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Відразу педагоги факультету, до слова − 
досить молоді за віком, відрізнялися ши
рокою освіченістю й фундаментальними 
здобутками. Одним із таких непересічних 
вчених був О.П. Вальтер, анатом, фізіолог, 
гігієніст, за ініціативи якого з’явився Ана
томічний театр. Факультет уславили най
видатніші інтерністи та  хірурги, що пра
цювали тут впродовж поступу вишу у його 

зоряні світи. Терапевти С.П.  Алфер’єв, 
В.Т. Покровський, Ф.Ф. Мерінг, В.П. Образ
цов, Ф.Г.  Яновський, М.Д.  Стражес ко, 
М.М.  Губергріц, Ф.А.  Удінцев; хірур
ги О.С.  Яценко, Ю.К.  Шимановський, 
Ф.К. Борнгаупт, М.М. Волкович, О.П. Кри
мов, М.С. Коломійченко, І.М. Іщенко – і то 
лише окремі світила в цій плеяді. Універ
ситет уславили такі постаті науковців, як 

Національному медичному університету 
імені О.О. Богомольця – 175 років:  
славетна історія, плідне сьогодення, 
широкі обрії майбутнього 

Перші лекції, на які були зібрані 26 студентів-волонтерів 
новоствореного медичного факультету Університету 
Святого Володимира в Києві, відбулися восени 1841 року. 
Таким чином, від цих наукових кроків та промов, 
з якими виступили перші професори факультету − 
видатний хірург В.О. Караваєв і талановитий анатом 
М.І. Козлов, був започаткований вікопомний рух цих 
перших кафедр та шкіл Національного медичного 
університету у майбутнє. Слід особливо акцентувати, 
що саме цей факультет вперше в тодішній імператорській 
Росії мав європейські обрії освіти у форматі десяти 
кафедр. Цю його побудову розробив геній вітчизняної 
медицини та реформатор вищої медичної освіти 
М.І. Пирогов. Як він писав, формування перших ланок 
факультету відбувалося за його безпосередньої участі 
в Комісії з вищої медичної освіти. Тож маємо високе 
право йменувати Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця Пироговським первістком.  

Хроніка подій

Імператорський Університет св. Володимира
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В.О.  Бец, М.В.  Скліфосовський, 
В.А.  Субботін, С.П.  Томашев
ський, В.К. Високович, Ф.О. Леш, 
Г.Є.  Рейн, Г.Г.  Брюно, В.К.  Лінде
ман, а в новітні часи − Л.В. Грома
шевський, М.М. Амосов, Г.М. Ма
тяшин, О.М. Мар зєєв, О.М. Хохол, 
А.П.  Ромо данов, Г.Х.  Шахбазян, 
М.М.  Зайко, М.М.  Сиротинін, 
інші велетні науки. Серед рек
торів, які зіграли видатну роль 
у розвитку Київського медичного 
інституту – наступника медично
го факультету університету Свя
того Володимира та  медичного 
факультету Народного україн
ського університету слід згадати 
Є.Г.  Черняхівського, П.І.  Баран
ника, Л.І.  Медведя, Т.Я.  Каліні
ченка, І.П. Алексєєнка, В.І. Міль
ка, В.Д.  Братуся, С.С. Лаврика, 
Є.Г. Гон чарука. Сьогодні з невтом
ною енергією новаторського по
шуку, високим науковим профе
сіоналізмом, відданістю багатим 
традиціям Alma Mater рухає впе
ред та розвиває університет, фор
муючи та виховуючи медичну 
еліту України, членкореспондент 
НАМН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, кардіолог, 
доктор медичних наук, професор, 
ректор Національного медично
го університету імені  О.О.  Бо
гомольця Катерина Миколаївна 
Амосова.  

Серед вихованців Київ
ського медичного інституту 
(нині  – Національний медичний 
університет імені О.О. Богомоль
ця) − лікар з відзнакою, письмен
ник М.О.  Булгаков, Святитель 
Лука (видатний хірург і  вчений 
В.Ф.  ВойноЯсенецький), ви
датний кардіолог, лауреат Нобе
лівської премії миру Є.І. Чазов, 
дипломат, письменник, доктор 
медичних наук Ю.М. Щербак, лі
каркосмонавт О.Ю. Атьков.  

З університетом пов’язана 
пам’ять щодо збереження науко
вої спадщини О.О. Богомольця. 
Саме тут започатковано й відбу
ваються щороку в травні Бого
мольцівські наукові читання. Ряд 
аудиторій мають персональні наз
ви: імені  П.М.  Буйка, М.М.  Амо
сова, В.Ф.  ВойноЯсенецького, 

В.О.  Караваєва. Встановлено 
меморіальні дошки на честь ви
датних постатей у розвитку уні
верситету, серед них − бійцюдо
бровольцю в АТО В.В. Юричку.  

Університет нині об’єднує 
10 факультетів, 87 кафедр, 2 нау
ководослідні інститути, Україн
ський тренінговий центр сімейної 
медицини, Інститут післядиплом
ної освіти. В  Національному ме
дичному університеті навчають

ся близько 14 тисяч студентів, 
аспірантів, магістрів, інтернів, 
серед них − понад 1500 студентів 
із 64 країн. Викладацький корпус 
Університету гідно несе традиції 
знань та снаги, притаманні шляху 
цих шкіл. У закладі працюють по
над 1200 викладачів, серед них  − 
29  академіків та  членівкорес
пондентів державних академій, 
зокрема академіки НАН  України 
В.П.  Широбоков та П.Д. Фомін. 

Пирогов  
Микола Іванович

Караваєв  
Володимир Афанасійович

Викладачі та випускники медичного факультету  
Університету св. Володимира, 1874 р.
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У  реалізації навчальних процесів бе
руть участь 228  докторів наук, серед 
них − 163 професора, 968  кандидатів 
наук, із них 408 доцентів. В Національ
ному медичному університеті функ
ціонують 8  спеціалізованих вчених 
рад із  захисту дисертацій за 17 спеці
альностями. У 2015 році підготовлено 
19 докторів та 79 кандидатів наук, зо
крема 8 докторських та  47  кандидат
ських робіт захищено в спеціалізова
них радах Університету.

Клінічні кафедри Національного 
медичного університету роз ташовано 
на 142 базах, де розгорнуто 8400 лі
жок. Щорічно лікуються понад 150 ти
сяч хворих, виконується до 70 тисяч 
оперативних втручань, приймається 
понад 15 тисяч пологів.  

Університет є широко відомим 
у  світі. Укладено 37 угод з міжна
родними організаціями і закладами, 
здебільшого авторитетного ґатунку. 
Спільно з  Каролінським інститутом, 
де присуд жуються Нобелівські премії 
(Швеція), реалізується навчальнонау
кова програма з підготовки молодих 
вчених. Тотожні програми виконують
ся спільно з Департаментом охорони 
здоров’я (м. Ланьчжоу, КНР). В Націо
нальному медичному університеті 
пройшли стажування 11 лікарів з гос
піталів великих міст провінції Ганьсу 
та  клінік університету китайської ме
дицини. Університет є співвиконавцем 
проекту ЄС «TEMPUS» з модернізації 
додипломної медичної освіти в  краї
нах Східного партнерства. Національ
ний медичний університет залучено 
і  до  Консорціуму університетів з  пи
тань Глобальної охорони здоров’я. 
З  іншого боку, слави набув свій сво
єрідний Гарвард – англомовний фа
культет. Щорічно близько 1300 вихо
ванців університету поповнюють лави 
охорони здоров’я, із них понад 500 мо
лодих лікарів скеровуються до первин
ної ланки. Найпотужнішим в  Європі 
постає Стоматологічний центр Націо
нального медичного університету, 
де  працюють провідні стоматологічні 
кафедри Університету.  

Національний медичний універси
тет імені О.О. Богомольця є багатора
зовим переможцем Всеукраїнського 
рейтингу вищих медичних навчальних 
закладів України, міжнародних виста
вок з освіти, де йому присвоєні звання 

Аркуш з випускного альбому медичного факультету університету

Співробітники київських лабораторій при Університеті  
св. Володимира під час роботи. Серед присутніх  

Д.К. Заболотний, В.В. Підвисоцький. 90ті рр. ХІХ ст.

Факультетська обіцянка випускниківмедиків
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«Лідер сучасної освіти», «Лідер у ство
ренні сучасних засобів навчання», «Лі
дер національної освіти». Багатовектор
на діяльність закладу висвітлюється на 
тримовному вебпорталі Університету.  

У 2016 році Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця від
значає декілька визначних дат в  своїй 
історії: 175річчя від дня заснування, 
135річчя від дня народження академі
ка О.О.  Богомольця, 135річчя з часу 
створення Студентського наукового 
товариства імені О.А.  Киселя, 125річ
чя від дня народження М.О. Булгакова 
і  100річчя від отримання ним лікар
ського диплому, 100річчя героїчної 
участі професорів факультету М. Вол
ковича, О. Кримова, О. Павловського 
та  інших хірургів у рятівній медичній 
роботі на фронті під час Першої світо
вої війни, 205 років від дня народження 
В.О. Караваєва, 100 років від дня народ
ження хірургів, завідувачів профільни
ми кафедрами В.Д. Братуся і М.Б. Сит
ковського, 120 років від дня народження 
М.М. Сиротиніна.  

Ясна річ, ці відомості – лише окремі 
віхи літопису Національного медич
ного університету. До  ювілею підго
товлено низку новітніх видань. Один 
із друкованих органів, що достеменно 
звертається до фактів історії та  роз
витку університету, – часопис «Мисте

цтво лікування». Тож ми змальовуємо 
портрет славетного Національного ме
дичного університету імені О.О. Бого
мольця у його віхах.  

Редакція журналу  
«Мистецтво лікування»

(за даними сайту http://nmu.ua та 
історичними довідками)

Диплом Булгакова Михайла Опанасовича, 31 жовтня 1916 р.

Амосов Микола Михайлович Богомолець Олександр Олександрович
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У річницю створення Національ
ного медичного університету імені 
О.О. Богомольця, який веде свою істо
рію від започаткування медичного фа
культету Імператорського університету 
святого Володимира у Києві, колектив 
викладачів та студентів на  чолі з рек
тором Катериною Амосовою отримав 
чимало вітань, серед них від керівни
ків держави – Президента України Пе
тра Порошенка, Голови Верховної Ради 
України Андрія Парубія та Прем’єр 
міністра України Володимира Гройсма
на. Зокрема у вітальній адресі Петра 
Порошенка йшлося про те, що від
значення ювілейної дати – це не лише 
аналіз досягнутого, а  й насамперед –  
визначення нових напрямів підго
товки студентської молоді відповідно  
до сучасних вимог і стандартів медич
ного обслуговування.

За часи свого існування виш декіль
ка разів реорганізовувався та змінював 
назви, разом зі своєю країною пережив 
різні політичні катаклізми, революції 

та війни. Наразі Університет є найбіль
шим вищим медичним навчальним за
кладом держави, де навчається понад 
14 тисяч осіб і який із кожним роком 
покращує свої позиції. Так, за результа
тами набору іноземних студентів цього 
ювілейного року на перший курс На
ціонального медичного університету 
імені О.О. Богомольця було зараховано 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
цього року святкує свій 175-річний ювілей. Цей 
найбільший державний медичний вищий навчальний 
заклад навчає еліту медичної спільноти країни, проводить 
наукові дослідження, сприяє розповсюдженню знань, 
тим самим значно впливаючи на розвиток національної 
культури, а також є важливою інституцією у сфері охорони 
здоров’я і соціальної відповідальності.

ДО 175-РІЧЧЯ ФЛАГМАНА  
УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ:
Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця -  
святкування славетного ювілею

Оновлений бюст В.О. Караваєва  
в Київській міській  

клінічній лікарні № 18

Хроніка подій
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понад 560 осіб. Це найбільший на
бір на навчання іноземних грома
дян за всю історію Університету.

Наразі медичну освіту отри
мують громадяни із 64 країн сві
ту, серед лідерів набору – Індія, 
Єгипет, Ірак, Марокко, Узбекис
тан. Такі результати засвідчують 
авторитет закладу у світі, ефек
тивність процесів оновлення 
і  модернізації, які відбуваються 
в Університеті. Половина інозем
них студентів навчаються англій
ською, і це, за словами Катерини 
Амосової, є викликом і водночас 
потужним стимулом для подаль
шого розвитку і вдосконалення 
всього навчального середовища.

Знакова подія відбулася напере
додні святкування ювілею в  Київ
ській міській клінічній лікарні №18, 
що є клінічною базою кафедри 
хірургії №1 Національного медич
ного університету імені О.О.  Бо
гомольця. Тут відбулося урочи
сте відкриття оновленого бюсту 
одного з організаторів медичного 
факультету Університету Святого 
Володимира, першого його декана, 
основоположника низки важливих 
галузей медицини − вітчизняної 
офтальмології, отоларингології, 
проктології, нейрохірургії, орто
педії та травматології Володимира 
Опанасовича Караваєва.

Історія зі встановлення по
груддя розпочалася тоді, коли 
у 1890 році на Вченій раді, присвя
ченій 50річчю професорської ді
яльності Володимира Караваєва, 
було вирішено встановити бюст. 
В 1891 році професор Володимир 
Караваєв помер, а його бронзовий 
бюст було замовлено в СанктПе
тербурзі і встановлено 1893 року. 
Це пам’ятник вагою близько 90 кг 
простояв 110 років, а в 1996 році 
посеред білого дня його було ви
крадено. Того ж року на цьому 
самому місці було встановлено 
гіпсовий бюст, який і простояв 
до цього часу. 8 липня 2016 року 
медики відсвяткували 205річчя 
з дня народження відомого хірур
га і вирішили відновити погруддя, 

зібравши на це кошти. Сьогодні 
завдяки адміністрації універси
тету та хірургічній спільноті вда
лося відновити бюст, який став 
зразком художньої скульптури 
майстра. Відкрили пам’ятник зна
менитому Караваєву, першому 
декану і почесному громадянину 
Києва, 24 жовтня 2016 року рек
тор НМУ імені О.О. Богомольця, 
професор Катерина Амосова та 
академік НАН та НАМН Украї
ни, завідувач кафедри хірургії №3, 
професор Петро Фомін.

Ювілейній даті Університету 
було присвячено чимало заходів 
різного рівня: від суперсерйозних 
міжнародних конференцій і на
укових семінарів до розважаль
них інтелектуальних ігор та про
світницьких акцій. Готуючись 
до  святкування, члени Товариства 
молодих вчених та спеціалістів ра
зом зі  студентами та Інститутом 
післядипломної освіти НМУ іме
ні О.О. Богомольця взяли активну 
участь у популяризації медичної 
науки для пересічних громадян, зо
крема долучившись до  так званих 
«наукових пікніків», які відбули
ся в центрі столиці у  парку Тара

са Шевченка. Наукова експозиції 
молодих вчених викликала жва
вий інтерес як дітей, так і дорос
лих. Дітлахи малювали анатомічні 
розмальовки, а  батьки згадували 
анатомію та розпитували про мож
ливі захворювання тих чи інших 
органів та систем. Молоді вчені та 
студентистоматологи вчили мале
чу правильній техніці чист ки зубів, 
роздавали інструктивні матеріали, 
які допоможуть завжди пам’ятати 
основні правила дотримання гігіє
ни ротової порожнини. Особливу 
популярність мала експозиція, яку 
майстерно та з азартом презен
тувала кафедра хірургії. Тут діти 
змогли відчути себе справжніми 
ескулапами. Вони з цікавіс тю опе
рували плюшевих ведмедиків, опа
новували навики лапараскопічної 
хірургії на тренажері. Молоді вчені 
кафедри гігієни та екології зібрали 
біля своєї профілактичної експо
зиції чимало батьків, які були за
цікавлені в збереженні здоров’я як 
свого, так і своїх дітей. Їм розповіли 
секрети про рівні шуму, вологості 
та рівні їх безпечності, пояснили − 
як вибрати якісне молоко, а малечу 
порадували цікавими дослідами. 

Урочисте відкриття оновленого бюсту В.О. Караваєва ректором  
НМУ імені О.О. Богомольця, професором Катериною Амосовою  

та завідувачем кафедри хірургії №3, професором Петром Фоміним
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У рамках лекторію «наукових пік
ніків» медики представили свої допо
віді: про найсучасніші методи в світо
вій хірургії − від асистента кафедри 
загальної хірургії №2, кандидата ме
дичних наук Тетяни Тарасюк; про су
часні цифрові технології в стоматоло
гії та  імплантацію − від випускника 
стоматологічного факультету Давида 
Токарського; про участь бактерій та ві
русів в розвитку інфекційних захворю
вань та неправильної поведінки людей 
як однієї з причин їх виникнення − від 
лікаряінтерна Аркадія Водяника. Де
кан медичного факультету №3, про
фесор кафедри дитячих інфекційних 
хвороб Оксана Виговська розповіла 
учасникам заходу про важливість про
ведення вакцинації у дітей. 

У жовтні 2016 року до 175річчя 
НМУ імені О.О. Богомольця відбув
ся брейнринг за участі викладачів та 
студентів на знання багаторічної іс
торії альмаматер. Так, організатори 
заходу – товариство «Інтелектуальні 
ігри НМУ» та адміністрація Універ
ситету, привертаючи увагу громади 
університету, намагалися донести 
важливість гідного збереження та по
пуляризації історії медичного універ
ситету та  медичної науки в Україні. 
Автори запитань – завідувач кафедри 

«Науковий пікнік» у парку Тараса Шевченка

Майбутній стоматолог навчає малечу правильній техніці 
чистки зубів

Опановуння навиків лапараскопічної 
хірургії на тренажері
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внутрішньої медицини №1, про
фесор Вадим Шипулін, старший 
лаборант кафедри хірургії №4 Во
лодимир Моторний та старший 
лаборант кафедри психіатрії та 
наркології Анастасія Данченко. 
Усі запитання з 175річної історії 
було складено таким чином, щоб 
вони стосувалися різних періодів 
становлення Університету, почи
наючи від започаткування медич
ного факультету та закінчуючи 
сьогоденням НМУ імені О.О. Бо
гомольця. Правильність і  швид
кість відповідей оцінювало ком
петентне журі у  складі ректора 
Катерини Амосової та  головного 
зберігача фондів Національного 
музею медицини України Алли 
Замяткіної.

Участь в інтелектуальній грі 
взяли п’ять збірних команд, які 
відповідали на запитання ведучих 
на швидкість упродовж 10 раундів 
у форматі один на один. Перемож
ця визначила загальна кількість 
перемог у таких двобоях, а  азарт 
учасників та підтримка чималої 
аудиторії вболівальників створи
ли чудову атмосферу напруженого 
інтелектуального змагання.

Засідання Вченої ради Універ
ситету 26 жовтня 2016 р., присвя
чене 175річчю альмаматер, роз
почалося виступом академічного 
хору клубу «Медик» Національно
го медичного університету імені 
О.О.  Богомольця, який виконав 
урочистий і натхнений Gaudeamus. 
Дві урочисті промови були пред
ставлені присутнім – це  доповідь 
академіка НАН та  НАМН Украї
ни, доктора медичних наук, про
фесора, завідувача кафедри хірур
гії №3 Петра Фоміна, присвячена 
пам’яті видатного вченогохірур
га, державного діяча, організато
ра охорони здоров’я, професора, 
членакореспондента АН  УРСР 
та  АМН України Братуся Василя 
Дмитровича, та виступ членако
респондента НАМН України, док
тора медичних наук, професора, 
завідувача кафедри гігієни та еко
логії Василя Бардова про видатного 

вченогогігієніста, державного дія
ча, організатора охорони здоров’я, 
професора, академіка АМН СРСР 
Медведя Лева Івановича. Своїми 
яскравими спогадами також по
ділився академік НАМН України, 
членкореспондент НАН України 
Ісак Трахтенберг, який брав участь 
в урочистостях з нагоди 100річчя 
Київського медичного інституту, 
що відбулися в театрі опери та ба
лету у 1944 році. 

Урочисте нагородження співро
бітників Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 
на честь 175річчя його заснування 

тривало довго, адже то було при
людне вшанування кращих із кра
щих. За вагомий особистий внесок 
у розвиток медичної освіти і науки, 
підготовку кваліфікованих кадрів, 
високий професіоналізм та  з  на
годи 175річчя від дня заснування 
Національного медичного універ
ситету імені О.О. Богомольця були 
нагороджені подякою Міністерства 
освіти і науки України: завідувач 
кафедри хірургії №3, академік НАН 
та НАМН України Петро Фомін; 
завідувач кафедри офтальмології 
Оксана Вітовська; завідувач кафе
дри внутрішньої медицини №2 Га

Переможці брейнрингу з історії альмаматер –  
команда медичного факультетут № 2

Лунає студентський гімн
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лина Мостбауер; завідувач кафедри клі
нічної імунології та алергології з секцією 
медичної генетики Андрій Курченко; 
доцент кафедри біоорганічної та біоло
гічної хімії Антоніна Гладчук; доцент ка
федри психосоматичної медицини і пси
хотерапії Ірина Коваль; доцент кафедри 
комунальної гігієни та  екології людини 
з  секцією гігієни дітей та  підлітків Іван 
Ткаченко. 

Заступник Начальника управління 
по роботі з особовим складом СБУ пол
ковник Ігор Невінчаний зачитав наказ 
про нагородження відзнаками Служби 
безпеки України співробітників НМУ 
і  наголосив, що за вагомі трудові здо
бутки, багаторічну плідну працю, висо
кий професіоналізм, відданість справі, 
активну громадянську позицію та з на
годи 175річчя від дня заснування НМУ 
імені О.О. Богомольця нагороджують
ся: ректор НМУ імені О.О. Богомоль
ця, членкореспондент НАМН України, 
професор Катерина Амосова; професор 
кафедри хірургії  №4 Анатолій Бурка; 
професор кафедри хірургії №2 Валерій 
Короткий; директор Інституту післяди
пломної освіти Юрій Кучин; завідувач 
кафедри хірургії стоматологічного фа
культету, професор Микола Тутченко; 
завідувач кафедри оперативної хірургії 
та топографічної анатомії, професор 
Вік тор Черняк.

Від Київської міської державної ад
міністрації за вагомі трудові здобутки, 
високий професіоналізм та  з  нагоди 
175річчя від дня заснування НМУ іме
ні О.О. Богомольця нагрудним знаком 
«Знак Пошани» були нагороджені: за
відувач кафедри акушерства і  гінеколо
гії №1, професор Борис Венцківський; 
проректор з міжнародних зв’язків та на
уковопедагогічної роботи, професор 
Олеся Линовицька; завідувач кафедри 
медичної і біологічної фізики Чалий 
Олександр; доцент кафедри гістології 
та ембріології Лариса Запривода; завіду
вач кафедри дерматології та венерології, 
професор Віктор Степаненко.

Подякою Київського міського голо
ви за вагомі трудові здобутки, високий 
професіоналізм та з нагоди 175річчя 
від дня заснування НМУ імені О.О. Бо
гомольця були нагороджені: завідувач 
кафедри хірургії №1, професор Леонід 

Білянський; декан медичного факуль
тету №3 Оксана Виговська; заступник 
начальника навчальнометодичного від
ділу Наталія Гребінь; в.о. начальника від
ділу лікувальноконсультативної роботи 
В’ячеслав Дідковський; доцент кафедри 
фізіології Тетяна Лагодич; фахівець від
ділу аспірантури та  докторантури Оле
на Лебедєва; доцент кафедри дитячих 
інфекційних хвороб Наталія Литвинен
ко; доцент кафедри педіатрії №1 Тетяна 
Лутай; заступник головного бухгалтера 
Тетяна Мартинюк; декан медичного фа
культету №1 Володимир Мельник; декан 
медичного факультету №4 Ігор Пельо; 
доцент кафедри внутрішньої медицини 
№4 Діна Пліскевич; доцент кафедри пси
хіатрії та наркології Георгій Селюков.

Академік НАМН України, доктор 
медичних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, лауреат 
Державної премії України Віталій Цим
балюк нагородив почесними грамота
ми НАМН України за вагомий особи
стий внесок у розвиток медичної науки, 
вищої медичної освіти, підготовку ви
сококваліфікованих науковопедаго
гічних і лікарських кадрів та у зв’язку 
із 175річчям від дня заснування НМУ 
імені О.О. Богомольця завідувача ка
федри хірургії №2, професора Бориса 
Безродного; завідувача кафедри аку
шерства і гінекології №2, професора 
Олену Гнатко; завідувача кафедри педі
атрії №5, професора Віктора Лукашука; 
завідувача кафедри судової медицини 
та медичного права, професора Бориса 
Михайличенка; завідувача кафедри ме
неджменту охорони здоров’я, професо
ра Валентина Парія; завідувача кафе
дри радіології та радіаційної медицини, 
професора Михайла Ткаченка; профе
сора кафедри дитячої терапевтичної 
стоматології та профілактики стомато
логічних захворювань Ларису Хоменко; 
завідувача кафедри анатомії людини, 
професора Віктора Черкасова.

Подякою Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
за вагомі трудові здобутки, багаторічну 
плідну працю, високий професіоналізм, 
відданість справі, активну громадську 
позицію та з нагоди 175річчя від дня 
заснування НМУ імені О.О. Богомоль
ця були нагороджені: медична сестра 
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Стоматологічного медичного цен
тру Марина Бяловецька; інспектор 
навчальнометодичного відділу 
Ніла Клян; старший викладач ка
федри загальної і медичної психо
логії та педагогіки Олена Лазурен
ко; інспектор деканату медичного 
факультету №3 Тетяна Лєвіна; го
ловний бібліограф Тетяна Саму
сенко; доцент кафедри загальної 
практики (сімейної медицини) 
Олена Снігир; фахівець відділу ор
ганізації науководослідної роботи 
Любов Чередниченко.

Заступник голови ради Київ
ської міської профспілки працівни
ків охорони здоров’я Сергій Кубан
ський за багаторічну плідну працю 
в профспілці, високий професіона
лізм, значний особистий внесок у за
хист соціаль ноекономічних прав та 
інтересів членів профспілки Почес
ною грамотою Президії Федерації 
профспілок України нагородив Го
лову первинної профспілкової ор
ганізації Університету Марію Лук’я
нець та вручив їй Почесну грамоту 
Первинній профспілковій органі
зації Національного медичного уні
верситету імені О.О. Богомольця.

Грамотами Профспілки праців
ників охорони здоров’я України за 
багаторічну сумлінну працю в охо
роні здоров’я та Профспілці, осо
бистий внесок у розвиток і зміц
нення профспілкового руху, захист 
трудових, соціальноекономічних 
прав та інтересів медичних праців
ників, з нагоди 175річчя від дня 
заснування Національного медич
ного університету імені О.О. Бого
мольця були нагороджені: доцент 
кафедри гістології та ембріології, 
голова профбюро медичного фа
культету №1 Лариса Бідна; доцент 
кафедри організації та економіки 
фармації Лілія Гала; доцент кафе
дри загальної практики (сімейної 
медицини) Алла Новицька; лі
карстоматолог Стоматологічного 
медичного центру Оксана Власен
ко; викладач кафедри психології та 
педагогіки Алла Жук.

Почесними грамотами Ради 
Київської міської профспілки пра

цівників охорони здоров’я за бага
торічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм, відданість справі, 
активну громадянську позицію та з 
нагоди 175річчя від дня заснування 
Національного медичного універ
ситету імені О.О. Богомольця були 
нагороджені: начальник відділу ор
ганізаційнопедагогічної роботи та 
довузівської підготовки Олена Го
рова; професор кафедри неврології 
Олена Мяловицька; завідувач кафе
дри фармацевтичної, біологічної та 
токсикологічної хімії Ірина Ніжен
ковська; професор кафедри про
педевтики внутрішньої медицини 
№2 Тарас Нікула; прибиральниця 
морфологічного корпусу Катерина 
Павленко; професор кафедри гігіє
ни праці і професійних хвороб Іван 
Парпалей; доцент кафедри украї
ністики Ольга Редькіна; провідний 
фахівець відділу інтелектуальної 
власності Людмила Скрипка.

За вагомі трудові здобутки, ба
гаторічну плідну працю, високий 
професіоналізм, відданість спра
ві, активну громадянську пози
цію та з нагоди 175річчя від дня 
заснування НМУ імені О.О. Бо
гомольця протоієрей Української 
Православної церкви отець Віта
лій вручив заохочувальні відзна
ки Української Православної Цер

кви Патріархату Київської і Всієї 
РусиУкраїни асистенту кафедри 
акушерства і гінекології №3 Світ
лані Бенюк; асистенту кафедри 
загальної хірургії №1 Анатолію 
Процюку; лаборанту кафедри хі
рургії №4 Олені Самолизі; доцен
ту кафедри офтальмології Інні 
Скрипниченко.

Почесні грамоти та Подяки 
Вченої Ради НМУ імені О.О.Бо
гомольця за багаторічну сумлін
ну і бездоганну працю, вагомий 
особистий внесок у розвиток ме
дичної освіти і науки, у розвиток 
Університету, високий професіо
налізм, активну громадянську по
зицію було вручено ще 18 співро
бітникам Університету.

Меморіальна дошка пам’яті  
видатного вченогохірурга  

Василя Братуся

Відкриття меморіальної дошки пам’яті  
видатного вченогохірурга Василя Братуся
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Важливо знати свою історію 
та імена видатних вчених, які своєю 
жертовністю та добротою прокла
дали шлях до вдосконалення меди
цини та творення медичної науки, 
тому до ювілею Університету було 
приурочено 26 жовтня 2016 року від
криття меморіальних дощок пам’яті 
видатного вченогохірурга Василя 
Братуся (прикрашатиме фасад мор
фологічного корпусу) та видатного 

вченогогігієніста Лева Медведя (фі
зикохімічний корпус).

У церемонії відкриття пам’ятних 
дощок взяли участь ректор Національ
ного медичного університету імені 
О.О. Богомольця, членкореспондент 
НАМН України, професор Катерина 
Амосова; президент НАМН України, 
академік Віталій Цимбалюк; академік 
НАН та  НАМН України, професор 
Петро Фомін; академік НАМН Ісак 
Трахтенберг; академік НАМН та НАН 
України Володимир Широбоков, адмі
ністрація та студенти НМУ.

Імена Василя Братуся – ректо
ра Київського медичного інституту 
та  Лева Медведя – директора Київ
ського медичного інституту навіки 
закарбовано в історії університету, 
а багато імен замовчувалося в часи 
радянської влади, відомості про них 
знищувалися. «Сьогодні – наш святий 
обов’язок поклонитися світлій пам’я-
ті тих геніальних лікарів, вчених, які 
творили традиції, імідж та престиж 
університету, були його міцним під-
ґрунтям. Саме на їхню долю випало 
управління університетом у  важкі 
часи війни, евакуації, гоніння всього 
українського. Лев Медвідь став тим 
осередком, довкола якого збиралася 
талановита молодь, організатором 
евакуації студентів до Харкова та 
Челябінська; йому вдалося зберегти 
не лише препарати, а й цінні книжки 
з медицини. Василь Братусь був над-
звичайним хірургом і організатор ме-
дичної науки та охорони здоров’я. Він 
був Міністром охорони здоров’я УРСР 
та депутатом ВР УРСР трьох скли-
кань. А  під час Другої Світової вій-
ни − працював хірургом у шпиталі», – 
зазначила ректор Катерина Амосова.

Як зауважив академік НАМН Ісак 
Трахтенберг, ті люди, пам’ять про 
яких зберігатиметься не лише в сер
цях сучасників, а й у спогадах, ме
муарах, на пам’ятних дошках – люди 
духовної моралі, які поєднали в собі 
терпіння, мудрість, гідність. Вони 
стали прикладом наслідування для 
студентів, викладачів, лікарів, усіх не
байдужих до галузі охорони здоров’я. 
«Від сьогодні кожен, хто переступа-
тиме поріг Національного медичного 

Відкриття меморіальної дошки пам’яті видатного вченогогігієніста 
Лева Медведя

Меморіальна дошка пам’яті 
видатного вченогогігієніста 

Лева Медведя



15МЛ №7–8 (133–134) 2016 15МЛ №7–8 (133–134) 2016

КЛУБ ЛІКАРІВDOCTOR’S CLUB

університету імені О.О.  Богомольця, 
знайомитиметься не лише з альма-ма-
тер, а  й  із  його гідними, найкращими 
представниками».

Василь Братусь вперше в Україні до
слідив і описав патогенез і лікування опі
кового шоку, дермотрансплантацію опі
кових ран, диференціальну діагностику 
та лікування гострих шлунковокишко
вих кровотеч. Левко Медвідь затвердив 
програму удосконалення профілактич
ної медицини. Ця програма сприяла лік
відації більшості гострих інфекційних 
захворювань. І все своє життя вони при
святили пацієнтам, студентам, медичній 
науці та галузі охорони здоров’я.

За дизайн проекту пам’ятних до
щок університетська спільнота дякує 
доценту Національного університе
ту будівництва і архітектури Ларисі 
Брідні, яка вже не вперше допома
гає у  створенні меморіальних знаків 
та  збереження пам’яті про видатних 
особистостей НМУ.

Апогеєм стали урочистості з нагоди 
відзначення 175річчя з часу заснування 
Національного медичного університе
ту імені О.О. Богомольця, які відбулися 
28 жовтня 2016 року в Національній опе
рі України імені Тараса Шевченка. 

Серед гостей заходу − дружина Пре
зидента України Марина Порошенко; 
віцепрем’єрміністр України Павло 
Розенко; Патріарх Київський та Всієї 
РусиУкраїни Філарет; голова Комітету 
Верховної Ради України з питань охо
рони здоров’я, професор Ольга Бого
молець; голова Наглядової ради НМУ, 
професор Юрій Щербак; член Нагля
дової ради НМУ Святослав Вакарчук; 
представники органів державної влади, 
громадськості, академіки НАМН і НАН 
України, вітчизняні та закордонні.

Зі 175річчям багатотисячний ко
лектив студентів та співробітників 
привітала дружина Президента Украї
ни пані Марина Порошенко. «Дорогі 
друзі, ювіляри! Думаю, не перебільшу, 
якщо скажу, що сьогодні − визначна 
подія для нашої держави. Величезна 
історична спадщина закладу, геніальні 
й талановиті його випускники творять 
цілу епоху розвитку медичної освіти. 
Я завжди з гордістю визнаю, що є ви
пускницею цього славетного універси

тету, а своїх викладачів згадую слова
ми подяки і великої пошани. Сьогодні 
це не просто медичний заклад, а рей
тинговий осередок освіти та потужний 
науковий центр. Для мене дуже почес
но відкривати цей ювілейний вечір, 
тож щиро вітаю вас, бажаю життєвої 
мудрості, міцного здоров’я та натхнен
ня», – сказала Марина Порошенко.

З ювілеєм університетську спільноту 
привітала ректор НМУ імені О.О. Бо
гомольця, членкореспондент НАМН 
України, професор Катерина Амосова: 

Ректор Катерина Амосова та Перша леді України  
Марина Порошенко

Урочистості в Національній опері України імені Тараса Шевченка 
з нагоди 175річчя з часу заснування Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця
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«Цей урочистий день важливий перш 
за все для нас, адже ми вшановуємо 
пам’ять і здобутки тих лікарів, вчених, 
які працювали в університеті, які були 
випускниками нашого університету, які 
приносили нашій країні славу і були мо
ральними авторитетами України. Сто
річчя на той час Київського медичного 
інституту, як і сьогодні, відзначали в На
ціональній опері. Це був 1944 рік, ще не 
закінчилася війна, але країна віддавала 
шану тим, хто готує лікарів, хто працює 
за  операційним столом, хто ходить на 
виклик до хворого. Країна має шанувати 
своїх лікарів. Проте лікарі та  викладачі 
країни мають бути гідними цього шану
вання, тої довіри, яку на них покладають 
і пацієнти, і студенти, і можновладці. Ми 
лікуємо людей, займаємося громадським 

здоров’ям, запобігаємо захворюван
ням, а якщо цього не зробить лікарська 
спільнота − не зробить ніхто. На наших 
плечах велика відповідальність – від нас 
залежить майбутнє нашої країни. Дякую 
усім за  вітання – нашому Президенту, 
Уряду, Верховній Раді, Наглядовій раді і 
кожному з вас», – наголосила ректор Ка
терина Амосова.

Один із найстаріший в Україні 
медичних університетів, створений 
у  1841  році, за 175 років безперервної 
роботи подарував світу більше 85 тисяч 
висококласних фахівцівлікарів. Відтак 
за розвиток медицини України, покра
щення здоров’я її мешканців кращих на
уковців та співробітників університету 
відзначено державними нагородами, по
дяками та Почесними грамотами Прези
дента України, Кабінету Міністрів Укра
їни, Верховної Ради України, Київської 
міської державної адміністрації. 

Зокрема відповідно до указу Пре
зидента України Петра Порошенка 
за  вагомий особистий внесок у розви
ток медичної освіти і науки, підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів, ба
гаторічну плідну науковопедагогічну 
діяльність та з нагоди 175річчя від дня 
заснування Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця були 
нагороджені: орденом князя Ярослава 
Мудрого V ступеня − Віталій Майдан
ник, завідувач кафедри педіат рії, акаде
мік НАМН України; орденом «За заслу
ги» II ступеня – Володимир Широбоков, 
завідувач кафедри мікробіо логії, віру
сології та імунології, академік НАН та 
НАМН України; орденом «За  заслуги» 
III ступеня − Фелікс Глумчер, завідувач 
кафедри анестезіології та  інтенсивної 
терапії; Анатолій Левицький, завідувач 
кафедри дитячої хірургії. 

Були присвоєні почесні звання 
«Заслужений лікар України» доценту 
кафедри хірургії Олегу Балабану, про
фесору кафедри педіатрії Сергію Кри
вопустову; «Заслужений працівник 
охорони здоров’я України» − головній 
медичній сестрі Стоматологічного ме
дичного центру Ользі Прідчиній.

Після урочистостей для гостей свята 
було представлено незвичайне дійство. 
Режисер, художній керівник Академіч
ного театру на Подолі, Народний артист 

Ректор Катерина Амосова та Патріарх Київський  
та Всієї РусиУкраїни Філарет

Вітальне слово від члена Наглядової ради  
Університету Святослава Вакарчука
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України Віталій Малахов, генеральний 
продюсер компанії «ІTV  продакшн» 
Андрій Урумов та актори Київського 
академічного драматичного театру на 
Подолі підготували та провели захо
плюючу театралізовану виставу на сце
ні Національної опери, присвячену 
175річчю Національного медичного 
університету. П’ятдесят хвилин істо
ричної подорожі провели глядачів крізь 
епохи, що були пов’язані з долями про
фесорів В.О.  Караваєва, В.П.  Образцо
ва, Є.Г. Черняхівського, Є.І. Ліхтенштей
на. За словами Катерини Амосової, 
вражаюча кінцівка вистави, в якій ві
дображені події сучасного, слова віршів 
Анастасії Дмитрук фактично зобов’я
зують нинішнє покоління викладачів 
та студентів університету бути гідними 
своїх попередників, з честю нести пра
пор флагмана медичної науки незалеж
ної України – Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця.

Завершенням свята став урочистий 
концерт, ведучою якого була Катерина 
Осадча. Для університетської спільно
ти та гостей свята виступали: Народна 
артистка України Ніна Матвієнко, со
лістка Національної опери України, За
служена артистка України Сусанна Ча
хоян, акапельна група Джазекс, а також 
артисти та творчі колективи НМУ імені 
О.О. Богомольця: акордеоніст Олег Ми
китюк, команда КВК «Діти Гіппократа».

А потім в кулуарах театру, де огляда
ли фотолітопис Університету – виставку 
унікальних історичних світлин і де про
ходив святковий фуршет, лунали різні 
заздравні слова і серед них були й такі: 
«Хотілося б побачити через 25  років 
день 200річчя, коли НМУ буде ще кра
щим, а свято − ще грандіознішим».

Яніна Кулінська,
 Ольга Редькіна

Фото Владислава Негребецького

Ректор НМУ імені О.О. Богомольця, 
членкореспондент НАМН України, 

професор Катерина Амосова

Заступник глави Адміністрації Президента України Ростислав 
Павленко вручає нагороду академіку Віталію Майданнику

На знаменитій сцені Оперного театру команда КВК Університету 
разом з ведучою Катериною Осадчою
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