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Національний календар «Поді ї  та персоналі ї»

Берегиня життів

Акушерство, або в стародавній українській термінології пологознавст-
во, – безсумнівно, найвище покликання в медицині. Власне, в рядку Кобзаря 
«А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі» – таке кредо буття, хоча 
йдеться про рух та подих народу, постає стисло й пророчо. 

Галина Костянтинівна Степанківська, член-кореспондент НАН і НАМН 
України, професор-консультант кафедри акушерства і гінекології №1 Націо-
нального медичного університету імені О.О. Богомольця, Заслужений діяч 
науки і техніки України, відомий фахівець у своїй галузі, своїм кресленням долі 
неначе символізує призначення свого предмету – щоразу в акушерській залі 
змагатися за два житті в їхньому поєднанні – породіллі й новонародженого, 
і не лише в процесі пологів, але й в період вагітності.

Власне, її творчий портрет свідчить, що спадкоємність в медицині – дар 
для суспільства. Батько Галини Степанківської – відомий акушер-гінеколог Ко-
стянтин Якович Степанківський, до речі, однокурсник Михайла Булгакова, про 
якого ще в 1930-ті роки з захопленням розповідав рідним, з наснагою й успіхом 
працював за фахом на Поділлі, а потім у Києві. Під час війни К. Степанківський 
як хірург очолив військовий госпіталь. Саме сюди в свої дев’ятнадцять, пере-
рвавши навчання, санітаркою, а потім медсестрою пішла працювати Галина. 

Ясна річ, закінчивши 1946 року Київський медичний інститут, вона обрала 
як професію медицину материнства. Починаючи з нелегкого 1947-го, впро-
довж 16 років вела цю лінію в Київському НДІ охорони материнства і дитинст-
ва, очоливши згодом завдяки таланту й знанням акушерсько-гінекологічний 
відділ. Від 1963 року працює в альма матер на славетній кафедрі, протягом 
1974–1990 років – керувала нею. Є ученицею відомих акушерів-гінекологів 
С. Виноградової, О. Євдокимова, А. Ніколаєва, М. Бакшеєва. Підготувала 
52 дисертантів, серед них 7 докторів наук. Показово, що кафедру нині очолює 
учень М. Бакшеєва та Г. Степанківської – член-кореспондент НАМН України 
Борис Михайлович Венцківський, також акушер-гінеколог за генеалогічним 
сценарієм. 

Величезні знання й непересічний лікарський талант, насамперед в опера-
тивному акушерстві, – ось визначальні риси ювіляра. Адже 26 квітня 2012 року 
члену президії Асоціації акушерів-гінекологів України, члену Всесвітньої та 
Європейської асоціацій з цього великого фаху професору Галині Степанківській 
виповнилося 90 років, і вже понад сім десятиріч вона в медицині. 

Було б блюзнірством сказати, що її вік – лише двічі по сорок п’ять; та 
мудрість, знання, снага, людяність, ґречність – з Галиною Костянтинівною. 
Нехай наступні роки їй не зраджують, а пестять, додаючи фарби стрімкої 
наукової течії в сприйнятті другого десятиліття нового сторіччя – ось щирі 
побажання нашій милій сучасниці.
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