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Розділ І. Державні свята та пам’ятні дати 
 
 
 01 січня - Новий рік; 

 07 січня – Різдво Христове; 

 22 січня - День Соборності (день Злуки); 

 19 лютого - День державного герба; 

 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні; 

 21 лютого - Міжнародний день рідної мови; 

 26 квітня – День Чорнобильської катастрофи; 

 02 травня – Великдень  в Україні; 

 08 травня - День пам’яті та примирення в Україні; 

 09 травня – День Перемоги; 

 15 травня – День Європи в Україні; 

 20 травня – День вишиванки; 

 24 травня – День слов’янської  писемності і культури; 

 20 червня - Трійця; 

 28 червня - День Конcтитуції України; 

 23 Серпня - День Державного прапора України; 

 24 Серпня - День незaлежності України; 

 30 вересня - Всеукраїнський  день бібліотек; 

 14 жовтня - День захисників України; 

 09 листопада - День української писемності та мови, 
Всеукраїнський день працівників культури та 
майстрів народного мистецтва; 

 28 листопада - День пам’яті жертв голодомору; 

 07 грудня – День місцевого самоврядування в Україні; 
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Січень 

2       Биков  Костянтин  Михайлович   ( 20.01.1886 - 13.05. 1959 ),  
російський ,  радянський фізіолог, учень та  послідовник  І. П. 
Павлова,  директор Інституту фізіології АН СРСР  (з 1950)      
( 135 років від дня народження ) 

 
28 Мухін  Єфрем  Йосипович   ( 28.01. 1766 - 31.01.1850),  один із 

основоположників  російської медицини,  травматолог, хірург, 
анатом, фізіолог, гігієніст  та судовий медик   ( 255 років від дня 
народження ) 

 

30      Всесвітній день допомоги хворим на проказу. 

Лютий 

4    Всесвітній день боротьби проти раку; 

8        Міжнародний день боротьби з епілепсією; 

9         Міжнародний день стоматолога; 

11      Всесвітній день хворого; 

13   Зільбер  Анатолій  Петрович  (13.02.1931 ) ,  один із 
основоположників  анестезіології та реаніматології, організатор 
першого в Росії  відділення інтенсивної респіраторної  терапії    
( 90 років від дня народження ); 

15       Міжнародний день дітей, хворих на рак; 

16  Кротков Федір Григорович  ( 16.02. 1896 – 20.11.1983),  
радянський вчений - гігієніст , один із основоположників 
військової та радіаційної   гігієни   ( 125 років від дня 
народження ); 

20    Буш  Іван  Федорович  ( 20.02. 1771 - 24.10. 1843 ), вчений -   
хірург, засновник Петербурзької хірургічної школи   (250 років 
від дня народження ). 

28      Міжнародний день рідкісних захворювань 

Розділ ІІ. Всесвітні, міжнародні та  
всеукраїнські медичні  дати.   
Медики- ювіляри 2021 рік 
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Березень 
1 Всесвітній день імунітету; 
 
3         Всесвітній день слуху; 

6 Всесвітній день боротьби з глаукомою; 
 
11 Всесвітній день нирки; 
 
12       Міжнародний день сну; Всесвітній тиждень знань про мозок (з  
            12 по 18 березня); 
 
17        Кожевников  Олексій  Якович ( 17.03 1836  -  10.01. 1902 ),  
             російський вчений -  невропатолог, заснував  «Журнал  невроло   
             гии и  психиатрии им. С.С.Корсакова» (1901 ), який видається по  
             сьогоднішній день ( 185 років від дня народження ); 
 
21 Всесвітній день людей із синдромом Дауна; 
 
23        Кукуджанов  Микола  Іванович   ( 23.03. 1896  - 17.04. 1970 ) ,   
             вчений -  хірург, займався  дослідженням  пахових  гриж та   
            методикою їх лікування     ( 125 років від дня народження ) ;   
 
24       Всесвітній день боротьби з туберкульозом; Всеукраїнський  
            день боротьби із захворюванням на туберкульоз;  

            День фтизіатра . 
 
27        День нефролога 

Квітень 

 2       Всесвітній День розповсюдження знань про аутизм; 

6       Скліфосовський  Микола  Васильович       ( 6 .04.1836 -  13.12. 

1904 ),   військово - польовий  хірург, запровадив  асептику та 

антисептику у хірургічній практиці, сприяв жіночій медичній 

освіті та  організації медичного факультету при університеті в 

Одесі. Професор  Московського  університету,  завідувач 

хірургічної клініки. Нині -   Московський міський науково-

дослідний інститут швидкої допомоги імені М. В. 

Скліфосовського.( 185  років від дня народження ); 
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 7            Всесвітній день здоров’я; 
 
 8          Міжнародний день дій проти ГМО; 
 
11        Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона; 
 
12        Носаль   Михайло Андрійович  (12.04. 1886 – 1950 ), 
            фітотерапевт, священик автор книги «Лекарственные растения и 
             способы их применения в народе»  ( 135 років від дня 

народження ); 
 
 15        День лікаря - лаборанта (Міжнародний день фахівця з                                                                                                                                                           

лабораторної діагностики); 
 

16        День довкілля  (третя субота квітня); 
 

17        Міжнародний день боротьби з гемофілією; 
 

18-24   Європейський тиждень імунізації  (щорічно); 
 

21        Нечипоренко  Олександр  Захарович  ( 21.04 1916 - 5.11.1980 ), 
            радянський  вчений уролог - онколог,   автор методу 

дослідження елементів крові в сечі  (аналіз  сечі по 
Нечипоренко) ( 105 років  від дня народження ); 

 

23        Всеукраїнський день психолога. 
 

25      Всесвытный день боротьби проти малярії. Міжнародний день  
             ДНК 
 

26       Міжнародний день пам’яті Чорнобиля. 

   Травень 
3      Булгаков  Михайло  Опанасович   (3.05. 1891 -  10.03. 1940)  ,   

російський письменник, драматург, за освітою лікар. Свою 
медичну практику описав у «Записках юнного  врача». Основна 
праця  -  роман «Мастер и Маргарита»  ( 130 років від дня 
народження ); 

 
5 Міжнародний день акушерства. Міжнародний день боротьби за 

права інвалідів; Всесвітній день гігієни рук;  

6        Фрейд  Зиґмунд   ( 6.05. 1856  -  23.09. 1939 ),  австрійський 
психолог і невролог,  засновник  психоаналізу. У 1922 році   
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            Лондонський університет вшановував п'ятьох геніїв людства, 
зокрема й Зиґмунда Фрейда . Був  вчителем  та  ідейним 
натхненником  європейського філософа Карла Юнга   ( 165 років 
від дня народження ) ; 

 
8         Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; 
 
8 Озаркевич  Євген  Іванович  ( 8.05. 1861 -  21.09.1916 ), 

український лікар, редактор  «Лікарського збірника» , розпочав  
складання першого в історії словника української медичної 
термінології. Репрезентував українських лікарів на наукових 
конгресах у Парижі, Мадриді, Белграді,  був організатором  
Всеслов'янський з'їзду  лікарів  у Петербурзі. Озаркевича 
називають організатором українських лікарів      ( 160 років від 
дня народження ); 

 
8 Герцен  Петро  Олександрович   ( 8.05. 1871 – 2.01. 1947 ), 

радянський  хірург, організатор  охорони здоров’я, засновник  
хірургічної  школи, один із основоположників онкології  в СРСР 
( 150 років від дня народження ); 

 
10        День руху для здоров'я; Всесвітній день вовчака; 

Всесвітній день меланоми ; 

12 Міжнародний день медичної сестри; 
 
17 Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією; День 

пульмонолога; 
 
19 День боротьби з гепатитом; Всесвітній день сімейного  

лікаря; 

20 Всесвітній день травматолога; 
 

24        Богомолець  Олександр  Олександрович  ( 24.05. 1881 – 19.07. 
1946) , видатний  український вчений - патофізіолог, 
основоположник  української школи  патофізіології, 
ендокринології та геронтології. Засновник перших в Росії та  
Україні науково-дослідних закладів медичного профілю. 
Створив Інститут експериментальної біології та патології та 
Інститут клінічної фізіології (пізніше  об’єднані в Інститут 
фізіології АН УРСР). Був  президентом   АН УРСР ( з 1930 )       
( 140 років від дня народження ); 
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Червень 
1         Міжнародний день захисту дітей; 

3 Бурденко  Микола  Нілович  ( 3.06. 1876  - 11.11. 1946 ),   
основоположник  радянської   нейрохірургії. Розробив  методи 
лікування  онкології  центральної та  вегетативної нервової 
системи  та   оригінальну методику  операцій при пухлинах  
головного мозку.  Створив  школу хірургів  експериментального  
напрямку, був   першим  президентом  АМН СРСР   ( 145 років 
від дня народження ); 

 
5 Всесвітній день захисту навколишнього середовища; 
 
14 Всесвітній день донора крові; 
 
15      День захисту людей похилого віку; 

15 Ілізаров Гавриїл Абрамович  (15.06. 1921 – 24.07. 1992 ),  
видатний  радянський  хірург -ортопед.  Розробив  універсальний 
апарат  для лікування переломів  та деформацій  кісток 
( всесвітньовідомий апарат Ілізарова)  та теорію остеосинтезу.   
Засновник центру  «Відновлювальна  травматологія та  
ортопедія»,якому присвоєно його ім’я. Автор більше  600  
наукових  праць,  біля  200  винаходів, 13 зарубіжних патентів з 
питань клінічної  та експериментальної ортопедії, травматології 
та біомеханіки    ( 100 років від дня народження ); 

 
18 Пучківський  Олександр  Митрофанович  ( 18.06.1881 – 14.12. 

1937 ), український отоларинголог, доктор медичних наук, 
професор.  Написав низку праць про туберкульоз  та  історію  
отоларингології.  Розробник української медичної термінології, 
склав перший український підручник з отоларингології. Жертва 
сталінського терору  ( 140 років від дня народження ); 

26 Міжнародний день розсіяного склерозу (МДРС); 

28      Міжнародний день здоров'я жінок; 

30       Всесвітній день боротьби проти астми та алергії. 

             Всесвітній день хворого алергією; 

31         Всесвітній день боротьби із курінням. 
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8 Караваєв Володимир Опанасович (8.07.1811-3.03.1892), 
хірург, офтальмолог, доктор медицини. Професор Київського 
університету та один із організаторів медичного факультету в 
Києві. Засновник першої клініки в Російській імперії та в 
Україні . Займався пластичною хірургією та оперативним 
лікуванням очних хвороб. Почесний громадянин Києва.    ( 210 
років від дня народження ) 

 
25       День зубного техніка; 

28        Міжнародний день боротьби з гепатитом. 

Серпень 
1 Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування ; 
 
6           Міжнародний день “Лікарі світу - за мир”; 
 
6 Флемінг Олександр   ( 6.08. 1881 - 11.03. 1955),  англійський 

мікробіолог, який відкрив пеніцилін,  лауреат Нобелівської 
премії з медицини   ( 140 років від дня народження ); 

 
8 Міжнародний день офтальмології; 
 
9 День святого великомученика Пантелеймона – покровителя 

усіх лікарів та зцілителя хворих; 
 
11  День фізкультурника; 
 
13         Всесвітній день шульги  ( лівші ). 

  20      День медичного працівника  (третя неділя червня )  
 

26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними  
          засобами та їхнім незаконним обігом; 
 
29 День заснування Нобелівської премії; 
 
30      Міжнародний день боротьби зі сколіозом. 

Липень 
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Вересень 
7 Мінх  Григорій  Миколайович   ( 7.09. 1836 - 11.12.1896 ) ,  
           доктор медицини , професор, завідував  кафедрою  патологічної  
           анатомії Київського університету . Був головою товариства   
           Київських  лікарів    ( 185 років від дня народження ); 
 
8         Міжнародний день фізіотерапії ; День фізіотерапевта; 
 
11       Всесвітній день надання першої медичної допомоги ( друга   
              субота вересня)   
 
15 Всесвітній день боротьби з лімфомами; 
 
17      День хірурга; Всесвітній день безпеки пацієнтів;  
  
18       День фармацевтичного працівника України; 
 
21 Всесвітній день хвороби Альцгеймера.; 
 
28 Всесвітній день боротьби зі сказом; 
 

29 Всесвітній день серця; День отоларинголога ; Всесвітній 
день контрацепції. 

Жовтень 
 1         День геронтолога . Міжнародний день людей похилого віку.   
 
 2         День уролога. Всесвітній день тверезості і боротьби з         

алкоголізмом;  
 
 4         Міжнародний День лікаря   ( перший понеділок жовтня ) 
 
 4         Чекман Іван  Сергійович   ( 4.10. 1936 ) , доктор медичних  
            наук , професор, заслужений діяч науки і техніки України,   
            академік Нью-Йоркської академії наук ,  директор Київського  

НДІ  фармакології і токсикології (1987 -1991), завідувач кафедри 
фармакології  Національного медичного університету ім. 0.0. 
Богомольця  Автор понад 900 наукових праць, в т. ч.  67 
монографій,  довідників,  підручників, словників,  70 патентів  в  
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             галузі фармакології, фармакотерапії, токсикології та фітотерапії 
( 85 років від дня народження ); 

 
9          Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги; Всесвітній 

день проти болю; 
 
10 Всесвітній день психічного здоров’я.; День працівників 

державної санітарно-епідеміологічної служби України; 

11        Всесвітній день боротьби з ожирінням ; 

12 Всесвітній день боротьби з артритом; 
 
13 Шаталова  Галина  Сергіївна    ( 13.10. 1916  -  14.12.2011 ), 

лікар -нейрохірург,  кандидат медичних наук,  вчитель здорового 
способу життя, автор міжнародно відомої Системи природного 
оздоровлення.  Лауреат премії імені М.Н. Бурденка (1951).      
( 105 років від дня народження ); 

 
14 Всесвітній день охорони зору  ( другий четвер  жовтня ). День 

медсестри швидкої медичної допомоги;  Всесвітній день 

спірометрії та День легеневого здоров’я; 

15 Всесвітній день боротьби з раком грудей; 
 
16 Всесвітній день анестезіолога; Всесвітній день здoрoвoгo 

харчування;  День алерголога ; 
 
17 Всесвітній день донорства та трансплантації органів; 
 
20 Всесвітній день профілактики остеопорозу; Всеукраїнський 

день боротьби із захворюванням на рак молочної залози;  
 
21 Всесвітній день профілактики йододефіцитних 

захворювань; 
  
24 Всесвітній день боротьби з поліомієлітом ; 
 
29       Всесвітній день боротьби з інсультом; Міжнародний день 

псоріазу. 
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Листопад 
 8         Міжнародний день радіології; 
 
10 Даль  Володимир  Іванович  ( 10.11.1801 - 22.09.1872 ),  лікар,  

доктор медицини та хірургії, природознавець,  український  та 
російський письменник,  лінгвіст,  етнограф.  Найбільшу славу 
йому приніс   «Тлумачний словник живої великоросійської 
мови» («Толковый словарь великорусского наречия русского 
языка»), який  містить близько 200 тисяч слів.  В. Даль був 
автором першого в історії  Російської імперії підручника із 
зоології.  (  220  років від дня народження ); 

 
10        Всесвітній день науки; 

12 Всесвітній день боротьби з пневмонією; 
 
13 Міжнародний день сліпих  ( Міжнародний день білої трості ); 
 
14        Всесвітній день боротьби з захворюванням на діабет ; 

Міжнародний день логопеда; День операційної медсестри; 

17      Всесвітній день донорства та трансплантації органів; Всесвітній 
День боротьби з хронічним обструктивним захворюванням 
легень (ХОЗЛ)  ( третя середа листопада ); 

 
18 Міжнародний день відмови від паління; 

20 Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак 
молочної залози; Всесвітній день дитини (День педіатра); 

 
24         День пам’яті жертв голодомору; 
 
26 Сиротинін  Микола  Миколайович   (26.11.1896 - 1977),  

патофізіолог , працював в Києві в  Інституті експериментальної 
біології та патології, Інституті туберкульозу та Інституті 
клінічної фізіології АН УРСР.  Автор понад 200 праць,  
присвячених  питанням імунології,   фізіології,  патології  та 
історії медицини, українською мовою -  «Життя на висотах і 
хвороба  висоти» (1939)    ( 125 років від дня народження ). 

 
26        Міжнародний день боротьби з ожирінням. 
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ГруденьГруденьГрудень   
1          Всесвітній день боротьби зі СНІДом; День невролога; 

3          Міжнародний день людей з інвалідністю; 

11        Всесвітній день хворого на бронхіальну астму; 

26        Гіляровський  Василь  Олексійович     ( 26.12.1876 - 
10.03.1959),  російський та радянський  психіатр, вчений , 
розробив  теоретичні  основи  психіатрії, створив  передову  
школу, його праці  мали великий вплив  на розвиток 
психіатричної  науки цілої епохи   ( 145 років від дня 
народження ); 

 
30      Стражеско  Микола  Дмитрович   ( 30.12. 1876  - 27.06. 1952),  

видатний  український  вчений-медик,  фундатор терапевтичної 
школи, один із засновників  вітчизняної  кардіології, увійшов в 
історію світової медицини як видатний науковець та 
клініцист .Створив та очолив Київський науково-дослідний 
інститут клінічної медицини  (1936), нині - Інститут кардіології 
ім. М. Стражеска.  Автор більше 100 наукових праць. Разом з 
професором  В.П. Образцовим  вперше у світі подав 
розгорнутий опис  клінічних форм інфаркту міокарду  ( 145 
років від дня народження ). 
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Розділ ІІІ. Ювіляри Вінниччини 

  13  145 років від дня народження Гаккебуша 
Валентина Михайловича (01 (13). 01. 1876, м. 
Могилів Поділ. губ., нині м. Могилів-
Подільський Вінн. обл. (за ін. даними – 1881, м-
ко Немирів, нині місто Вінн. обл.) – 17. 10. 1931, 
Київ) – лікар-психіатр. Брат Л. Гаккебуш. Д-р 
медицини, проф. Закін. Моск. ун-т (1904). Від 
1907 працював лікарем; від 1918 – проф., 1925–
31 – зав. каф. психіатрії Київ. мед. ін-ту; 
водночас – організатор психіатр. клініки і дир. 
Київ. психоневрол. ін-ту (нині Ін-т нейрохірургії 
АМНУ, від 1927). Вивчав атеросклероз судин 

головного мозку, нерв.-псих. розлади, пов’язані з травмою, проблеми 
судової психіатрії, орг-ції психіатр. допомоги. Описав 
симптомокомплекс псих. розладів (хвороба Гаккебуша– Гейєра–
Геймановича). Розробляв питання законодавства про душевнохворих. 
Опублікував 1-й посібник з психіатрії та нерв. хвороб для фельдшерів. 
Разом з Б. Маньковським заснував журнал «Современная 
психоневрология» (1924). 

Література: 
 

1. Ганіткевич, Я. Гаккебуш Валентин Михайлович: біогр. довідка  / Я. 

Ганіткевич //Український медичний календар. - Київ, 2016. – С.37. 

2.Гаккебуш Валентин Михайлович [Електронний ресурс]: біогр. 
довідка //Енциклопедія Сучасної медицини : [сайт]. - Електрон. дані. – 
Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28283 (дата 
звернення: 22.10.2020), вільний. – Назва з екрана.  

Січень 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28286
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Березень 

                 1        70 років від дня  народження 
Ігоря Івановича Люля  ( 1.03.1951, 
м.Вінниця ),  головного лікаря  ВАТ  «Обласна 
стоматологічна поліклініка», заслуженого 
лікаря України. Закінчив Київський медичний 
інститут (1973), працював стоматологом у 
Вінницькій міській стомат. поліклініці (1975-
1979), зав.стоматологічним відділенням 2-ї 
міської лікарні (1979-1981). З 1981 року  - 
головний лікар   обласної стомат. поліклініки 
та головний стоматолог області.  З 1997 року 
поліклініка стала відкритим акціонерним 
товариством.     Запровадження ринкових 
механізмів допомогло не лише вижити в ті 

скрутні часи, а й значно покращити стоматологічну допомогу 
пацієнтам, вона була  піднята на рівень європейських стандартів. 
І.І.Люля - член правління  Асоціації стоматологів України.  

 

Література: 
            
         Голяченко О.М. Ігор Люля / О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини/ 
О.М.Голяченко  . –  Тернопіль, 2004. - с.69 - 71.   

2     95 років від дня народження  Віталія 
Гнатовича Западнюка ( 2.06.1926 -20.07.1998)— 
народився у с. Тростянчику на Вінниччині в сім'ї 
учителя (згодом — професора ветеринарної 
медицини) — доктора медичних наук, професора, 
керівника лабораторії геріатричної фармакології 
Інституту геронтології АМН СРСР (1963—1998). 
Автор понад 350 наукових праць і 8 монографій, 
заснував в Україні напрям геріатричної 
фармакології, опрацював і впровадив у практику 
вітамінні геріатричні препарати, очолював 
комісію МОЗ з експериментальної роботи, 
організував наукові конференції з питань 
використання лабораторних тварин; співавтор 
широковідомої книжки «Лабораторні тварини». 
Закінчив Львівський медінститут (1950), 

опублікував низку матеріалів про видатних українців Поділля, виступав і 
опублікував чимало книжок і статей українською мовою, за що зазнавав 
утисків.  

Червень 
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Липень 

3               75  років від дня  народження       
 Вадима  Леонідовича  Клочко ( 3.07. 1946 , 
м. Вінниця ), головного лікаря Вінницької 
обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. 
О.Ющенко,заслуженого лікаря України. 
Закінчив Вінницький  медичний інститут 
(1971) , був призначений головним лікарем 
Рожнятівської психіатричної лікарні. З  1980 
року - головний лікар обласного 
наркологічного диспансеру, здійснював 
організаційну та практичну роботу по 
створенню наркологічної служби області. Був 
напрацьований позитивний досвід роботи, 

який , за результатами  роботи комісії Верховної  Ради був визнаний 
одним із найкращих в колишньому СРСР.  З 1987 року – заступник 
головного лікаря по позалікарняній допомозі, а з   1993 по 2017 рр. -  
головний лікар Вінницької обласної психоневрологічної лікарні. В 1998 
році  указом Призидента України за вагомий особистий внесок у 
розвиток охорони здоров'я, впровадження сучасних методів 
діагностики та лікування, високий професіоналізм В.Л.Клочку 
присвоєно  звання "Заслужений лікар України". 

 
Література: 

 
           Голяченко О.М. Вадим Клочко / О.М.Голяченко // Лікарі 

Вінниччини/ О.М.Голяченко  . – Тернопіль, 2004. - с.97 - 98.   

 Кобець А..  Продовжувач династії лікарів : [про головного 

лікаря Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. О.І. Ющенка 

- Вадима Леонідовича Клочко] / А. Кобець // Вінниця. - 2012. - № 7. - С. 

24 : фотогр. 

 

Література: 
 

 1. Ганіткевич Я. Западнюк Віталій Гнатович: біогр. довідка 
 ГаніткевічЯ. //Історія української медицини в датах та іменах. Львів, 2004.- 
С.299. 
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Серпень 

  

4           100 років від дня народження 
Григорія Олександровича Новицького. 
(4.08.1921 - 12.09.2017)Г. О. Новицький - 
кандидат медичних наук, Заслужений 
лікар України, почесний громадянин м. 
Хмільника, лауреат Державної премії, 
ветеран Великої Вітчизняної війни. 
Нагороджений багатьма орденами та 
медалями. 
 Народився в с. Катеринівка Покровського 
району Дніпропетровської області. 
В 1939 році - після закінчення середньої 
школи у місті Макіївці Донецької області 
вступив до медичного інституту у м. 

Ростов на Дону. 
В січні 1944 року - закінчив військовий факультет при другому 

Московському медичному інституті і був призначений старшим 
лікарем у полку діючої армії.  

В 1950 році - став головним лікарем Хмільницької обласної 
водолікарні. 

В 1962 році - була створена позаштатна рада курорту 
Хмільник, яку Г. О. Новицький очолював до 1986 року. 
  В 1974 році - Г. О. Новицький організував Хмільницьке 
міське наукове товариство фізіотерапевтів та курортологів і був 
обраний його головою і виконував обов'язки до 1986 року.  

У 2012 році - за великий суспільно-значний внесок в прогрес, 
розвиток і розквіт України Г. О. Новицький нагороджений дипломом 
Президії ради Великої міжнародної енциклопедії "Лучшие люди" та 
Почесним знаком "Герой енциклопедії". 

 
Література: 

 
Новицький Григорій Олександрович : бібліогр.покажч.: до 95-

річчя від дня народження / укл.: Л. П. Новарчук, О. В. Швець; гол. ред. 
Г. В. Берладин; Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА, 
Вінницька обласна наукова медична бібліотека, Хмільницька обласна 
фізіотерапевтична лікарня. – Вінниця, 2011. – 116 с. : іл., портр. – 
(Серія «Охорона здоров’я Вінниччини в особах» ; вип. 2).  
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   26              105   років від дня  народження   
Івана Григоровича Шалковського 
( 26.09.1916 , с.Оленівка Вінницького району 
– 10.11.1998, м.Київ ) , організатора охорони 
здоров’я на Вінниччині. Закінчив Вінницький  
медичний інститут (1941) , був мобілізований 
на фронт , працював лікарем у різних 
військових частинах.  З 1944 до 1953 року 
очолював охорону здоров’я Брацлавського 
району.  З 1953 року – начальник   обласного 
відділу охорони здоров’я.  За роки роботи 
сприяв розвитку організаційно-методичної 
служби, яка стала основою розвитку 
здоровоохорони області. Ініціював створення 

в області медичних профілакторіїв на молочно-товарних фермах. 
Велику увагу надавав будівництву фельдшерсько-акушерських 
пунктів та їхньому облаштуванню.  

Вересень 

14    80  років від дня  народження         
Олександра  Олександровича    
Приходського (14.09.1941,  Росія, 
Ростовська область  - 06.2004 м..Вінниця ) , 
одного з найкращих   організаторів охорони 
здоров’я  міста та області. Закінчив 
Вінницький  медичний інститут (1964), 
працював дільничим лікарем, лікарем-
отоларингологом, завідував ЛОР-
відділенням у 2-ій та обласній лікарнях 
м.Вінниці. З 1984 року – головний лікар 4-ї 
міської лікарні, яку розбудував та 
перетворив у зразковий медичний заклад не 
лише міста, а й республіки. З 1994 по 2004 

рік очолював   обласне  управління охорони здоров’я. За рівнем 
здоров’я населення та показниками діяльності медичних закладів за 
цей період область завжди була в першій п’ятірці серед областей 
України. Розробив стратегічні напрямки розвитку охорони  здоров’я 
області в умовах ринку та вказував на те, що здоров’я нації є 
соціально – духовною категорією.  

Література: 
            

          Голяченко О.М. Олександр Приходський / О.М.Голяченко // 
Лікарі Вінниччини/ О.М.Голяченко  . – Тернопіль, 1999. - с.111 - 114.   
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Жовтень 

20        75 років від дня  народження   
Михайла Івановича Сокура  ( 20 .10.1946) 
с. Мазурівка Тульчинського району 
Вінницької області), головного лікаря 
Вінницької обласної психіатричної лікарні 
№2, кандидата медичних наук. Закінчив 
Вінницький  медичний інститут (1975), 
працював лікарем у ВОПНЛ ім. академіка 
О.І. Ющенко, а з 1977 року - завідувачем 
психіатричного відділення лікарні. Був 
обраний асистентом кафедри наркології  та 
психіатрії ВМІ (1983) , вивчав   досвід 
психіатричної служби в Україні та за її 
межами. Розпочав будівництво другої 
психіатричної лікарні (1986) та став її 

головним лікарем (1988). В 1993 році захистив  кандидатську 
дисертацію. Атестований на вищу кваліфікаційну категорію по 
організації охорони здоров'я та по психіатрії. 

 

Література: 
 

            Голяченко О.М. Михайло Сокур / О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини/ О.М.Голяченко  . – Тернопіль, 1999. - с.125 - 127.   

Вивчав причини смертності немовлят в області, був напрацьований 
позитивний досвід роботи, за який І.Г.Шалковського було нагороджено 
орденом Леніна.  З 1963 р. І.Г. Шалковський очолював четверте 
управління МОЗ,  пізніше – Українську республіканську раду 
управління курортами профспілок. 
 

Література: 
 

          Голяченко О.М. Іван Шалковський / О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини/ О.М.Голяченко  . – Тернопіль, 2004. - с.37- 39.   
    



22 

 

Грудень 

19                           130  років від дня  народження  
Антіна Лук’яненка  ( 19.12.1891,  с. Велика 
Бурімка   Золотоніського повіту  Полтавської 
губернії  -  28.03. 1974 , м. Рочдейл, Англія ) , лікар
-психіатра, громадського  діяча.  Закінчив 
Київський медичний інститут (1926), працював 
санітарним лікарем, пройшов інтернатуру з 
неврології, психотерапії та фізіотерапії. У 1931 р. -  
директор  психіатричної лікарні у 
Дніпропетровську,  пізніше був переведений  у  
Вінницьку психіатричну лікарню .  У 1932-33 рр. 
створив у психлікарні спеціальний 

«авітамінозний» відділ для лікування виснажених голодом пацієнтів. У 
1941 р. очолив Вінницьку психлікарню, у 1942 р.  став  доцентом  
кафедри психіатрії Вінницького медичного інституту, пізніше – 
професором та завідувачем кафедри.  

Листопад 

19                   120 років від дня народження 
Давида Наумовича Яновського (19.11.1901 - 
02.03.1969 ) — доктора медичних наук, професора
-гематолога. Народився у Вінниці в сім'ї 
службовця . Працював у Києві, Вінниці, в 
Інститутах клінічної медицини та клінічної 
фізіології, автор  численних праць і 7 монографій з 
проблем гематології. Був головним терапевтом 
Південно-Західного та 3-го Українського фронтів.  
Головні наукові дослідження Яновського 
присвячені проблемам лейкозів, 
лімфогрануломатозу, анемій, геморагічним 

діатезом. Яновський запропонував клініко-анатомічну класифікацію 
анемій, висунув алергічні-гіперергічну теорію виникнення лейкозів. Був 
співавтором трьох унікальних атласів по клінічній гематології.  
Вніс істотний внесок в розробку нових методів дослідження органів 
кровотворення. Був головою Українського товариства гематологів і членом 
редколегій журналів «Лікарська справа», «Клінічна медицина» і «Проблеми 
гематології і переливання крові».  

Література: 
 

        Ганіткевич Я. Яновський Давид Наумович : біогр. довідка //Історія 
української медицини в датах та іменах. - Львів, 2004.- С.274. 
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27 95   років  тому  народився              
Олександр  Федорович  Швець  ( 27.12.1921,  с. 
Забуяни   Макарівського  району  Київської області  
-  22.03.2009, м.Вінниця ) , Заслужений лікар 
України (1984), організатор охорони здоров’я на 
Вінниччині. Був учасником  Великої Вітчизняної  
війни, нагороджений медаллю «За оборону Києва» 
та ін. бойовими нагородами.  
 Після закінчення  Вінницького  
медичного інституту (1951) працював дільничним 
лікарем-терапевтом медико-санітарної частини у 

Кривому Розі. У 1958 році  повернувся до Вінниці. Працював в 
обласному відділі охорони здоров’я інспектором лікувально-
профілактичного сектору, пізніше – заступником завідуючого відділом, 
а надалі – заступником начальника управління охорони здоров’я.  За 
роки роботи  (а це  більше 30 років)  вивчав передовий досвід   у 
лікарнях області,  який надалі мав республіканське визнання. Сприяв  
прискореному будівництву об’єктів охорони здоров’я в місті та області.  
 Особливу увагу приділяв кадрам медичних закладів, знав 
багатьох лікарів особисто,  допомагав їм у вирішенні не лише 
виробничих, а й особистих питань. Але найбільше  опікувався 
організаторами охорони здоров’я, завжди усіляко сприяв професійному 
зростанню цієї категорії фахівців. 
Працював багато, сумлінно, був наполегливим та відповідальним. Його 
праця була оцінена багатьма нагородами, зокрема був нагороджений  

Після закриття медінституту німецькою окупаційною владою (1943) 
продовжував працювати головним лікарем психлікарні. У  1943 р. 
переїхав з Вінниці на  Галичину, працював професором психіатрії у 
Львівському медичному інституті . Згодом перебрався до Відня, де  
організував поліклініку для біженців. Пізніше виїхав у Баварію, де  
створив філію еміграційного «Українського червоного хреста»  та  
відкрив амбулаторію для українських біженців.. У 1948 р. емігрував до 
Сполученого Королівства,  а потім переїхав до м. Рочдейла , де  
присвятив себе громадській діяльності.  

Література: 

1.          Ганіткевич Я. Антін Лук’яненко - український психіатр і 
невропатолог //Українські лікарі-вчені першої половини ХХ 
століття та їхні наукові школи / Я. Ганіткевич. – Львів, 2002. – С. 
457-465. 

2.      Голяченко О.М.  Антін Лук’яненко   / О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини/ О.М.Голяченко  . – Тернопіль, 2004. - с.32-36 
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28 грудня 

 
         До  155  річчя  від  дня народження  

                                                      
Д.К.Заболотного   ( 1866 – 1929 ) 

             
«Його праця - подвиг. Навіть короткий 
перелік його заслуг завжди вражатиме…»   - 
писав  І. Мечников про нашого  видатного 
земляка,  вченого  -  епідеміолога,  
організатора охорони  здоров’я, 
громадського діяча,  педагога,  професора,  
академіка  Данила Кириловича Заболотного.  
    Майбутній Президент Всеукраїнської 
Академії наук, основоположник сучасної 

епідеміології, знаменитий борець проти чуми та холери народився  16
(28)  грудня  І866 року  в с.Чоботарка  Ольгопільського повіту 
Подільської   губернії  ( нині  -  с.Заболотне Крижопільського району  
Вінницької області). Батько,  Кирило Заболотний, був кріпаком, 
пізніше працював на будівництві залізниці. Мати, Євгенія Сауляк,  
мала на той час непогану освіту   -  п'ять класів жіночої гімназії. Саме 
родина матері відіграла вирішальну роль у долі малого Данила. 
Спочатку дядько Макар  Сауляк взяв його до себе в Ростов-на-Дону, де 
він навчався в Нахічеванській гімназії, після чого інший дядько Василь  
Сауляк забрав його в Одесу, де він продовжив навчання у відомій 
Ришельєвській гімназії, після закінчення якої вступив на природничий 
відділ Одеського (тодішнього Новоросійського) університету (1885 - 
1889). У 1889 році за участь у студентських акціях був арештований та 
виключений з університету, працював помічником на  бактеріологічній 
станції. 

      За підтримки кількох професорів у 1891 році  Данилу Заболотному 
було дозволено скласти екстерном державні іспити в університеті на 
ступінь магістра природничих наук, після чого він  

орденом Трудового Червоного Прапору (1981) та  медаллю  «Ветеран 
праці». 
 Умів працювати та спілкуватись з колегами, завжди був добро
зичливим , уважним , не виявляв негативних емоцій. І в цьому Олексан
дру Федоровичу допомагали його виховання у віруючій українській ро
дині та й сам він був прихожанином одного із храмів Вінниці. 

Література: 

         Голяченко  О.М.   Олександр  Швець /  О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини . – Тернопіль, 1999. - С.71-74: фот. 
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вступає на третій курс медичного факультету Київського університету  
Св. Володимира. Одночасно з навчанням працює у бактеріологічній 
лабораторії професора  В. В. Підвисоцького, де  разом з доктором  І. Г. 
Савченком у 1893 році перевірив на собі дію вакцини проти збудника 
холери.  

Після закінчення університету  (1894), Д.Заболотний був 
направлений в Подільську губернію для роботи у виїзному земському 
загоні по боротьбі з епідемічними хворобами. У 1892 - 1895 роках 
холера на Поділлі набула характеру епідемії. Із 35 тисяч захворілих - 13 
тисяч померли, а в 1895році смертність досягла майже 50%.  

 13 листопада 1894 року молодий лікар  - епідеміолог прибув до 
Кам'янця-Подільського, де почав обстежувати вогнища холери та 
дифтериту. Свої спостереження узагальнив в науковій доповіді, з якою 
виступив на засіданні Товариства подільських лікарів. Саме тоді 
Заболотний разом з іншими епідеміологами вперше на Поділлі 
застосував для лікування та термінової профілактики дифтерії 
нещодавно відкриту  бактеріологами Е. Берінгом та Е. Ру 
протидифтерійну сироватку. Випробувавши її дію на хворих та 
здорових, які мали контакт з хворими, включаючи себе самого., 
відзначив її безсумнівний результат. За рік праці Д. Заболотний вивчив  
епідеміологічний стан губернії, заснував при лікарні м. Кам'янця - 
Подільського  бактеріологічну лабораторію. Завдяки його зусиллям  у 
1895 році відбувся перший з'їзд лікарів Подільської  губернії, на якому 
він виступив із доповіддю про бактеріологію  холери. 

 Бажання лікаря земської медицини Заболотного займатися 
науковими дослідженнями дедалі більше брали гору, тому на початку 
1895 року він повертається до Києва та продовжує наукову роботу в 
лабораторії у професора В. Підвисоцького, зокрема вивчає дію 
протихолерної сироватки, яку також випробовує на собі.  
У 1895 році Д.Заболотного було призвано на військову службу, а також 
призначено лікарем Київського військового шпиталю. Це був один із 
найбільш напружених періодів його трудового і творчого життя. 
Доводилось поєднувати військову службу в полку, працю в шпиталі, 
заняття в лабораторії із викладанням лекцій  (на вечірніх заняттях) 
студентам. Є спогад академіка М.Д. Стражеска,  студента медичного 
факультету тих років: «Ще й тепер перед моїми очима досить ясно і 
чітко стоїть скромний, бідно одягнений, дещо сутулуватий чоловік з 
добрими і розумними голубими очима…, і тихим, але чітким голосом 
впевнено викладає ту чи іншу теорію або доктрину. Інколи цей 
асистент приходив у військовому сюртуку, що сидів на ньому 
мішкувато і рідко був застібнутий на всі ґудзики, як правило, з-під 
сюртука виглядала українська вишита сорочка. Але ось, раптом, зовсім 
ненавмисне, просковзне у нього на обличчі посмішка, і він при нагоді, 
майстерно, з чисто українським гумором розповість який-небудь  
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анекдот або смішний епізод зі свого дитинства в селі, зі шкільного 
періоду життя або з університетських років. І студенти, втомлені на 
вечірніх практичних заняттях, знову оживають і уважно стежать за 
думкою керівника». Саме тоді з’явились й перші його наукові публікації 
і девіз: «Як мало зроблено, треба зробити більше»  - почав  формуватися 
теж саме тоді. 

Перебуваючи у військовому шпиталі м. Харкова, Д.Заболотний 
познайомився із знаним ученим, бактеріологом, професором 
Харківського університету В.К.Високовичем, якого вважатиме за свого 
вчителя. 

  Разом з ним, у складі спеціальної експедиції, вперше виїжджає 
на ліквідацію епідемії чуми в Індію (1897).                                                      
 З тих пір протягом  всього життя триває його подвижницька 
робота по вивченню епідеміології чуми, вершиною якої було 
встановлення ролі диких гризунів як носіїв та розповсюджувачів чумної 
зарази в природі. Заболотний описав форми захворювання на чуму, 
шляхи передачі бубонної та легеневих форм, розробив протичумні 
вакцини та сироватки, а в 1907 році була видана його монографія «Чума. 
Эпидемиология, патогенез и профилактика», С.-Петербург.1907.                                        
 У 1898 році Д.Заболотного запрошують на посаду професора 
бактеріології  до Петербурзького Жіночого Медичного Інституту, в 
якому з часом створив першу в Росії кафедру бактеріології та очолював 
майже 30 років. Паралельно він працює в Інституті експериментальної 
медицини, завідував сифілідологічною лабораторією та організував тут 
епідеміологічний відділ. У 1909 році захистив докторську дисертацію, 
присвячену патогенезу сифілісу та отримав ступінь доктора медицини.                             
 На запрошення І. Мечникова (з яким поєднувала щира дружба 
ще з часу навчання в Одеському університеті), працював в його 
лабораторії в Пастерівському інституті в Парижі(1898), був 
нагороджений французьким орденом Почесного Легіону.                                                          
 Поряд з викладацькою та науковою роботою Д.К. Заболотний є 
учасником та керівником численних експедицій по вивченню та 
ліквідації чуми в Монголії, Китаї, Саудовській Аравіїї, Месопотамії 
(1898, 1910 - 1911), Ірані (1899), Шотландії (1900) та ін. Вивчав 
епідеміологію холери в Росії (1909,1910), організовував  роботу по 
боротьбі з холерою у Петрограді(1918).                                                                             
 У 1918 році у Данила Кириловича  помирає дружина і він 
приїжджає на похорон до рідного села Чоботарка та залишається там на 
півтора року. Тут його обирають народним комісаром освіти та охорони  
здоров'я  Ольгопільського  повіту. Заболотний організовує комісію для 
будівництва в Чоботарці  гімназії, мріє створити  в селі  «хату здоров'я». 
Свої бесіди з селянами на медичні теми видає у вигляді «Листів до 
селян про здоров'я», епіграфом до яких взяв слова Шевченка: «Учітеся, 
брати мої, думайте, читайте».  
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В листі до Вінницького губернського відділу Народної освіти 

обґрунтовує необхідність відкриття у Вінниці вищого навчального 

медичного закладу, зокрема писав: «Місцем, де можна було б 

виховувати таких лікарів, які жили б одним життям зі своїми хворими і 

розмовляли б з ними на їх рідній мові, є, між іншим, Вінниця».                          

 У роки Української Народної Республіки (1919) Д. К. 

Заболотний  тимчасово виконував обов'язки члена Ради Міністерства 

народного здоров'я і  опікування.                                                                         

 З 1920 по 1923 рік був ректором Одеської  Медичної академії, в 

якій заснував  першу в Росії кафедру епідеміології.                                                 

 У 1924 році Заболотний повертається до Ленінграду 

(тодішнього), працює у  Військово - медичній академії, де  організовує  

та очолює  кафедру мікробіології та епідеміології.                               

 Академіком  Данило Кирилович  став у 1922 році, а у 1928  - 

його  обирають Президентом Всеукраїнської академії наук і він 

остаточно повертається на Україну. « Збираюсь на Україну. Надіюсь ще 

потрудитися для рідного краю і народу»  -  писав він у своєму 

щоденнику. У тому ж році при ВАН засновує та стає директором 

Інституту мікробіології та епідеміології ( нині - Інститут мікробіології 

та епідеміології  ім.Д.К.Заболотного).  Протягом життя вчений  

опублікував    понад 200 наукових праць.                                                                                           

 Данила Кириловича Заболотного не стало 15 грудня 1929 року. 

Останніми його словами були: «Діти мої дорогі, любіть науку і правду».   

 За заповітом  його поховали у рідному селі Чоботорці (тепер 

Заболотне), а на могилі вченого його учні написали: «Тут поховано тіло 

померлого  Президента  Всеукраїнської  Академії наук, академіка 

Данила Кириловича Заболотного, селянина с. Чоботарки».                          

 Академік і селянин, автор «Основ епідеміології» і «Листів до 

селян про здоров'я», Президент Академії наук і народний комісар освіти 

та здоровоохорони повіту - такі дивовижні риси нашого земляка, що 

назавжди увійшов в історію науки та народну пам'ять.               

Література: 
 

1. Академік  Д.К. Заболотний - вчений, лікар, педагог, громадянин: 
Перші колежські читання 16 грудня 1996 р.: Матеріали/ Він. мед. 
коледж ім. Д.К. Заболотного. Він. держ. мед. ун-т ім. М.І. 
Пирогова : биография отельного лица / Ред. В.М. Мороз. - Вінниця : 
1996. - 38 с. 
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Розділ ІV . Ювілейні дати  
Вінниччини     медичної 

50 років тому (28.06.1971) у Вінниці 
відбулося урочисте відкриття 
пам’ятника М.І. Пирогову. Ця подія 
була приурочена 100-річчю Товариства 
Червоного Хреста. Автори 
пам’ятника – скульптори Н. Дерегус, Л. 
Сабанєєва, архітектор А. Корнєєв. 
 
 

Література: 
 

Зонова, І. Пам’ятники світового значення на Вінниччині [зокрема М.І. 
Пирогову] / І. Зонова // 33-й канал. – 2015. – 6 трав. – С. 10 : фот. 
Ученому, врачу : [відкриття пам’ятника М.І. Пирогову у 
Вінниці] // Правда Украины. – 1971. – 29 июня ; Комсомол. знамя. –
1971. – 29 июня. 
Петренко, А. Великому громадянинові – вдячні нащадки : у Вінниці 
відкрито пам’ятник М.І. Пирогову / А. Петренко // Комсомол. плем’я. – 
1971. – 1 лип. 

Вінницький обласний клінічний госпіталь для  
інвалідів Великої Вітчизняної війни 

 
75 років тому у лютому 
1946 р. засновано 
Вінницький обласний 
клінічний госпіталь 
для інвалідів Великої 
Вітчизняної війни. 
Його створено на базі 
евакогоспіталю № 5965, 
що розміщувався в 
лікувальному корпусі 
Вінницької обласної 
психіатричної лікарні 
ім. акад. О.І. Ющенка, 

згідно з постановою РНК СРСР від 29.08.1945 р. «Про покращення 
медичного обслуговування інвалідів Вітчизняної війни». 
 Першим керівником закладу в 1946 р. був призначений майор  
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медичної служби Файнерман Н. М. В різний час начальниками 
госпіталю працювали: Морейніс Е., Гробман Р. Д., Кириченко М. Д., 
Аленгоз І. А., Мар'янчик Р. Я., Філіпович Б. М., Онікієнко М. К.  
З 1987 р. госпіталь очолює Заслужений лікар України Бабійчук В. В., 
якого у 2015 році Кабінет Міністрів України нагородив Почесною 
Грамотою за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку сфери 
охорони здоров'я та багаторічну сумлінну працю.  
 Поступово заклад розвивався і розширювався, збільшувався 
кадровий склад. У 2001 році було завершено будівництво 
реабілітаційного корпусу госпіталю з харчоблоком, їдальнею та 
конференцзалою на 250 місць, який з'єднаний критим переходом з 
основним корпусом. 
На сьогодні госпіталь має свою сучасну клінічну лабораторію; 
функціонують такі відділення: фізіотерапевтичне, 2 хірургічних, 2 
неврологічних, З терапевтичних, відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії; кабінети функціональної та ультразвукової 
діагностики, ендоскопічний, рентгенологічний, гінекологічний, 
урологічний, стоматологічний, лазерної хірургії та кабінет психотерапії, 
психодіагностики та психокорекції. 
 Роботу закладу забезпечують 404 співробітники, з яких: 61 
лікар, 184 медичних працівники із середньою медичною освітою та 
159іншого персоналу.  
Госпіталізація здійснюється за спеціальними направленнями із 
зазначенням профілю відділення та терміну перебування. Це дозволяє 
ефективно використовувати ліжковий фонд та створює однакову 
доступність як жителям обласного центру, так і сільських районів 
області. 
 Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни - 
визнано найкращим закладом для ветеранів війни в Україні, про що 
свідчить Рішення спільного пленуму Ради організації ветеранів України 
та засідання колегії Міністерства охорони здоров'я України від 
18.11.2010 року «Про стан і заходи поліпшення медичного 
обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів війни, 
праці, військової служби, інших силових структур, дітей війни, 
пенсіонерів, громадян похилого віку та жертв нацистських 
переслідувань в Україні». 
Багаторічний досвід діяльності, серйозна медична база, використання 
сучасних методологій та висока культура обслуговування - ті складові, 
які виокремлюють госпіталь з усієї палітри медичних установ держави 
багато років поспіль, забезпечують йому впевнену першість серед 
аналогічних закладів України.  
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Міська клінічна лікарня № 3 
 

75 років 
Історія МКЛ№3  
починається з 1946 року, 
коли була відкрита 
поліклініка ім. Кірова, яка 
обслуговувала населення 
Старого міста. До складу 
лікарні входили: 
терапевтичне, очне, 
хірургічне, дитяче та 
гінекологічне відділення. 

 Поліклініка існувала до вересня 1950 року. В цей рік був 
збудований корпус пологового будинку, який проіснував до 1953 року і 
на його площах була організована Міська клінічна лікарня №3. 
 За час існування лікарні головними лікарями були: Гладких 
Сергій Микитович, Фейцаренко Анатолій Іванович, Кривов’яз 
Олександр Леонідович, Фостаковський Дмитро Стефанович. 
На даний час посаду головного лікаря  займає Шуткевич Наталія 
Григорівна – лікар вищої категорії по організації охорони здоров’я. 
 В лікарні надається планова висококваліфікована медична 
допомога вторинного рівня жителям міста Вінниці. 
 З метою покращення якості медичної допомоги та 
раціонального використання кадрового потенціалу проводились 
реорганізаційні заходи відповідно до рішень та наказів МОЗ України, 
ДОЗ обласної та міської рад. 
 На даний час до складу лікарні входить амбулаторно-
діагностичне відділення, де надається спеціалізована консультативна 
допомога вторинного рівня жителям, які обслуговуються ЦПМСД №1, 
4, 5. 
                                                Література: 

Історія лікарні //https://mkl3.vn.ua/istoriya-likarni/ 

                                              Література: 
 
Вінницький обласний клінічний госпіталь для інвалідів Великої 
Вітчизняної війни // Вінницька обласна організація інвалідів Великої 
Вітчизняної війни та Збройних Сил України : нариси історії, пам’ятні 
імена : до 65-річчя Великої Перемоги над фашист. загарбниками / 
упоряд. В.В. Кольчак. – Вінниця, 2010. – С. 181-183. 
Мамай, В. У вінницькому шпиталі лікують захисників донецького 
аеропорту / В. Мамай // Місто. – 2015. – 28 січ. – С. 3. 

https://mkl3.vn.ua/istoriya-likarni/
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Бершадська ЦРЛ 
 
110 років 
У 1911 р. в Бершаді була 
створена земська лікарня, яка 
мала 10 стаціонарних ліжок. 
З 1919 р. були створені 
робмеди – лікарні робітничої 
медицини, медична 
амбулаторія для бідних на 
чолі з лікарем М.Є. 
Гофманом. З 1922 р. у 
Бершадській народній лікарні 
працювало 17 медичних 
працівників. 

З 1922 р. почала функціонувати Бершадська районна лікарня, яка 
координувала роботу усіх тогочасних медичних закладів (дитяча 
консультація, онкопункт, тубдиспансер). 
У 1934 р. завідуючим районною лікарнею призначили лікаря-хірурга  
Г. Я. Будкевича, який пропрацював тут до останнього дня свого життя, 
за винятком періоду, коли перебував на фронті у роки Другої світової 
війни. Помер він у 1964 р. 
Одразу після визволення району в лікарні розмістили військовий 
госпіталь, а сама лікарня функціонувала в приміщенні районної 
санепідемстанції та дитячої консультації. 
У 1962 р. запроваджується нова форма управління медичними 
підрозділами – центральна районна лікарня (ЦРЛ), яка стала центром 
управління спеціалізованою медичною допомогою населенню району. 
1972 рік – завершується будівництво основного стаціонарного корпусу 
Бершадської ЦРЛ , тут функціонують хірургічне, дитяче , 
терапевтичне , та відділення анестезіології і інтенсивної терапії. Трохи 
пізніше збудовані інфекційне відділення, овочесховище, пральня , 
гаражі, патологоанатомічне відділення ЦРЛ  
У 1988 році завершено будівництво нової поліклініки на 375 відвідувань 
за зміну.  
У 1992 році ліжковий фонд ЦРЛ становив475 ліжок , фактично 
порівнюючи із 1962 роком лікарня виросла більш ніж у 6 разів.  
З листопада 2013 Бершадську ЦРЛ реформовано у Комунальне 

некомерційне підприємство «Бершадська окружна лікарня інтенсивного 

лікування» . 

З жовтня 2018 року  Бершадська окружна лікарня інтенсивного 
лікування  реорганізована  в  комунальне некомерційне підприємство 
«Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування».  
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 Могилів-Подільське медичне училище 
 

85 років з часу відкриття 
(01.09.1936) Могилів-
Подільського медичного 
училища (нині Могилів-
Подільський медичний 
коледж (з 2005 р.)), одного з 
найстаріших навчальних 
закладів на Поділлі. Першим 
директором був М.Д. 
Шенфельд. За 4 довоєнних 
роки у стінах закладу 
підготовлено 562 медичних 
працівники. Сьогодні 

Могилів-Подільський медичний коледж – вищий навчальний заклад, 
який готує молодших медичних спеціалістів зі спеціальностей: 
«Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Стоматологія», 
«Акушерська справа». Щорічно зі стін коледжу випускається 150 
висококваліфікованих спеціалістів, які працюють у різних лікувально-
профілактичних закладах України та ближнього зарубіжжя. Як 
структурний підрозділ Могилів-Подільського медичного коледжу на 
його базі працює медико-біологічний ліцей. Перші 23 випускники-
ліцеїсти у 2010 р. отримали атестати про повну загальну середню освіту, 
20 з них стали студентами вищих навчальних закладів.  

Література:  
 

Купренюк, А. Могилів-Подільському медичному коледжу – 70 / А. 
Купренюк // Освіта Вінниччини. – 2006. – 27 листоп. – С. 4. 
Наконечна, Т.М. Весняна толока у Могилів-Подільському медичному 
коледжі / Т.М. Наконечна // Поділ. мед. газ. – 2008. – 18 квіт. – С. 4.  
У постійному творчому пошуку : [про Могилів-Поділ. мед. коледж] // 
Слово Придністров’я. – 2009. – 5 черв. – С. 6.  

Література: 
 
Загальна інформація //http://bershad.health.org.ua/zagalna-informaciya-21-07-13-
23-03-2019/ 
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   Вінницький медичний коледж  
ім. академіка Д.К. Заболотного 

 
100 років тому 
(01.09.1921) відкрито 
Вінницьку профшколу для 
середнього медичного 
персоналу. Статус 
медичного училища 
навчальний заклад 
отримав у 1954 р. З 1994 р. 
це – Вінницький медичний 
коледж ім. академіка Д.К. 
Заболотного. В ряду 
відомих медичних 

навчальних закладів України Вінницький медичний коледж ім. акад. 
Д.К.Заболотного займає почесне місце. 
За 90 років існування навчального закладу змінювався керівний склад та 
склад педагогічних кадрів, співпрацівників, але всі вони прагнули 
покращити умови для навчання, розвитку кожної особистості в 
отриманні найгуманнішої професії медичного працівника тисячам 
студентів, нашим випускникам.  
Коледж забезпечений найсучаснішим матеріально–технічним 
обладнанням, яке є в достатній кількості і дозволяє готувати фахівців на 
високому рівні. Навчально–матеріальна база коледжу постійно 
вдосконалюється, оновлюється. Навчальні кімнати у лікувально–
профілактичних та санітарно–епідеміологічних установах міста мають 
методичне забезпечення та все необхідне для відпрацювання і 
закріплення практичних навичок.  
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