
Видатні українські вчені 
в галузі медицини



Амосов Микола Миколайович (1913-2002)

− народився 6 грудня 1913 року в с. Ольхово

− Вологодської губернії в сім'ї селян

− у 1932 р. закінчив Череповецький механічний технікум,

− після чого 3 роки працював змінним механіком на

− Архангельській електростанції

− у 1939 р. М.М. Амосов з відзнакою закінчив

− Архангельський медичний інститут, а 1940р. –

− з відзнакою Всесоюзний заочний індустріальний інститут

− під час Великої Вітчизняної війни М.М. Амосов був на

− фронті провідним хірургом польового госпіталю

− з 1947 до 1952 р. працював головним хірургом

− Брянського обласного відділу охорони здоров’я і в цей

− час почав широко займатися грудною хірургією,

− проводив велику наукову роботу

− у 1952 р. М.М. Амосов як видатний спеціаліст з грудної

− хірургії був запрошений до Київського

− Інституту туберкульозу для керівництва

− спеціально створеною клінікою торакальної хірургії

− 1953 р. захистив докторську дисертацію

кардіохірург



М.М. Амосов став одним із ініціаторів

широкого впровадження в нашій країні

хірургічного лікування при захворюваннях

легень, вніс багато нового в розвиток цієї

проблеми. Його дослідження сприяли

значному зниженню захворюваності на

туберкульоз і корінному підвищенню

ефективності лікування захворювання легень

Наукова діяльність М.М.Амосова



У подальшому основним напрямком діяльності
М.М. Амосова стала серцева хірургія. 1955 р. він уперше в Україні
почав хірургічне лікування вад серця й одним із перших у
Радянському Союзі 1958 р. широко запровадив у практику метод
штучного кровообігу

1963 р. Микола Михайлович першим у Радянському Союзі
виконав протезування мітрального клапана, а 1965 р. уперше у
світі створив і впровадив у практику антитромботичні протези
серцевих клапанів.
М.М. Амосов започаткував низку нових методів хірургічного
лікування вад серця, оригінальні моделі апаратів штучного
кровообігу

Наукова діяльність М.М.Амосова



1955 р. М.М. Амосов створив і очолив першу в
країні кафедру грудної хірургії для підвищення
кваліфікації лікарів. Потім з неї відокремилася
кафедра анестезіології. Ці кафедри підготували
понад 700 спеціалістів для України й інших
республік Радянського Союзу

Праці М.М. Амосова з хірургічного лікування
захворювань серця були відзначені Державною
премією України (1998), Золотими медалями (1967,
1982) і Срібною медаллю (1978) ВДНГ СРСР

Наукова діяльність М.М.Амосова



− 2003 року на честь М. Амосова була перейменована одна з
вулиць Києва

− в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 42, де в 1971-
2002 роках жив і працював вчений, встановлено меморіальну
дошку

− 2003 року Національною академією наук України була
заснована Премія НАН України імені М. М. Амосова, яка
вручається відділенням біохімії, фізіології й молекулярної
біології НАН України за видатні наукові роботи в галузі кардіо-
та судинної хірургії і трансплантології

− 2013-й рік за рішенням ЮНЕСКО оголошено роком Миколи
Амосова

− 2013 року було випущено поштову марку із зображенням
академіка

− 26 листопада 2013 року Національний банк України у серії
«Видатні особистості України» випустив срібну ювілейну монету
«Микола Амосов» номіналом 5 гривень, з посвятою «легенді
світової науки, видатному вченому в галузі медицини та
біокібернетики, громадському діячеві, академіку Національної
академії наук та Академії медичних наук України, засновнику і
директорові Інституту серцево-судинної хірургії - Миколі
Михайловичу Амосову. Микола Амосов врятував тисячі людей
завдяки великій любові до них, почуттю відповідальності за
їх життя»

Вшанування пам’яті вченого



− народився в селі Михайлівка (зараз Пензенської області) 15
лютого 1875 року

− у 1882 р. разом з родиною переїздить до Симбірська
− після закінчення Симбірської гімназії у 1892 р. вступає на
медичний факультет Московського університету

− після закінчення університету у 1897 р. деякий час працює
ординатором університетської очної клініки, згодом – у
Московській очній лікарні

− у 1903 р. на запрошення С. С. Головіна переїздить до Одеси, де
в 1906 р. стає асистентом кафедри, а у 1908 р. захищає
докторську дисертацію з теми «Учення про клітинні отрути в
офтальмології»

− у 1911 р. очолює кафедру очних хвороб Новоросійського
університету (з 1919 р. – Одеський медичний інститут) і
беззмінно керує нею до 1956 р.

Філатов Володимир Петрович (1875-1956)

офтальмолог, 
хірург



Основні наукові праці присвячені проблемам

офтальмології та вивченню біогенних стимуляторів:

− запропонував новий оригінальний метод відновної

хірургії – пластику на круглому шкірному стеблі

(1917 р.)

− науково обґрунтував і практично розробив операцію

пересадки рогової оболонки (1924 р.)

− вдосконалив техніку операції часткової наскрізної

кератопластики. Уперше використав для пересадки

рогівку ока трупів (1931 р.)

− створив учення про біогенні стимулятори, що стало

основою методу тканинної терапії при багатьох

захворюваннях людини і тварин

− створив школу офтальмологів

Наукова діяльність В.П.Філатова



Володимир Філатов почав наукові

дослідження, маючи великий досвід роботи

у практичній офтальмології.

У 1917 р. він опублікував свій новий

метод пластики круглим стеблом, що здобув

широке визнання хірургів і відомий як

«філатовське кругле стебло». Цей метод і

досі використовується у відновній хірургії

при значних дефектах тіла

Наукова діяльність В.П.Філатова



В очній клініці Новоросійського університету В.П.Філатов

почав свої роботи щодо пересадки рогової оболонки при

більмах. Тут уперше у світі він широко використав рогівку

трупних очей при операціях пересадки і цим розв'язав

проблему матеріалу для кератопластики.

В.П.Філатов розробив:

− засіб консервації рогівки у вологій камері при Т +4°С

− техніку операції часткової наскрізної кератопластики,

доступну для виконання офтальмохірургами.

Кератопластика перестала бути "клінічним експериментом" і

стала дійовим засобом повернення зору сліпим з більмами.

У пересадці рогівки В.П.Філатов досяг значних успіхів. Це

принесло йому світове визнання

1923 року вдалося досягти

бажаного – операція “часткова

наскрізна кератопластика”

дала позитивний результат

Наукова діяльність В.П.Філатова



В.П.Філатов вніс цінні пропозиції в багато розділів

офтальмології.

Основні його праці – "Оптична пересадка рогівки

і тканинна терапія" (1945 р.) і "Тканинна терапія"

(1948 р.)

Організований ним Український інститут

експериментальної офтальмології (зараз – Одеський

інститут очних хвороб і тканинної терапії імені

В.П.Філатова) став кузнею кадрів офтальмологів

Наукова діяльність В.П.Філатова



Вшанування пам’яті вченого
− в Одесі відкрито три меморіальні дошки на
− будинках, де жив і працював В.П. Філатов,
− перед головним корпусом інституту стоїть погруддя
− 23 листопада 1956 року Вчена радаінституту прийняла
− рішення про увічнення пам'яті першого його директора.
− На фронтоні будівлі інституту було встановлено дошку
− із написом: «науково-дослідний інститут очних хвороб
− і тканинної терапії імені академіка В.П.Філатова»
− 1962 року було випущено поштову марку із зображенням
− академіка
− у 2005 році Національний банк України випустив
− ювілейну монету, присвячену вченому, на аверсі якої
− зображено стилізовану схему оптичної системи ока
− людини, а на реверсі викарбувано портрет офтальмолога



− народився 17 (29 грудня) 1876 року в Одесі в

родині юриста

− у 1899 р. з відзнакою закінчив медичний факультет

Київського університету і працював у Київській міській та

Олександрівській лікарнях

− з 1902 року – у Військово-медичній академії в

Петербурзі

− з 1904 року – старший ординатор у терапевтичній клініці

Київського університету

− у 1907-1919 роках – професор Київського жіночого

медичного інституту. Водночас у 1908-1919 роках –

приват-доцент Київського університету і в 1917-

1919 роках – завідувач терапевтичного відділення

Київської міської лікарні

− у 1919-1922 роках завідувач кафедри Новоросійсь-кого

університету, а з 1922 року – Київського медичного

інституту. Керував клінічним відділенням Інституту

експериментальної біології та патології, з 1934 року –

Інституту клінічної фізіології АН УРСР

− у 1936-1941 роках – директор створеного ним

Українського науково-дослідного інституту клінічної

медицини

Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952)

терапевт



− уперше в світі поставив (1909 року спільно з

В.П.Образцовим) прижиттєвий діагноз тромбозу судин серця

− особливу увагу приділяв клінічно-експериментальному

вивченню патології органів кровообігу, розробив вчення про

функціональну недостатність кровообігу, спільно з

В. Василенком створив класифікацію недостатності

кровообігу

− автор більш ніж 100 наукових праць, присвячених

різноманітним питанням клініки і лікування внутрішніх

хвороб. В опублікованій ним спільно з В.П.Образцовим статті

«Симптомологія та діагностика тромбозу вінцевих артерій

серця» (1910), вперше у світі було дано розгорнутий опис

різних клінічних форм інфаркту міокарда і виявлено його

основну патогенетичну ланку, принесла йому світове

визнання

− написав монографії: «Основи фізіологічної діагностики

захворювань черевної порожнини» (1924); «Основи фізичної
діагностики захворювань порожнини шлунка» (1924)

Наукова діяльність М.Д.Стражеско



Вшанування пам’яті вченого
− його ім'я носить Національний науковий центр «Інститут

кардіології ім. Академіка М.Д.Стражеска» в Києві.

− у 1977 р. поруч з інститутом встановлено пам’ятник

академіку

− у 1961 р. в Жовтневому районі Києва на честь

М. Стражеска названо вулицю (колишня Любецька)

− у Києві академіку встановлено дві меморіальні дошки

− з 1991 року НАН УКраїни щорічно присвоює Премію НАН

України імені М.Д.Стражеска за видатні наукові роботи в

галузі лікування внутрішніх хвороб, кардіології

− існує Медаль М.Д.Стражеска «За заслуги в охороні

здоров’я”

− 28 квітня 2006 року Національний банк України у серії

«Видатні особистості України» випустив ювілейну монету

«Микола Стражеско» номіналом 2 гривні

− класифікація серцевої недостатності названа на честь її

розробників Стражеска М. Д. та Василенка В.Х.


