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ВИДАТНІ МЕДИКИ ЛЬВІВЩИНИ. 

ЗНАМЕННІ ДАТИ 2015 РОКУ.                                                         
___________________________________________________________ 

2015 р.                                                                                              м. Львів 

235 років від дня народження. 

Жердзінський Войцех Адальберт 

1780-1855 

Професор, керівник кафедри загальної патології і судової медицини 
(1808-1847), ректор (1831-1832) Львівського медичного інституту. 

Наукові праці присвячені загальній патології. 

 

170 років від дня народження. 

Файгел Льонгін 
1845-24.11.1893 

Професор (1884), керівник кафедри судової медицини (1884-1893) 

Львівського університету. Президент Львівського лікарського  

товариства (1892). Наукові праці присвячені патоморфології 

кісткового мозку, кісткових пухлин, поренцефалії. 
 

155 років від дня народження. 

Собєранські Вацлав 

1860-11.12.1902 

Доктор філософії (1883), професор (1897), організатор і керівник 
кафедри фармакології і фармакогнозії Львівського університету 

(1896-1902). Наукові праці присвячені вивченню механізму дії 

токсину Тімбо, дослідженню впливу температури на проведення 

нервових імпульсів. 
 

120 років від дня народження. 

Рождественський Лев Михайлович 

1895-01.12.1963 

Кандидат медичних наук (1951), завідувач курсу нейрохірургії (1951-
1962) при кафедрі нервових хвороб, декан медичного факультету  
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(1957-1963) Львівського медичного інституту. Наукові праці 
присвячені питанням загальної хірургії та анестезіології. 

 

Січень 

 
03 січня  – 

85 років від дня народження Євстахія Володимировича Гоцка. 

03.01.1930-17.12.1992 
Стоматолог, доктор медичних наук (1987), професор (1989), завідувач 

кафедри хірургічної стоматології (1972-1992), декан 

стоматологічного факультету (1979-1992) Львівського національного  

медичного університету ім. Д. Галицького. Наукові праці присвячені 

вивченню травматології та відновної хірургії щелепно-лицевої 
ділянки. 

 

05 січня  – 

80 років від дня народження Миколи Федотовича Кислого. 

05.01.1935 
Фтизіатр, пульмонолог, кандидат медичних наук (1967), завідувач 

кафедри фтизіатрії і пульмонології (1988-1990), декан кафедри 

іноземних студентів (1984-1989) Львівського національного 

медичного університету ім. Д. Галицького. Наукові праці присвячені 

фтизіатрії і пульмонології. 
 

10 січня – 

140 років від дня народження Яна Грека. 

10.01.1875-04.07.1941 

Професор (1928), завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 
Львівського медичного інституту (1939-1941). Наукові праці 

присвячені діагностиці та лікуванню висипного тифу. Загинув 

трагічно – в числі інших професорів Львова, без суду страчений 

німецькими окупантами. 
 

13 січня – 

80 років від дня народження Мартина Миколайовича Бідюка. 

13.01.1935-06.09.2006 

Доктор медичних наук (1989), професор (1991), завідувач кафедри 
патологічної фізіології Львівського національного медичного  
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університету ім. Д. Галицького (1988-2005). Наукові праці присвячені 
вивченню впливу гелій-неонового лазерного випромінювання на 

перебіг метаболічних процесів при алергічних реакціях. 

 

30 січня – 

90 років від дня народження Ірини Іванівни Даценко. 
30.01.1925-23.03.2006 

Гігієніст, доктор медичних наук (1967), професор (1970), завідувачка 

(1970-1999), професор (1999-2006) кафедри загальної гігієни з 

екологією Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького. Наукові праці присвячені гігієні довкілля. 
 

31 січня – 

95 років від дня народження Юліана Ілліча Децика. 

31.01.1920-23.01.1997 

Терапевт, доктор медичних наук (1967), професор (1968), завідувач 
(1963-1988), професор (1988-1996) кафедри пропедевтики внутрішніх 

хвороб Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького. Наукові праці присвячені проблемам кардіології, 

ревматології, гематології, алергології. 

 

Лютий 
 

13 лютого – 

75 років від дня народження Мирона-Ігора Якимовича Грицька. 

13.02.1940 

Хірург, доцент, завідувач кафедри оперативної хірургії  
з топографічною анатомією Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького (від 2000). Наукові праці присвячені 

вдосконаленню техніки хірургічних втручань, зокрема резекції трахеї 

і формуванні її анастомозів. 
 

22 лютого – 

105 років від дня народження Степана Михайловича Мартиніва. 

22.02.1910-06.04.1996 

Доктор медичних наук (1971), професор (1972), завідувач кафедр 
пропедевтичної терапії педіатричного і стоматологічного факультетів 

(1953-1954), факультетської терапії педіатричного, стоматологічного і  
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санітарно-гігієнічного факультетів (1954-1985) Львівського 
медичного інституту. 

 

Березень 
 

09 березня – 

120 років від дня народження Андрія Павловича Любомудрова. 
09.03.1895-18.06.1972 

Анатом та гістолог, доктор медичних наук (1940), професор (1935), 

завідувач кафедри нормальної анатомії (1946-1970), кафедри 

гістології (1963-1964), проректор з наукової роботи (1948-1953) 

Львівського національного медичного університету ім. Д. 
Галицького. Наукові праці присвячені функціональній анатомії 

судинної системи. 

 

21 березня – 

95 років від дня народження Якова Степановича Валігури. 
21.03.1920-23.05.1997 

Хірург, доктор медичних наук (1967), професор (1968), завідувач 

кафедри факультетської хірургії педіатричного і санітарно-

гігієнічного факультетів (1973-1985), професор кафедри хірургії 

(1985-1991) Львівського національного медичного університету ім. Д. 
Галицького. Наукові праці присвячені удосконаленню методів 

хірургічного лікування стегнових гриж та стискаючих перикардитів. 

 

26 березня – 

120 років від дня народження Карла Шульце. 
26.03.1905-17.09.1966 

Професор (1943), керівник кафедри і клініки внутрішніх хвороб 

(1943-1944) Львівського медичного інституту. Директор Медико-

природничих фахових курсів у Львові (1941-1944). 
 

Квітень  

 
12 квітня – 

95 років від дня народження Володимира Павловича Виговського. 

12.04.1920-23.11.2005 
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Терапевт, доктор медичних наук (1973), професор (1975), завідувач 
кафедри шпитальної терапії Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького (1975-1995). Наукові праці присвячені  

вивченню зобної епідемії в західних областях України, питанням 

діагностики та профілактики цукрового діабету. 

 
16 квітня – 

120 років від дня народження Олександра Олександровича  

                                                    Штейна. 
16.04.1895-03.08.1971 

Дерматолог, доктор медичних наук (1939), професор (1939), завідувач 
кафедри дерматовенерології Львівського медичного інституту (1951-

1970). Наукові праці присвячені вивченню патогенезу, клініки та 

лікування прокази. 

 

17 квітня – 
85 років від дня народження Володимира Анатолійовича    

                                                  Монастирського. 

17.04.1930 

Доктор медичних наук (1967), професор (1985), завідувач лабораторії 

експериментальної коагулології Львівського НДІ гематології та 
переливання крові (1975-1994), директор Львівської приватної 

клініки "Діагностикум" (від 1999). Наукові праці присвячені 

проблемам експериментальної та клінічної коагулології. 

 

18 квітня – 
75 років від дня народження Бориса Семеновича Зіменковського. 

18.04.1940 

Відомий науковець в галузі органічної та фармацевтичної хімії, 

педагог, організатор вищої медичної освіти в Україні, академік 

Академії наук Вищої школи України, доктор фармацевтичних наук 
(1978), професор (1980), заівдувач кафедри фармацевтичної, 

органічної та біоорганічної хімії (1978-1997), ректор (з 1998) 

Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького. Наукові праці присвячені синтезу та пошуку 
фізіологічно активних речовин, створенню нових лікарських 

препаратів. 
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25 квітня – 
75 років від дня народження Олександра Яковича Ладного. 

25.04.1940-04.03.2008 

Фтизіатр, пульмонолог, доктор медичних наук (1994), професор 

кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського національного 

медичного університету ім. Д. Галицького (з 1996). Наукові праці 
присвячені диференційній діагностиці та лікуванню туберкульозу, 

раку та неспецифічних захворювань органів дихання у дорослих. 

 

25 квітня – 

90 років від дня народження Бориса Олександровича Мартинека. 
25.04.1925 

Стоматолог, кандидат медичних наук (1967), завідувач (1970-1972), 

доцент (1972-1996) кафедри ортопедичної стоматології Львівського 

медичного інституту. Наукові праці присвячені питанням 

комплексного лікування хворих на пародонтоз з використанням 
хірургічних і ортопедичних методик. 

 

27 квітня – 

95 років від дня народження Володимира Васильовича  

                                                  Чаплинського. 
27.04.1920-19.12.2005 

Хірург, доктор медичних наук (1968), професор (1969), завідувач 

кафедри ортопедії, травматології та військово-польової хірургії 

Львівського медичного інституту (1968-1986). Наукові праці 

присвячені опрацюванню методів лікування раку шкіри і губи, 
хірургічному лікуванню вродженого вивиху стегна. 

 

Травень 
 

05 травня – 
105 років від дня народження Івана Гнатовича Федорова. 

05.05.1910-14.12.1972 

Доктор медичних наук (194010, професор (1946), завідувач кафедри 

клінічної лабораторної діагностики Київського інституту 

удосконалення лікарів (1960-1972), завідувач кафедри патологічної 
фізіології Львівського медичного інституту (1949-1959). Наукові  
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праці присвячені клініко-лабораторній та фізіологічній оцінці дії 

препаратів крові та кровозамінників. 

 

05 травня – 

80 років від дня народження Георгія Семеновича Чучмая. 
05.05.1935-16.06.1994 

Стоматолог, доктор медичних наук (1969), професор (1971), завідувач 

кафедри терапевтичної стоматології (1970-1994), декан 

стоматологічного факультету (1968-1974, 1976-1979) Львівського 

медичного інституту. Наукові праці присвячені вивченню впливу 
фізіологічного і патологічного перебігу вагітності на розвиток 

стоматологічної патології в матері та дитини. 

 

30 травня – 

95 років від дня народження Павла Григоровича Подорожного. 

30.05.1920 – 05.05.1999 

Доктор медичних наук (1968), професор (1968), завідувач (1965-

1988), професор (1988-1989) кафедри терапії № 1, професор кафедри 

терапії № 2 (1989-1992) факультету післядипломної освіти 

Львівського медичного інституту. 
 

Червень   
 

06 червня – 

115 років від дня народження Бориса Миколайовича Котляренка. 

06.06.1900-22.12.1969 
Інфекціоніст, кандидат медичних наук (1943), завідувач кафедри 

інфекційних хвороб Львівського медичного інституту (1951-1969). 

Наукові праці присвячені опрацюванню та впровадженню в практику 

низки діагностичних та лікувальних методів проти дизентерії. 
 

17 червня – 

90 років від дня народження Евальда Яновича Вареса. 

17.06.1925 

Доктор медичних наук (1968), професор (1968), завідувач кафедри 
ортопедичної стоматології (1972-1982), професор кафедри хірургічної 

і ортопедичної стоматології ФПДО (1993-1995) Львівського  
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національного медичного університету ім. Д. Галицького. Наукові 
праці присвячені вивченню закономірностей морфологічної 

перебудови тканин при ортодонтній дії в ділянці вісцерального 

скелета. 

 

29 червня – 
80 років від дня народження Леоніда Олександровича Повідайла. 

29.06.1935 

Кандидат медичних наук (1971), завідувач курсу судової медицини 

кафедри патологічної анатомії Львівського медичного інституту (з 

1988). Наукові праці присвячені методам консервування та клінічного 
використання кісткової та хрящової тканин. 

 

Липень 
 

03 липня – 

155 років від дня народження Влодзімежа Лукасевича. 

03.07.1860-17.02.1924 

Дерматолог, професор (1894), керівник кафедри дерматовенерології 

(1898-1924), декан медичного факультету (1904-1905) Львівського 

медичного університету. Наукові праці присвячені питанням 

діагностики, клініки та лікування піодермії. 
 

26 липня – 

100 років від дня народження Елеонори Соломонівни Турецької. 

26.07.1915-25.03.1978 

Доктор медичних наук (1965), професор (1967), завідувачка кафедри 
комунальної гігієни Львівського медичного інституту (1971-1977). 

Наукові праці присвячені проблемі екології довкілля. 

 

Серпень 

 
10 серпня – 
90 років від дня народження Володимира Михайловича Масляка. 

10.08.1925-25.02.2004 

Кандидат медичних наук (1967), професор (1995), завідувач курсу 

проктології Львівського медичного інституту (1972-1995). Наукові 

праці присвячені опрацюванню нових методів хірургічного та  
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консервативного лікування захворювань тонкої, товстої та прямої 
кишок. 

 

12 серпня – 

85 років від дня народження Ярослави Іллівни Виговської. 

12.08.1930 
Доктор медичних наук (1971), професор кафедри гематології та 

трансфузіології Львівського національного медичного університету 

ім. Д. Галицького (з 2000). Наукові праці присвячені питанням 

коагулогії, зокрема геморагічним захворюванням. 

 
21 серпня – 

165 років від дня народження Людвіка Антона Ридигера. 

21.08.1850-25.06.1920 

Професор (1887), керівник кафедри хірургії (1897-19190, декан 

медичного факультету (1898-1899, 1911-1912), ректор (1901-1902) 
Львівського університету. Наукові праці присвячені хірургії органів 

шлунково-кишкового тракту, кісток і суглобів. Перший у світі 

виконав резекцію шлунка з приводу стенозуючої виразки 

дванадцятипалої кишки (1881). 

 
26 серпня – 

100 років від дня народження Павла Федотовича Попелюка. 

26.08.1915-07.06.1999 

Доктор медичних наук (1968), професор (1968), завідувач кафедри 

пропедевтичної терапії педіатричного факультету (1959-1985), декан 
педіатричного факультету (1965-1972) Львівського медичного 

інституту. Наукові праці присвячені питанням гастроентерології. 

 

28 серпня – 

95 років від дня народження Володимира Михайловича  

                                                  Омельченка. 
28.08.1920-23.08.1982 

Доктор медичних наук (1967), професор (1967), завідувач кафедри 

оперативної хірургії та топографічної анатомії Львівського 
медичного інституту (1966-1982). Наукові праці присвячені 

хірургічній анатомії великих кровоносних судин і нервів шиї.  
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Вересень 

 
09 вересня – 

145 років від дня народження Генрика Гальбана. 
09.09.1870-12.12.1933 

Невропатолог, професор, організатор і керівник кафедри неврології та 

психіатрії (1905-1933), декан медичного факультету, ректор 

Львівського університету (1933), засновник Львівської наукової 

школи неврології та психіатрії. Наукові праці присвячені проблемам 
клінічної невропатології. 

 

15 вересня – 

85 років від дня народження Світлани Кузьмівни Ткаченко. 

15.09.1930 
Педіатр, доктор медичних наук (1973), професор (1977), завідувачка 

(1977-1999), професор (з 1999) кафедри факультетської і шпитальної 

педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького. Наукові праці присвячені питанням фізіології і патології 

новонароджених і недоношених дітей. 
 

17 вересня – 

80 років від дня народження Ярослава Петровича Базилевича. 

17.09.1935-27.06.2000 

Кандидат медичних наук (1974), завідувач кафедри управління 
охорони здоров"я ФПДО (факультет післядипломної освіти) 

Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького 

(1988-2000). Наукові праці присвячені опрацюванню концепції 

сімейного лікаря, медичної сестри. 

 
27 вересня – 

85 років від дня народження Дмитра Євгеновича Бабляка. 

27.09.1930-03.03.2008 

Хірург, доктор медичних наук (1973), професор (1981), завідувач 
кафедри шпитальної хірургії (1997-2000) Львівського національного 

медичного університету ім. Д. Галицького. Наукові праці присвячені 

опрацюванню нових методів хірургічного лікування патології серця, 

магістральних судин, легень, стравоходу, опрацював оригінальну 

методику автовенозної пластики при синдромі верхньої порожнистої 
вени. 
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Жовтень 
 

05 жовтня – 
80 років від дня народження Ярослава Ілліча Алексевича. 

05.10.1935 

Доктор медичних наук (1991), завідувач Центральної науково-

дослідної лабораторії (1979-2002), професор кафедри фармакології 

(від 2002) Львівського національного медичного університету ім. Д. 
Галицького. Наукові праці присвячені питанням патогенезу та 

лікування правця. 

 

22 жовтня – 

145 років від дня народження Влодзімєжа Яна Сєрадзкі. 

22.10.1870-04.07.1941 

Професор (1900), керівник кафедри судової медицини (1900-1941), 

декан медичного факультету Львівського медичного інституту (1908-

1909, 1918-1920). Наукові дослідження присвячені судово-медичній 

експертизі випадкової дитячої смерті. 
 

30 жовтня – 

120 років від дня народження Тадеуша Марціняка. 

30.10.1895-26.08.1966 

Професор (1938), завідувач кафедри нормальної анатомії (1944-1945), 
декан медичного факультету (1944) Львівського медичного інституту.  

Наукові праці присвячені питанням нормального і патологічного  

морфргенезу, тератології. 

 

Листопад  

 
02 листопада – 
90 років від дня народження Павла Григоровича Скочія. 

02.11.1925 

Невропатолог, доктор медичних наук (1976), професор (1979), 

завідувач (1977-2000), професор (з 2000) кафедри неврології 
Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького. Наукові праці присвячені вивченню впливу 

метеорологічних і сезонних чинників на виникнення розладів 

мозкового та серцевого кровоплину; дослідженню діагностичного й 

прогностичного значення визначення вмісту мікроелементів у лікворі  
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хворих із деякими неврологічними захворюваннями, зокрема, 
мозковими інсультами. 

 

05 листопада – 

85 років від дня народження Цезаря Кайтановича Боржієвського. 

05.11.1930 
Доктор медичних наук (1971), професор (1974), завідувач (1973-

2001), професор (з 2001) кафедри урології Львівського національного 

медичного університету ім. Д. Галицького. Організатор і керівник 

Львівського центру трансплантології нирки і хронічного гемодіалізу 

(1986-1996). Наукові праці присвячені оптимізації хірургічного та 
медикаментозного лікування запальних захворювань і пухлин 

сечостатевих органів, сечокам"яної хвороби; реабілітації хворих із 

деякими урологічними захворюваннями. 

 

08 листопада – 
75 років від дня народження Олега Олеговича Куща. 

08.11.1940 

Хірург, кандидат медичних наук (1971), доцент кафедри загальної 

хірургії (1989-2006), завідувач кафедри хірургічних хвороб (з (2006) 

Львівського національного медичного університету ім. Д. 
Галицького. Наукові праці присвячені питанням експериментальної 

та клінічної трансплантології, невідкладної хірургії гострих 

захворювань органів черевної порожнини. 

 

13 листопада – 
95 років від дня народження Ольги Теодорівни Гончаренко. 

13.11.1920-24.03.2001 

Кандидат медичних наук (1965), завідувач кафедри рентгенології та 

радіології (1974-1977) Львівського медичного інституту. Наукові 

праці присвячені рентгенологічній характеристиці легеневого 
туберкульозу жінок у післяпологовому періоді. 

 

15 листопада – 

85 років від дня народження Михайла Петровича Павловського. 
15.11.1930-18.01.2013 

Хірург, доктор медичних наук (1971), професор (1974), академік 

АМН України (1997), завідувач кафедри факультетської хірургії 

Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького  
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(з 1976), ректор цього ж університету (1981-1998). Вперше в Україні 
опрацював і впровадив хірургічне лікування пухлин надниркових 

залоз лапароскопічною технологією. Основні напрямки наукової 

діяльності: поліорганна недостатність в абдомінальній та 

ендокринній хірургії; сучасні методи діагностики, ендоскопічні та 

відеохірургічні методи лікування жовчокам"яної хвороби, пухлин 
надниркових залоз, зовнішніх черевних гриж; структура та 

особливості діагностики, нові підходи до лікування вогнищевих 

уражень печінки, зокрема – первинного і метастатичного раку. 

 

16 листопада – 
115 років від дня народження Якова Васильовича Куколєва. 

16.11.1900-1972 

Доктор медичних наук (1948), професор (1949), завідувач кафедри 

акушерства та гінекології (1949-1951) Львівського медичного 

інституту, завідувач кафедри акушерства та гінекології 
Дніпропетровського (1951-1959) та Одеського (1959-1971) медичних 

інститутів. 

 

16 листопада – 

150 років від дня народження Яна Рудольфа Рачинські. 
16.11.1865-01.07.1918 

Професор (1902), керівник кафедри дитячих хвороб Львівського 

медичного університету (1904). Наукові праці присвячені діагностиці,  

клініці та лікуванню патології органів травної й дихальної систем у 

дітей. 
 

22 листопада – 

90 років від дня народження Юрія Владиславовича  

                                                  Кулачковського. 

22.11.1925-16.02.1988 
Фтизіатр, доктор медичних наук (1970), професор (1971), завідувач 

кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського медичного інституту 

(1969-1988). Наукові дослідження присвячені особливостям перебігу 

та антимікробної терапії туберкульозу органів дихання вагітних і 
породіль. 
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24 листопада – 
75 років від дня народження Мирослава Богдановича Крука. 

24.11.1940 

Отоларинголог, доктор медичних наук (1988), професор (1992), 

завідувач кафедри оториноларингології Львівського національного 

медичного університету ім. Д. Галицького (з 2002). Наукові праці 
присвячені удосконаленню діагностики та методів лікування тубарної 

дисфункції. 

 

30 листопада – 

115 років від дня народження Анатолія Марковича Воробйова. 

30.11.1900-26.10.1955 

Доктор медичних наук (1940), професор (1940), завідувач кафедри 

фізіології (1945-1951), декан лікувального факультету (1945-1950) 

Львівського національного медичного інституту.Директор інституту 

фізіології АН УРСР (1952-1955). Наукові праці присвячені фізіології 
вищої нервової діяльності. 
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