіатра, доктора 

медичних наук (1944), професора (1946), завідувача кафедри 

дитячих хвороб Київського медичного інституту (1943–1944), 

першого завідувача кафедри факультетської педіатрії (1944–1963), 

професора-консультанта кафедри (1963–1967). 

 

 

08.03. – 85 років від дня народження Бордоноса Володимира 

Герасимовича (н. 08.03.1937), лікаря-імунолога, доктора медичних 

наук (1989), професора (1998), завідувача лабораторії імунології 

НДЛЦ (1966), завідувача відділу імунології НДЛЦ (з 1991 р.). 

 

 

15.03. – 125 років від дня народження Федоровського Олексія 

Олександровича (15.03.1897–28.08.1981) за даними Вікіпедії 

(18(30).03.1897–27.08.1981)2, лікаря-хірурга, доктора медичних 

наук (1951), професора кафедри факультетської хірургії (1949), 

заслуженого діяча науки Української РСР (1959), лауреата 

Державної премії Української РСР (1982), засновника і першого 

завідувача кафедри хірургії педіатричного факультету (1953–1969), декана 

педіатричного факультету (1957–1958), професора-консультанта (1971–1981).  

___________________________ 
1https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B

8%D0%BB%D1%8C_%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
2https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%B

A%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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17.03. – 65 років від дня народження Ляхоцького Володимира 

Павловича (н. 17.03.1957), соціолога, доктора історичних наук 

(2002), професора (2003), завідувача кафедри соціології (2002), 

проректора з гуманітарної освіти та виховання (2002–2005), 

академіка Української технологічної академії (1999) та АНВШ 

України (2003, віце-президента з соціально-гуманітарних наук 

Міжнародної академії освіти і науки, лауреата Премії імені Івана Огієнка 

(2002), члена Національної спілки журналістів, Спілки архівістів України та 

Української бібліотечної асоціації, Українського біографічного товариства та 

Історичного товариства Нестора Літописця. 

 

24.03. – 130 років від дня народження Новицького Софронія 

Терентійовича (24.03.1892–08.04.1957), лікаря-хірурга, доктора 

медичних наук (1936), професора (1938), завідувача кафедри 

оперативної хірургії і топографічної анатомії (1945–1957), декана 

лікувального факультету (1948–1954). 

 

26.03(07.04). – 125 років від дня народження Архангельського 

Віталія Миколайовича (26.03(07.04).1897–25.04.1973), лікаря-

офтальмолога, доктора медичних наук (1938), професора (1939), 

члена-кореспондента АМН СРСР (1952), заслуженого діяча науки 

РРФСР (1968), завідувача кафедри очних хвороб Київського 

медичного інституту (1944–1953), головного офтальмолога МОЗ 

СРСР (1961–1971). 

 

26.03. – 65 років від дня народження Мінарченко Валентини 

Миколаївни (н. 26.03.1957), ботаніка, доктора біологічних наук 

(2012), професора (2014), завідувача лабораторії ботанічного 

ресурсознавства (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН 

України, з 1994 р.), завідувача кафедри фармакогнозії та ботаніки 

(з 2014 р.). 

 

 

29.03. – 75 років від дня народження Гаркавого Сергія Івановича 

(н. 29.03.1947), лікаря-гігієніста, доктора медичних наук (2003), 

професора (2005), лауреата Державної премії в галузі науки і 

техніки України (1997), лауреата Премії АМН України в галузі 

профілактичної медицини (2007), завідувача кафедри (з 2009 р.) 

комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та 

підлітків, з 2017 р. – кафедри гігієни та екології № 3 у складі ФПЛЗСУ, 

академіка НАНВО України, академіка Української академії наук. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%93._%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%93._%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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31.03. – 85 років від дня народження Волошина Олександра 

Івановича (31.03.1937–18.01.2020), ортопеда-травматолога, 

доктора медичних наук (1974), професора кафедри ортопедії і 

травматології (з 1990 р.). 

 

КВІТЕНЬ 

05.04. – 80 років від дня народження Широбокова Володимира 

Павловича (н. 05.04.1942) мікробіолога, вірусолога, доктора 

медичних наук (1978), професора (1980), академіка НАН України 

(2003), академіка НАМН України (2012), заслуженого діяча науки 

і техніки України (1996), завідувача кафедри мікробіології, 

вірусології та імунології (з 1979 р.), декана медичного факультету 

№ 1 (1986–1990), проректора з навчальної роботи (1990–2003), 

лауреата Премії імені І. М. Блохіної в галузі медичної 

біотехнології. 

11.04. – 140 років від дня народження Гіренка Леоніда 

Іларіоновича (11.04.1882–08.09.1972), лікаря-оториноларин-

голога, кандидата медичних наук, доцента, заслуженого лікаря 

Української РСР (1958), в. о. завідувача кафедри 

оториноларингології (1938–1939 і 1943–1944). 

 

14.04. – 100 років від дня народження Агаркова Георгія 

Борисовича (14.04.1922–29.09.1988), лікаря-морфолога, доктора 

медичних наук (1964), професора (1972), завідувача Центральної 

науково-дослідної лабораторії (1963–1965), професора кафедри 

анатомії Київського медичного інституту. 

 

22.04. – 205 років від дня народження Мацона Юлія 

(Фердинанда) Івановича (22.04.1817–20.12.1885), лікаря-

терапевта, патологоанатома, доктора медицини (1850), 

екстраординарного (1854), ординарного (1858) професора, одного 

з організаторів та керівників кафедри патології і патологічної 

анатомії (1854–1874), декана медичного факультету (1868–1869). 

 

27.04.– 120 років від дня народження Пигиди Івана Петровича (27.04.1902–

1979), фахівця з організації охорони здоров’я, кандидата медичних наук, 

доцента (1948), завідувача кафедри соціальної гігієни та організації охорони 

здоров’я (1953–1961).  

ТРАВЕНЬ 

 04.05. – 125 років від дня народження Шахова Семена 

Дмитровича (04.05.1897–17.06.1980), гістолога та ембріолога, 

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

гістології та ембріології (1930–1954). 
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06.05. – 80 років від дня народження Венцківського Бориса 

Михайловича (н. 06.05.1942), акушера-гінеколога, доктора 

медичних наук (1984), професора (1986), члена-кореспондента АМН 

України (2003), заслуженого діяча науки і техніки України (1998), 

завідувача кафедри акушерства і гінекології № 1 (з 1990 р.), 

головного акушера-гінеколога МОЗ України (з 1986).  

 

06(18).05. – 135 років від дня народження Ольшанецького Олександра 

Мойсейовича (06(18).05.1887–1953), акушера-гінеколога, доктора медичних 

наук (1936), професора (1936), завідувача кафедри акушерства і гінекології 2-го 

Київського медичного інституту (1938–1941), Київського медичного інституту 

(1942–1953), заслуженого діяча науки Української РСР (1946). 

06.05. – 90 років від дня народження Тишка Олександра 

Григоровича (06.05.1932–19.05.2001), мікробіолога, вірусолога, 

доктора медичних наук (1988), професора кафедри мікробіології, 

вірусології та імунології (з 1989 р.), академіка АНВШ України, 

декана по роботі з іноземними студентами (1974–1981). 

 

09.05. – 100 років від дня народження Данилевського Миколи 

Федоровича (09.05.1922–17.12.2006), стоматолога, доктора 

медичних наук (1969), професора (1970), академіка АНВШ 

України, заслуженого діяча науки і техніки Української РСР (1981), 

лауреата Державної премії Української РСР у галузі науки і техніки 

(1986), завідувача кафедри терапевтичної стоматології (1968–

1990), декана стоматологічного факультету (1958–1959 і 1967–

1969), проректора (1980–1984), професора кафедри терапевтичної стоматології 

(з 1990 р.), президента Асоціації стоматологів України (з 1994 р.). 

 

11(23).05. – 155 років від дня народження Добровольського 

Костянтина Ерастовича (11(23).05.1867–13.12.1946), лікаря-

гігієніста, доктора медицини (1904), екстраординарного (1910), 

ординарного (1915) професора, завідувача кафедр: загальної гігієни 

(1914–1922; 1933–1941); шкільної гігієни (1944–1946).  

 

 

15.05. – 55 років від дня народження Барни Ольги Миколаївни 

(н. 15.05.1967), доктора медичних наук (2007), професора (2012), 

завідувача кафедри загальної практики (сімейної медицини, з 

2014 р.).  
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15.05. – 125 років від дня народження Гельфера Петра Ісайовича 

(15.05.1897–28.05.1978), лікаря-уролога, доктора медичних наук 

(1937), професора (1939), завідувача курсу урології (1933–1938), 

завідувача кафедри урології (1939–1945), заслуженого діяча науки 

Української РСР. 

 

15(27).05. – 200 років від дня народження Гюббенета Християна 

Яковича (15(27).05.1822–03.07.1873), лікаря-хірурга, 

офтальмолога і венеролога, доктора медицини (1847), 

екстраординарного (1850), ординарного (1851), заслуженого 

ординарного професора (1870), завідувача кафедри теоретичної 

хімії з офтальміатрією та шпитальною клінікою (1850–1870). 

 

16.05. – 155 років від дня народження Ракочі Анатолія 

Григоровича (16.05.1867–08.12.1922), фізіолога, біохіміка, 

доктора медицини (1912), професора, приват-доцента курсу 

фізіологічної хімії (1912–1915), завідувача кафедри фізіологічної 

хімії Університету Св. Володимира (1918–1922). 

 

18(30).05. – 130 років від дня народження Іванова Вадима 

Миколайовича (18(30).05.1892–15.01.1962), лікаря-терапевта, 

доктора медичних наук (1935), професора (1934), академіка АМН 

СРСР (1953), академіка АН Української РСР (1957), заслуженого 

діяча науки Української РСР (1947), лауреата Державної премії 

СРСР (1951), голови Українського республіканського товариства 

терапевтів, почесного члена Всесоюзного товариства терапевтів 

(1956). 

 

19.05. – 100 років від дня народження Степанківської Галини 

Костянтинівни (19.05.1922–12.03.2017), акушера-гінеколога, 

доктора медичних наук (1967), професора (1970), заслуженого 

діяча науки Української РСР (1987), члена Європейської асоціації 

акушерів-гінекологів, члена-кореспондента АН Української РСР 

(1991), члена-кореспондента НАН (1991) і АМН України (1993), 

завідувача кафедри акушерства і гінекології № 1 (1974–1990), 

професора-консультанта (з 1990 р.), лауреата Державної премії України. 

 
 

21.05. – 85 років від дня народження Яценка Валентина 

Порфирійовича (н. 21.05.1937), вченого морфолога, фахівця з 

технологічної кібернетики, доктора медичних наук (1987), 

професора (1989), лауреата Державної премії України (1996, 1997), 

винахідника СРСР, заслуженого діяча науки і техніки України 

(1998), професора кафедри гістології та ембріології (з 1989 р.), 

академіка АНВШ, члена-кореспондента Академії технологічної кібернетики 

України.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
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22.05(03.06). – 125 років від дня народження Хохол Олени 

Миколаївни (22.05(03.06).1897–17.05.1964), вченого-педіатра, 

доктора медичних наук (1945), професора (1946), члена-

кореспондента АМН СРСР (1953), заслуженого діяча науки 

Української РСР (1958), завідувача кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб (1946–1950), шпитальної педіатрії (1950–1964), декана 

педіатричного факультету (1948–1952). 

 

24.05. – 165 років від дня народження Підвисоцького Володимира 

Валер’яновича (24.05.1857–22.01.1913), вченого-патолога, 

мікробіолога, імунолога та ендокринолога, доктора медицини 

(1886), професора (1887), члена-кореспондента Військово-

медичної академії (1900), завідувача кафедри загальної патології 

Університету Св. Володимира (1888–1900). 

 

26.05. – 180 років від дня народження Сікорського Івана 

Олексійовича (26.05.1842–01(14).02.1919), лікаря-психіатра, 

психолога, доктора медицини (1872), екстраординарного (1885), 

заслуженого (1910) професора, завідувача кафедри психіатрії та 

неврології (1885–1903), завідувача кафедри психіатрії (1903–

1918). 

 

27.05(08.06). – 125 років від дня народження Картамишева 

Анатолія Йоасафовича (27.05(08.06).1897–25.09.1973), лікаря-

дерматовенеролога, доктора медичних наук (1930), професора 

(1931), заслуженого діяча науки Узбецької РСР (1933), завідувача 

кафедри шкірних і венеричних хвороб (1945–1953). 

 

28.05(10. 06). – 110 років від дня народження Левковського Наума 

Марковича (28.05(10.06).1912–09.01.2006) лікаря-

дерматовенеролога, доктора медичних наук (1972), проректора з 

організаційних питань (1943–1945), доцента кафедри 

дерматовенерології (1958–1979). 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

06.06. – 160 років від дня народження Лапінського Михайла 

Микитовича (06.06.1862–14.06.1947), лікаря-невролога, доктора 

медицини (1897), екстраординарного (1904), ординарного (1908) 

професора, першого завідувача кафедри нервових хвороб (1903–

1918). 
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16.06. – 60 років від дня народження Грабового Олександра 

Миколайовича (н. 16.06.1962), лікаря-гістолога та ембріолога, 

доктора медичних наук (2000), професора (2004), професора 

кафедри гістології та ембріології (з 2003 р.). 

 

18.06. – 75 років від дня народження Ковальського Михайла 

Павловича (18.06.1947–03.12.2012), топографоанатома, лікаря-

хірурга, доктора медичних наук (1992), професора (1995), завідувача 

кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (з 1994 р.). 

 

20.06(02.07). – 130 років від дня народження Спірова Михайла 

Сергійовича (20.06(02.07).1892–17.06.1973), вченого-анатома, 

доктора медичних наук (1938), професора (1932), заслуженого діяча 

науки і техніки Української РСР (1943), завідувача кафедри 

нормальної анатомії (1930–1971), наукового консультанта кафедри 

(1971–1973). 

 

24.06. – 180 років від дня народження Борнгаупта Федора 

Карловича (24.06.1842–10.03.1905), лікаря-хірурга, доктора 

медицини (1867), екстраординарного професора кафедри 

теоретичної хірургії з шпитальною клінікою медичного факультету 

Університету Св. Володимира (1883–1903), консультанта 1-го 

Тифліського військового шпиталю (1882). 

 

29.06. – 125 років від дня народження Сапожнікова Юрія 

Сергійовича (29.06.1897–26.05.1970), судового медика, доктора 

медичних наук, професора (1935), завідувача кафедри судової 

медицини (1936–1970), декана лікувального факультету (1936–1940 

і 1947–1948). 

 

ЛИПЕНЬ 

01.07. – 160 років від дня народження Брюно Георгія Георгійовича 

(01.07.1862–16.12.1919), акушера-гінеколога, доктора медицини 

(1898), професора (1913), керівника кафедри акушерства і гінекології 

(1913–1919) Університету Св. Володимира.  

 

 

01.07. – 85 років від дня народження Короткого Валерія 

Миколайовича (н. 01.07.1937), лікаря-хірурга, доктора медичних 

наук (1984), професора (1986), заслуженого діяча науки і техніки 

України (1999), лауреата Державної премії Української РСР (1986), 

завідувача кафедри шпитальної хірургії № 1 (з 1985 р.), професора 

кафедри (з 2006 р.). 

 



14 

 

01.07. – 135 років від дня народження Янковича Бориса Михайловича 

(01.07.1887–18.10.1963), фізика, професора, завідувача кафедри фізики (1920–

1922). 

 

02.07. – 75 років від дня народження Гиріної Ольги Миколаївни (н. 

02.07.1947), лікаря-терапевта, доктора медичних наук (1996), 

професора (2001), завідувача кафедри поліклінічної підготовки та 

сімейної медицини (з 1998 до 2008 рр.), завідувача кафедри загальної 

практики (сімейної медицини) з 2008 до 2014 рр. 

 

04.07. – 125 років від дня народження Зельдич Любові Яремівни 

(04.07.1897–29.08.1965), лікаря-педіатра, доктора медичних наук 

(1959), професора (1961), завідувача кафедри шпитальної педіатрії 

(1964–1965). 

 

 

09.07. – 100 років від дня народження Кульчицького 

Костянтина Івановича (09.07.1922–18.11.1997), 

топографоанатома, лікаря-хірурга, доктора медичних наук (1962), 

професора (1964), завідувача кафедри оперативної хірургії і 

топографічної анатомії (1963–1994), заслуженого діяча науки 

Української РСР (1981), лауреата Державної премії Української 

РСР (1983), Премії імені О. О. Богомольця (1986). 

 

14.07. – 60 років від дня народження Омельчука Сергія 

Тихоновича (н. 14.07.1962), лікаря-гігієніста, доктора медичних 

наук (2002), професора (2004), декана медичного факультету № 4 

(2005), директора Інституту гігієни та екології Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця (з 2014 р.), 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), 

заслуженого діяча науки і техніки України (2013).  

 

16.07. – 65 років від дня народження Гонгальського Володимира 

Володимировича (н. 16.07.1957), лікаря-невролога, доктора 

медичних наук (1996), професора кафедри неврології та 

реабілітаційної медицини (з 1997 р.). 

 

17(29).07. – 160 років від дня народження Вагнера 

Конрада Едуардовича (17(29).07.1862 – дата смерті не 

встановлена, 1930-ті роки), лікаря-терапевта, доктора медицини 

(1889), екстраординарного (1897), ординарного (1903), 

заслуженого ординарного професора (1916), завідувача кафедри 

лікарської діагностики з пропедевтичною клінікою (1897–1903), 

завідувача кафедри та директора шпитальної терапевтичної 

клініки Університету Св. Володимира (1903–1913). 
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18(30).07. – 150 років від дня народження Кримова Олексія 

Петровича (18(30).07.1872–11.12.1954), лікаря-хірурга, доктора 

медицини (1906), професора (1912), академіка АМН СРСР (1945), 

заслуженого діяча науки Української РСР (1940), лауреата Премії 

імені І. Ф. Буша (1911) та імені С. П. Федорова (1940), завідувача 

кафедри шпитальної хірургії (1912–1922) Університету Св. 

Володимира, завідувача кафедри факультетської хірургічної клініки (1930–

1945). 

 

20.07. – 90 років від дня народження Крижанівського Ярослава 

Йосиповича (н. 20.07.1932), хірурга-ортопеда, доктора медичних 

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

хірургії № 2 з курсом військово-польової хірургії (з 1994 р.), 

заслуженого працівника народної освіти Української РСР (1990), 

академіка Академії вищої освіти України (1994). 

 

22.07. – 85 років від дня народження Горбачевського Віталія 

Миколайовича (н. 22.07.1937), лікаря-оториноларинголога, 

доктора медичних наук (1981), професора (1983), професора 

кафедри оториноларингології (1981–1986), заступника директора з 

наукової роботи КНДІО імені О. І. Коломійченка, керівника відділу 

реконструктивно-відновної хірургії лорорганів (з 1987 р.). 

 

28.07. – 90 років від дня народження Аронова Гелія Юхимовича 

(28.07.1932–04.05.2016), лікаря-імунолога, історика медицини, 

доктора медичних наук (1980), керівника групи історії медицини 

та Музею історії медицини Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця (1991), письменника. 

 

СЕРПЕНЬ 

04(17).08. – 120 років від дня народження Фрумкіна Якова 

Павловича (04(17).08.1902–29.09.1978), психіатра, професора 

(1932), доктора медичних наук (1940), заслуженого діяча науки і 

техніки Української РСР (1964), завідувача кафедри психіатрії 

(1932–1975), професора-консультанта (по 1978 р.). 

 

 

06.08. – 110 років від дня народження Рудіна Володимира 

Петровича (06.08.1912–15.09.1977), лікаря-фтизіатра, доктора 

медичних наук, професора (1949), завідувача кафедри туберкульозу 

(1948–1960). 
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11.08. – 55 років від дня народження Зайченко Ганни 

Володимирівни (н. 11.08.1967), доктора медичних наук (2010), 

професора (2012), відмінника освіти України, завідувача кафедри 

клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації 

спеціалістів фармації Національного фармацевтичного 

університету (2011–2016), завідувача кафедри фармакології 

(з 2016 р.). 

 

15.08. – 100 років від дня народження Марченка Олексія 

Івановича (15.08.1922–28.11.2009), лікаря-стоматолога, доктора 

медичних наук (1966), професора (1967), завідувача кафедри 

пропедевтики терапевтичної стоматології з курсом дитячої 

стоматології (1977–1988). 

 

16.08. – 65 років від дня народження Сятині Михайла Луковича 

(16.08.1957–05.04.2017), вченого-фармацевта, організатора 

аптечної справи, доктора фармацевтичних наук (2005), завідувача 

кафедри аптечної та промислової технології ліків (з 2006 р.), 

академіка Української АННП (1997), заслуженого працівника 

охорони здоров’я України, відмінника охорони здоров’я. 

 

19.08. – 175 років від дня народження Скворцова Іринарха 

Поліхронійовича (19.08.1847–1921), лікаря-гігієніста, доктора 

медицини (1874), ординарного професора (1882), заслуженого 

ординарного професора (1900), приват-доцента кафедри гігієни з 

курсу епідеміології і санітарної поліції (1906–1917). 

 

 

26.08. – 145 років від дня народження Михайлова Василя 

Миколайовича (26.08.1877–09.04.1922), лікаря-терапевта, 

доктора медицини (1913), професора (1921), завідувача кафедри 

лікарської діагностики з пропедевтичною клінікою (1919–1921), 

завідувача кафедри спеціальної патології і терапії (1921–1922). 

 

 

26.08. – 185 років від дня народження Рінека Олександра 

Християновича (26.08.1837–13.03.1915), лікаря-хірурга, доктора 

медицини (1867), екстраординарного (1878), ординарного (1883) 

професора, завідувача кафедри теоретичної хірургії з 

шпитальною клінікою (1878–1881), завідувача кафедри 

оперативної хірургії з факультетською хірургічною клінікою 

Університету Св. Володимира (1881–1894). 
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ВЕРЕСЕНЬ  

01.09. – 65 років від дня народження Іванюти Сергія Орестовича 

(н. 01.09.1957), акушера-гінеколога, доктора медичних наук (1992), 

професора (2000), професора кафедри акушерства і гінекології № 3 

(з 2000 р.). 

 

 

05(17).09. – 180 років від дня народження Стуковенкова Михайла 

Івановича (05(17).09.1842–02(14).03.1897), лікаря-дермато-

венеролога, доктора медицини (1871), доцента курсу дерматології 

(1883), екстраординарного (1884), ординарного (1887) професора, 

завідувача кафедри дерматології та сифілідології.  

 

 05.09. – 175 років від дня народження Ходіна Андрія Васильовича 

(05.09.1847–10.02.1905), лікаря-офтальмолога, доктора медицини 

(1873), екстраординарного (1881), ординарного (1885) професора, 

завідувача кафедри офтальмології (1881–1902). 

 

 

07.09. – 145 років від дня народження Удінцева Федора 

Аристарховича (07.09.1877–26.05.1951), лікаря-терапевта, 

доктора медицини (1910), професора, заслуженого діяча науки і 

техніки Української РСР, завідувача кафедри терапії (з 1924 р.).  

 

 

09(21).09. – 150 років від дня народження Зіверта Олександра-Альфреда 

Карловича (09(21).09.1872–1921), лікаря-терапевта, доктора медицини (1906), 

приват-доцента шпитальної терапевтичної клініки медичного факультету Св. 

Володимира (1910–1912), професора (1920), завідувача кафедри факультетської 

терапії (1920–1921). 

 

10.09. – 70 років від дня народження Дубровіна Олександра 

Глібовича (н. 01.09.1952), дитячого хірурга, доктора медичних наук 

(2005), професора кафедри дитячої хірургії (з 2007 р.). 

 

 

 

23.09. – 100 років від дня народження Чеботарьової Віри 

Дмитрівни (23.09.1922–18.08.2001), лікаря-педіатра, доктора 

медичних наук (1967), професора (1969), заслуженого працівника 

народної освіти України (1991), завідувача кафедри пропедевтики 

дитячих хвороб (1969–1990), професора кафедри (з 1990 р.), декана 

педіатричного факультету (1966–1976 та 1984–1990 рр.). 
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25.09. – 180 років від дня народження Коломніна Сергія 

Петровича (25.09.1842–11.11.1886), лікаря-хірурга, доктора 

медицини (1869), доцента, завідувача кафедри теоретичної хірургії 

з хірургічною шпитальною клінікою (1872–1876), ординарного 

професора кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії 

(1879), згодом академічної хірургічної клініки Санкт-Петербурзької 

медико-хірургічної академії (1880–1886). 

 

25.09(07.10). – 165 років від дня народження Садовеня Олексія 

Андрійовича (25.09(07.10).1857–08.10.1919), біохіміка, доктора 

медицини (1886), екстраординарного (1889), ординарного (1900) 

професора, заслуженого ординарного професора (1914), 

завідувача кафедри медичної хімії (1889–1919), декана медичного 

факультету (1913–1919), ректора Університету Св. Володимира 

(1917–1918). 

 

30.09(12.10). – 125 років від дня народження Лур’є Олександра 

Юдимовича (30.09(12.10).1897–24.05.1958), акушера-гінеколога, 

доктора медичних наук (1936), професора (1937), члена-

кореспондента АН Української РСР (1939), заслуженого діяча 

науки Української РСР (1958), лауреата Державної премії СРСР 

(1941), завідувача кафедри акушерства і гінекології (1938–1958), 

головного акушера-гінеколога МОЗ Української РСР (1949–1958). 

 

ЖОВТЕНЬ 

01(13).10. – 135 років від дня народження Громашевського Лева 

Васильовича (01(13).10.1887–01.05.1980), видатного вченого-

епідеміолога, доктора медицини (1914), доктора соціальної 

медицини (1925), професора (1925) , академіка АМН СРСР (1944), 

заслуженого діяча науки Української РСР (1957), Героя 

Соціалістичної Праці (1967), лауреата Премії імені Д. Заболотного 

АН Української РСР (1974), завідувача кафедри епідеміології 

(1948–1962). 

 

01(13).10. – 165 років від дня народження Павловського 

Олександра Дмитровича (01(13).10.1857–08.10.1946), лікаря-

хірурга, бактеріолога, мікробіолога, доктора медицини (1884), 

екстраординарного професора (1889), заслуженого ординарного 

професора, засновника та першого завідувача кафедри хірургічної 

патології та терапії (1889–1912), організатора, першого директора і 

керівника відділу сироваток Бактеріологічного інституту у Києві (1896–1909). 
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05.10. – 100 років від дня народження Концевич Іраїди Панасівни 

(05.10.1922–12.06.2000), судового медика, доктора медичних наук 

(1966), професора (1968), завідувача кафедри судової медицини 

(1970–1991). 

 

 

09.10. –70 років від дня народження Товстановської Валентини 

Олександрівни (н. 09.10.1952), акушера-гінеколога, доктора 

медичних наук (1994), професора (1995), професора кафедри 

акушерства і гінекології № 1 (з 1995 р.). 

 

12.10. – 75 років від дня народження Лизогуба 

Віктора Григоровича (н. 12.10.1947) лікаря-терапевта, 

кардіолога, доктора медичних наук (1990), професора (1996), 

завідувача кафедри факультетської терапії (з 1995 р.), декана 

медичного факультету № 3 (1999–2005), заслуженого діяча науки 

і техніки України (2003), директора Науково-експертного центру 

лікарських засобів створених на основі нанотехнологій НАН України (2009).  

 

12.10. – 100 років від дня народження Макаренка Івана 

Митрофановича (12.10.1922–27.12.1992), історика, кандидата 

медичних наук (1964), доцента (1967), завідувача курсу історії 

медицини при кафедрі соціальної гігієни й організації охорони 

здоров’я (1967–1988), керівника групи з вивчення історії 

медицини в Україні (з 1988 р.). 

 

17.10. – 80 років від дня народження Чорнокульського Сергія 

Тимофійовича (н. 17.10.1942), анатома, доктора медичних наук 

(1992), професора (2000), професора кафедри анатомії людини (з 

2000 р.) 

 

 

19.10. – 75 років від дня народження Тутченка Миколи Івановича 

(н. 19.10.1947), лікаря-хірурга, доктора медичних наук (1992), 

професора (1995), завідувача кафедри хірургії стоматологічного 

факультету (1997), головного позаштатного трансплантолога 

м. Києва (2003), заслуженого лікаря України (2006), члена 

Європейської асоціації хірургів.  

 

22.10. – 65 років від дня народження Кучера Миколи Дмитровича 

(н. 22.10.1957) лікаря-хірурга, доктора медичних наук (2002), 

професора (2003), професора кафедри факультетської хірургії № 1 (з 

2003 р.). 
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30.10. – 85 років від дня народження Ципріяна Віктора Івановича 

(30.10.1937–05.08.2012), лікаря-гігієніста, доктора медичних наук 

(1979), професора (1980), члена-кореспондента АМН України 

(2007), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 

(1997), завідувача кафедри загальної гігієни (1985–1987), завідувача 

кафедри гігієни харчування (1987–2010). 

 

ЛИСТОПАД 

04.11. – 180 років від дня народження Трітшеля Карла 

Генріховича (04.11.1842–11.08.1914), лікаря-терапевта, доктора 

медицини (1872), екстраординарного (1879), ординарного (1884), 

заслуженого ординарного професора (1901), завідувача кафедри 

спеціальної патології і терапії з шпитальною клінікою (1878–1904). 

 

 

07.11. – 85 років від дня народження Дюбенка Кузьми 

Антоновича (н. 07.11.1937) анатома, доктора медичних наук 

(1990), професора (1991), професора кафедри анатомії людини 

(1991). 

 

 

07(19).11. – 130 років від дня народження Коломійченка 

Михайла Сидоровича (07(19).11.1892–30.05.1973), лікаря-

хірурга, професора (1936), заслуженого діяча науки Української 

РСР (1954), заступника директора Київського медичного 

інституту з наукової роботи (1930–1935), декана стоматологічного 

факультету (1931–1934), завідувача кафедри хірургії № 2 

Київського інституту удосконалення лікарів (1936–1955), завідувача кафедри 

загальної хірургії (1955–1973), головного хірурга МОЗ Української РСР (з 

1954). 

 

 

09.11 – 150 років від дня народження Константиновича 

Володимира Миколайовича (09.11.1872–січень1920), за іншими 

даними помер (10.02.1919)1, патологоанатома, доктора медицини 

(1903), екстраординарного (1913), ординарного професора (1918), 

завідувача кафедри патологічної анатомії (1913–1920). 

 

 

10.11. – 80 років від дня народження Колесової Надії 

Арнольдівни (н. 10.11.1942), лікаря-патологоанатома, доктора 

медичних наук (1986), професора (1998), завідувача лабораторії 

метаболічного і структурного аналізу НДЛЦ (з 1991 р.) 
______________________________________ 

1 http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4986 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4986
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21.11. – 95 років від дня народження Данилової Людмили Яківни 

(н. 21.11.1927), лікаря-патофізіолога, доктора медичних наук 

(1968), професора (1970), професора кафедри патологічної 

фізіології (1969), лауреата Державної премії Української РСР 

(1981). 

 

28.11. – 70 років від дня народження Скиби Володимира 

Вікторовича (н. 28.11.1952), доктора медичних наук (1990), 

професора (1997), лауреата Державної премії Української РСР в 

галузі науки і техніки (1986), заслуженого діяча науки і техніки 

України (2003), заслуженого лікаря України, академіка АНВШ 

України, лауреата Державної премії України, завідувача кафедри 

хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти (з 2015 р.). 

 

ГРУДЕНЬ 

19.12. – 180 років від дня народження Сущинського Петра 

Петровича (19.12.1842–23.02.1907), фармаколога, доктора 

медицини (1867), екстраординарного професора кафедри 

фармакології та загальної терапії Університету Св. Володимира 

(1871–1876), ординарного професора Санкт-Петербурзької медико-

хірургічної академії (1876–1890).  

 

27.12. – 125 років від дня народження Каллістова Івана 

Павловича (27.12.1897–11.02.1963), лікаря-хірурга, доктора 

медичних наук (1947), професора (1948), завідувача кафедри 

оперативної хірургії та топографічної анатомії (1957–1963). 

 

 

27.12. – 135 років від дня народження Студзинського Івана 

Вікентійовича (27.12.1887–11.09.1966), хірурга і 

топографоанатома, доктора медицини (1928), професора (1933), 

завідувача кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії 

(1930–1941). 

 

 

28.12. – 205 років від дня народження Вальтера Олександра 

Петровича (28.12.1817–23.09.1889), анатома і фізіолога, доктора 

медицини (1845), екстраординарного (1845), ординарного (1847) 

професора, одного із засновників кафедри фізіологічної анатомії з 

мікрографією (1844–1868). 
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