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Всесвітні, міжнародні та всеукраїнські медичні  дати.  
Лікарі – ювіляри 2016 року 

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) ( 130 
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   ( 250 років від дня 
народження ) 

Лютий 

4         Всесвітній день боротьби проти раку 
 
9         Міжнародний день стоматолога 
 
11       Всесвітній день хворого 
 
13      Зільбер  Анатолій  Петрович  (13.02. 1931 ) ,  один із основопо-

ложників  анестезіології та реаніматології, організатор першого в 
Росії  відділення інтенсивної респіраторної  терапії    ( 85 років 
від дня народження ) 

 
16      Кротков Федір Григорович  ( 16.02. 1896 – 20.11.1983),  радян-

ський вчений - гігієніст , один із основоположників військової та 
радіаційної   гігієни   ( 120 років від дня народження ) 

 
20      Буш  Іван  Федорович  ( 20.02. 1771 - 24.10. 1843 ), вчений - хі-

рург, засновник Петербурзької хірургічної школи   (245 років від 
дня народження ) 

 
29(28)   Міжнародний день рідкісних захворювань 
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БерезеньБерезеньБерезень   
1 Всесвітній день цивільної оборони 
 
2 Всесвітній день імунітету 
 
6 Всесвітній день боротьби з глаукомою 
 
12 Всесвітній день нирки 
 
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 ( 180 років від дня народження ) 
 
21 Всесвітній день людей із синдромом Дауна 
 
21       Всесвітній День сну  ( третя п’ятниця березня ) 
 
21      Всесвітній день Землі 
 
22      Всесвітній день води 
 
23      Кукуджанов  Микола  Іванович   ( 23.03. 1896  - 17.04. 1970 ) ,   
           вчений -  хірург, займався  дослідженням  пахових  гриж та   
          методикою їх лікування     ( 120 років від дня народження )    
 
24  Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 
 
27        День нефролога 

КвітеньКвітеньКвітень   

  6       Скліфосовський  Микола  Васильович       ( 6 .04.1836 -  13.12. 

1904 ),   військово -польовий  хірург, запровадив  асептику та ан-

тисептику у хірургічній практиці, сприяв жіночій медичній освіті 

та  організації медичного факультету при університеті в Одесі. 

Професор  Московського  університету,  завідувач хірургічної 

клініки, яку перетворив у потужний лікувальний комплекс. Нині -   

Московський міський науково-дослідний інститут швидкої допо-

моги імені М. В. Скліфосовського.( 180 років від дня народжен-

ня ) 
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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»  ( 130 років від дня народжен-

ня ) 
 
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 досліджен-

ня елементів крові в сечі  (аналіз  сечі по Нечипоренко)  
             ( 100 ро ків  від дня народження ) 
 
23        Всеукраїнський день психолога 
 
25      Міжнародний день ДНК 
 
26        День Чорнобильської трагедії  (1986) 

28         Всесвітній день охорони праці 

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

російський письменник, драматург, за освітою лікар. Свою меди-
чну практику описав у «Записках юнного  врача». Основна праця  
-  роман «Мастер и Маргарита»  ( 125 років від дня народження ) 

 
5         Міжнародний день акушерства 
 
6         Фрейд  Зиґмунд   ( 6.05. 1856  -  23.09. 1939 ),  австрійський пси-

холог і невролог юдейського походження,  засновник  психоана-
лізу. У 1922 році  Лондонський університет вшановував п'ятьох 
геніїв людства, зокрема й Зиґмунда Фрейда . Був  вчителем  та  
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           ідейним натхненником  європейського філософа Карла Юнга   
( 160 років від дня народження )  

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

ський лікар, редактор  «Лікарського збірника» , розпочав  скла-
дання першого в історії словника української медичної терміно-
логії. Репрезентував українських лікарів на наукових конгресах у 
Парижі, Мадриді, Белграді,  був організатором  Всеслов'янський 
з'їзду  лікарів  у Петербурзі. Озаркевича називають організатором 
українських лікарів      ( 155 років від дня народження ) 

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

дянський  хірург, організатор  охорони здоров’я, засновник  хіру-
ргічної  школи, один із основоположників онкології  в СРСР ( 145 
років від дня народження ) 

 
12 Міжнародний день медичної сестри 
 
12 Богомолець  Олександр  Олександрович  ( 12.05. 1881 – 19.07. 

1946) , видатний  український вчений - патофізіолог, основополо-
жник  української школи  патофізіології, ендокринології та герон-
тології. Засновник перших в Росії та  Україні науково-дослідних 
закладів медичного профілю. Створив Інститут експерименталь-
ної біології та патології та Інститут клінічної фізіології (пізніше  
об’єднані в Інститут фізіології АН УРСР). Був  президентом   АН 
УРСР ( з 1930 )       ( 135 років від дня народження ) 

 
14      Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією (друга 
             субота травня ) 
 
15      Міжнародний день сім’ї 
 
17 День пульмонолога 
 
20       Всесвітній день травматолога 
 
27      Міжнародний день розсіяного склерозу (МДРС) 
 
30      Всесвітній день боротьби проти астми та алергії 
          Всесвітній день хворого алергією 
 
31      Всесвітній день боротьби із курінням 
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ЧервеньЧервеньЧервень   
3 Бурденко  Микола  Нілович  ( 3.06. 1876  - 11.11. 1946 ),   осно-

воположник  радянської   нейрохірургії. Розробив  методи ліку-
вання  онкології  центральної та  вегетативної нервової системи  
та   оригінальну методику  операцій при пухлинах  головного 
мозку.  Створив  школу хірургів  експериментального  напрямку, 
був   першим  президентом  АМН СРСР   ( 140 років від дня 
народження ) 

 
5 Всесвітній день захисту навколишнього середовища 
 
14 Всесвітній день донора крові 
 
15 Ілізаров Гавриїл Абрамович  (15.06. 1921 – 24.07. 1992 ),  ви-

датний  радянський  хірург -ортопед.  Розробив  універсальний 
апарат  для лікування переломів  та деформацій  кісток ( все-
світньовідомий апарат Ілізарова)  та теорію остеосинтезу.   Зас-
новник центру  «Відновлювальна  травматологія та  орто-
педія»,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    ( 95 років від дня народження ) 

 
18 Пучківський  Олександр  Митрофанович  ( 18.06.1881 – 14.12. 

1937 ),  український отоларинголог, доктор медичних наук, про-
фесор.  Написав низку праць про туберкульоз  та  історію  отола-
рингології.  Розробник української медичної термінології, склав 
перший український підручник з отоларингології. Жертва сталін-
ського терору  ( 135 років від дня народження ) 

 
19       День медичного працівника  (третя неділя червня )  
 
26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними  
          засобами та їхнім незаконним обігом 
 
29 День заснування Нобелівської премії 

ЛипеньЛипеньЛипень   
8         Караваєв  Володимир  Опана́сович   (8.07. 1811 - 3.03. 1892 ),  

хірург, офтальмолог, доктор медицини. Професор  Київського 
університету  та  один із організаторів медичного факультету в 
Києві. Засновник першої в Російській імперії та в Україні клініки 
очних хвороб.  
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          Займався пластичною хірургією та оперативним лікуванням оч-
них хвороб. Почесний громадянин Києва.    ( 205 років від дня 
народження ) 

 
28      Міжнародний день боротьби з гепатитом 

СерпеньСерпеньСерпень   

6 Міжнародний день “Лікарі світу - за мир” 
 
6 Флемінг Олександр   ( 6.08. 1881 - 11.03. 1955),  англійський 

мікробіолог, який відкрив пеніцилін,  лауреат Нобелівської пре-
мії з медицини   ( 135 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 ) 

ВересеньВересеньВересень   

7 Мінх  Григорій  Миколайович   ( 7.09. 1836 - 11.12.1896 ) ,  
           доктор медицини , професор, завідував  кафедрою  патологічної  
           анатомії Київського університету . Був головою товариства   
           Київських  лікарів    ( 180 років від дня народження ) 
 
9  Міжнародний день краси 
 
10   Всесвітній день надання першої медичної допомоги ( друга   
              субота вересня)   
 
15         Всесвітній день боротьби з лімфомами  
 
15    День фармацевта 
 
21    Всесвітній день хвороби Альцгеймера 
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23 Всесвітній день боротьби з раком грудей 
 
28 Всесвітній день боротьби зі сказом 
 
29 Всесвітній день серця 
 
29 Всесвітній день контрацепції 
 
29        День отоларинголога 

ЖовтеньЖовтеньЖовтень   

 1        Міжнародний день людей похилого віку.  День геронтолога. 
 
 2        День уролога 
 
 3        Міжнародний День лікарів  ( 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 моног-
рафій,  довідників,  підручників, словників,  70 патентів  в галузі 
фармакології, фармакотерапії, токсикології та фітотерапії        
( 80 років від дня народження ) 

 
10        Всесвітній день психічного здоров’я 

 
11 Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги. Всесвітній 

день проти болю 
 
12 Всесвітній день боротьби з артритом 
 
13 Міжнародний день сліпих  ( Міжнародний день білої трості ) 
 
13         Всесвітній день охорони зору  ( другий четвер  жовтня ) 
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ЛистопадЛистопадЛистопад   

 2       Всесвітній день боротьби з пневмонією у дітей 
 
8 Всесвітній день рентгенолога 
 
10 Даль  Володимир  Іванович  ( 10.11.1801 - 22.09.1872 ),  лікар,  

доктор медицини та хірургії, природознавець,  український  та ро-
сійський письменник,  лінгвіст,  етнограф.  Найбільшу славу йому 
приніс   «Тлумачний словник живої великоросійської мо-
ви» («Толковый словарь великорусского наречия русского язы-
ка»), який  містить близько 200 тисяч слів.  В. Даль був автором 
першого в історії  Російської імперії підручника із зоології.  (  215 
років від дня народження ) 

 
12 Всесвітній день боротьби з пневмонією 

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).  ( 100 
років від дня народження . 

 
14 Всесвітній день спірометрії та День легеневого здоров’я 
 
14 Всесвітній день працівників державної санітарно-

епідеміологічної служби 
 
16 Всесвітній день анестезіолога 
 
16 День алерголога 
 
16 Всесвітній день продуктів харчування 
 
20 Всесвітній день боротьби з остеопорозом 
 
20 Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної 

залози 
 
29 Міжнародний день псоріазу 
 
29         Всесвітній день боротьби з інсультом 
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14 Всесвітній день боротьби з захворюванням на діабет. День ендок-
ринолога 

 
16     Всесвітній День боротьби з хронічною обструктивною хворобою 
           легень, (ХОЗЛ)        ( третя середа листопада ) 
 
19     Ломоносов  Михайло  Васильович   (19.11. 1711 – 15.04. 1765),  

видатний  російський та всесвітньо відомий вчений – енциклопе-
дист.  Сферами його наукової діяльності були: природознавство,  
хімія, фізика, астрономія, історія, філологія та ін. ( 305 років від 
дня народження  

 
20 Всесвітній день дитини (День педіатра) 
 
24       День пам’яті жертв голодомору 
 
26      Сиротинін  Микола  Миколайович   (26.11.1896 - 1977),  патофі-

зіолог , працював в Києві в  Інституті експериментальної біології 
та патології, Інституті туберкульозу та Інституті клінічної фізіо-
логії АН УРСР.  Автор понад 200 праць,  присвячених  питанням 
імунології,   фізіології,  патології  та історії медицини, українсь-
кою мовою -  «Життя на висотах і хвороба висоти» (1939)    ( 120 
років від дня народження ) 

ГруденьГруденьГрудень   

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
 
1 Всесвітній день невропатолога 
 
3 Міжнародний день інвалідів 
 

10     День Нобеля – день вручення новообраним лауреатам Нобелівсь-
кої премії 

 
11       Всесвітній астма – день 
 
26    Гіляровський  Василь  Олексійович     ( 26.12.1876 - 10.03.1959),  

російський та радянський  психіатр, вчений , розробив  теоретич-
ні  основи  психіатрії, створив  передову  школу, його праці  мали 
великий вплив  на розвиток психіатричної  науки цілої епохи   
( 140 років від дня народження ) 
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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 кліні-
цист .Створив та очолив Київський науково-дослідний інститут 
клінічної медицини  (1936), нині - Інститут кардіології ім. М. 
Стражеска.  Автор більше 100 наукових праць. Разом з професо-
ром  В.П. Образцовим  вперше у світі подав розгорнутий опис  
клінічних форм інфаркту міокарду  ( 140 років від дня народжен-
ня ) 

ЮВІЛЯРИ  ВІННИЧЧИНИ 

                       100   років від дня  народження   

Івана Григоровича Шалковського ( 1916 , 

с.Оленівка Вінницького району – 1988, 

м.Київ ) , організатора охорони здоров’я на 

Вінниччині. Закінчив Вінницький  медичний 

інститут (1941) , був мобілізований на 

фронт , працював лікарем у різних військо-

вих 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 ро-

звитку здоровоохорони області. Ініціював створення в області медич-

них профілакторіїв на молочно-товарних фермах. Велику увагу нада-

вав будівництву фельдшерсько-акушерських пунктів та їхньому 

облаштуванню. 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 очо-

лював четверте управління МОЗ,  пізніше – Українську республікан-

ську раду управління курортами профспілок. 

 
Література: 

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

                 1        65  років від дня  народження 
Ігоря Івановича Люля  ( 1.03.1951, 
м.Вінниця ),  головного лікаря  ВАТ  «Обласна 
стоматологічна поліклініка», заслуженого лі-
каря України. Закінчив Київський медичний 
інститут (1973), працював стоматологом у Він-
ницькій міській стоматполіклініці (1975-1979), 
зав.стоматологічним відділенням 2-ї міської 
лікарні (1979-1981). З 1981 року  - головний 
лікар   обласної стоматполіклініки та головний 

стоматолог області.  З 1997 року поліклініка стала відкритим акціонер-
ним 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 станда-
ртів. 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.   

ЛипеньЛипеньЛипень   

3     70   років від дня  народження       
 Вадима  Леонідовича  Клочко ( 3.07. 1946 , 

м.Вінниця ), головного лікаря Вінницької об-

ласної психоневрологічної лікарні ім..акад. 

О.Ющенко,заслуженого лікаря України. Закін-

чив Вінницький  медичний інститут (1971) , 

був призначений головним лікарем Рожнятів-

ської психіатричної лікарні. З  1980 року - го-

ловний лікар обласного наркологічного диспа-

нсеру, 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 най-

кращих в колишньому СРСР.  З 1987 року – заступник головного лікаря 

по позалікарняній допомозі,  
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ВересеньВересеньВересень   

14    75  років від дня  народження         Оле-

ксандра  Олександровича    Приходського 

(14.09.1941,  Росія, Ростовська область  - 

06.2004 м..Вінниця ) , одного з найкращих   

організаторів охорони здоров’я  міста та об-

ласті. Закінчив Вінницький  медичний ін-

ститут (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 перетво-

рив у зразковий медичний заклад не лише 

міста, а й республіки. З 1994 по 2004 рік очолював   обласне  управ-

ління охорони здоров’я. За рівнем здоров’я населення та показниками 

діяльності медичних закладів за цей період область завжди була в пе-

ршій 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 // Лі-
карі Вінниччини/ О.М.Голяченко  . – Тернопіль, 1999. - с.111 - 114.   
 

а з   1993 року по теперішній час -  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 Віннич-

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

20        70  років від дня  народження   
Михайла Івановича Сокура  ( 20 .10.1946, с. 
Мазурівка Тульчинського району Вінницької 
області), головного лікаря Вінницької обласної 
психіатричної лікарні №2, кандидата медич-
них наук. Закінчив Вінницький  медичний ін-
ститут (1975), працював лікарем у ВОПНЛ ім. 
академіка О.І. Ющенко, а з 1977 року - завіду-
вачем психіатричного відділення лікарні. Був 
обраний асистентом кафедри наркології  та 
психіатрії ВМІ (1983) , вивчав   досвід психіат-
ричної служби в Україні та за її межами. Роз-
почав будівництво другої психіатричної лікар-

ні (1986) та став її головним лікарем (1988). В 1993 році захистив  кан-
дидатську дисертацію. Атестований на вищу кваліфікаційну категорію 
по організації охорони здоров'я та по психіатрії. 

 
Література: 

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

ГруденьГруденьГрудень   

19    125   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 нев-
рології, психотерапії та фізіотерапії. У 1931 р. -  
директор  психіатричної лікарні у Дніпропет-
ровську,  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 інститу-
ту, пізніше – професором та завідувачем кафедри. Після закриття меді-
нституту німецькою окупаційною владою (1943) продовжував працю-
вати головним лікарем  
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психлікарні. У  1943 р. переїхав з Вінниці на  Галичину, працював про-
фесором психіатрії у Львівському медичному інституті . Згодом переб-
рався 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. Рочдей-
ла , де  присвятив себе громадській діяльності.  

 

Література: 

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

     Голяченко О.М.  Антін Лук’яненко   / О.М.Голяченко // Лікарі Він-
ниччини/ О.М.Голяченко  . – Тернопіль, 2004. - с.32-36 

28 150  років від дня  народження   
Данила  Кириловича  Заболотного  ( 28.12.1866 , с. 
Чоботарка Ольгопільського повіту Подільської 
губернії (нині - с. Заболотне Крижопільського ра-
йону Вінницької області) – 15.12. 1929, Київ )  - 
видатного  мікробіолога та епідеміолога , одного із 
засновників вітчизняної епідеміології, академіка. 
Закінчив медичний факультет Київського універ-
ситету (1894). Працював лікарем в Подільській 
губернії (1894-1895)  та Київському військовому 
шпиталі (1895-1897). У 1898-1918 рр. - професор  
Жіночого медичного інституту в Петербурзі , ство-
рив тут першу в Росії  кафедру бактеріології . У 
1919 – 1923 рр. – ректор Одеського медичного  

інституту, де заснував першу в світі кафедру епідеміології . У 1928 – 
1929 рр. – президент АН України , у складі якої заснував Інститут мік-
робіології та епідеміології (згодом - Інститут мікробіології та епідеміо-
логії ім.Д.К.Заболотного).  Опублікував понад 200 праць, присвячених  
вивченню  інфекційних хвороб - чуми, холери й сифілісу, уточнив шля-
хи поширення холери. Д.К.Заболотний керував численними експедиція-
ми для вивчення та ліквідації чуми в  Індії, Монголії, Китаї, Поволжі та 
ін., запровадив лікування чуми імунною сироваткою, за що на міжнаро-
дних конгресах отримав титул “Знаменитий борець з чумою”. Був при-
хильником українського національного відродження, автором патріоти-
чних  “Листів до селян про здоров’я”.  Похований у рідному селі  Чобо-
тарці  (нині с. Заболотне).  
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Література: 
 

          Голяченко О.М. Данило Заболотний/ О.М.Голяченко // Лікарі Він-
ниччини/ О.М.Голяченко  . – Тернопіль, 2004. - с.27 - 31.   
    
          Данило Кирилович Заболотний / Ціборовський, О. М. // На варті 
здоров'я: історія становлення соціальної медицини і охорони громадсь-
кого здоров'я в Україні  / О. М. Ціборовський . -  К., 2010. – с.245 
           
          Заболотний Данило Кирилович / В.М. Мороз, В.С. Компанець, 
І.М. Азарський.// Становлення медичної науки на Поділлі. - Хмельниць-
кий-Вінниця, 1999. – С.21-22 
 
          Заболотний Данило Кирилович    / І.М.Азарський, 
В.С.Компанець, О.О.Азарська та інш. //  Академіки та члени-
кореспонденти України: Вибрані фундаментальні наукові праці/. - Він-
ниця-Хмельницький , 2001. -  С.35-36.  
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28 грудня 

 
         До  150  річчя  від  дня народження  

                                                      
Д.К.Заболотного   ( 1866 – 1929 ) 

       
             
«Його праця - подвиг. Навіть короткий 
перелік його заслуг завжди вражатиме…»   
- писав  І. Мечников про нашого  видат-
ного земляка,  вченого  -  епідеміолога,  
організатора охорони  здоров’я, громадсь-
кого діяча,  педагога,  професора,  акаде-
міка  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 Заболо-
тний, був кріпаком, пізніше працював на будівництві залізниці. Мати, 
Євгенія Сауляк,  мала на той час непогану освіту   -  п'ять класів жіно-
чої гімназії. Саме родина матері відіграла вирішальну роль у долі мало-
го 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 при-
родничий відділ Одеського (тодішнього Новоросійського) університету 
(1885 - 1889). У 1889 році за участь у студентських акціях був арешто-
ваний та виключений з університету, працював помічником на  бакте-
ріологічній станції. 

 За підтримки кількох професорів у 1891 році  Данилу Заболот-
ному було дозволено скласти екстерном державні іспити в університеті 
на ступінь магістра природничих наук, після чого він вступає на третій 
курс медичного факультету Київського університету  Св. Володимира. 
Одночасно з навчанням працює у бактеріологічній лабораторії професо-
ра  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 направ-
лений 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 по-
мерли, а в 1895році смертність досягла майже 50%.  
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13 листопада 1894 року молодий лікар  - епідеміолог прибув до 
Кам'янця-Подільського, де почав обстежувати вогнища холери та диф-
териту. Свої спостереження узагальнив в науковій доповіді, з якою ви-
ступив на засіданні Товариства подільських лікарів. Саме тоді Заболот-
ний разом з іншими епідеміологами вперше на Поділлі застосував для 
лікування та термінової профілактики дифтерії нещодавно відкриту  
бактеріологами Е. Берінгом та Е. Ру протидифтерійну сироватку. Ви-
пробувавши 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 По-
дільської  губернії, на якому він виступив із доповіддю про бактеріоло-
гію  холери. 

 Бажання лікаря земської медицини Заболотного займатися нау-
ковими дослідженнями дедалі більше брали гору, тому на початку 1895 
року він повертається до Києва та продовжує наукову роботу в лабора-
торії 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) сту-
дентам. Є спогад академіка М.Д. Стражеска,  студента медичного факу-
льтету 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 впевне-но 
викладає ту чи іншу теорію або доктрину. Інколи цей асистент прихо-
див у військовому сюртуку, що сидів на ньому мішкувато і рідко був 
застібнутий на всі ґудзики, як правило, з-під сюртука виглядала україн-
ська вишита сорочка. Але ось, раптом, зовсім ненавмисне, просковзне у 
нього на обличчі посмішка, і він при нагоді, майстерно, з чисто україн-
ським гумором розповість який-небудь анекдот або смішний епізод зі 
свого дитинства в селі, зі шкільного періоду життя або з університетсь-
ких 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 зроби-
ти більше»  - почав  формуватися теж саме тоді. 

Перебуваючи у військовому шпиталі м. Харкова, Д.Заболотний 
познайомився із знаним ученим, бактеріологом, професором Харківсь-
кого 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).  
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З тих пір протягом  всього життя триває його подвижницька ро-
бота по вивченню епідеміології чуми, вершиною якої було встановлен-
ня ролі диких гризунів як носіїв та розповсюджувачів чумної зарази в 
природі. Заболотний описав форми захворювання на чуму, шляхи пере-
дачі бубонної та легеневих форм, розробив протичумні вакцини та си-
роватки, а в 1907 році була видана його монографія «Чума. Эпидемио-
логия, патогенез и профилактика», С.-Петербург.1907. 

У 1898 році Д.Заболотного запрошують на посаду професора 
бактеріології  до Петербурзького Жіночого Медичного Інституту, в яко-
му 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 лабора-
торії 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 лікві-
дації 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 приї-
жджає на похорон до рідного села Чоботарка та залишається там на пів-
тора 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 здоро-
в'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». В листі до Вінницького губернського від-
ділу Народної освіти обґрунтовує необхідність відкриття у Вінниці ви-
щого навчального медичного закладу, зокрема писав: «Місцем, де мож-
на 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, Вінни-
ця».  

У роки Української Народної Республіки (1919) Д. К. Заболот-
ний  тимчасово виконував обов'язки члена Ради Міністерства народно-
го 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                 
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та очолює  кафедру мікробіології та епідеміології.                               

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

його  обирають Президентом Всеукраїнської академії наук і він остаточ-

но повертається на Україну. « Збираюсь на Україну. Надіюсь ще потру-

дитися для рідного краю і народу»  -  писав він у своєму щоденнику. У 

тому ж році при ВАН засновує та стає директором Інституту мікробіо-

логії 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 Дани-

ла 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. 
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