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(до 100-річчя від дня народження)
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А.С. Свінціцький, Я.В. Цехмістер

Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомольця

Високий сучасний рівень освітньої діяльності в 
Національному медичному університеті ім. О.О. Бо-
гомольця був би неможливим без славних тра-
дицій, які закладені від початку його славетного 
історичного шляху й продовжуються сьогодні 
всесвітньовідомими науково-педагогічними ме-
дичними школами. Найкращі їх представники 
були не лише блискучими клініцистами, видатни-
ми вченими, але й талановитими педагогами, які 
значною мірою сприяли прогресивним змінам у 
системі медичної освіти. 

Від покоління до покоління передавалася та 
передається в нашому вищому навчальному за-
кладі естафета творчого пошуку, лікарської та 
педагогічної майстерності. Доля була щедрою до 
університету, про що свідчать науково-педагогічні 
медичні школи, зокрема й терапевтична, які ши-
роковідомі далеко за межами України [16-18].

Кафедри терапевтичного профілю медичного 
факультету Імператорського університету Св. Во-
лодимира, Київського медичного інституту, а 
згодом і Національного медичного університету       
ім. О.О. Богомольця з перших років свого існуван-
ня стали значними центрами підготовки інтерніс-
тів, де формувались нові напрями наукових дослі-
джень, розроблялися сучасні методи діагностики 
та лікування [1].

Самобутність клінічного мислення, оригіналь-
ність ідей та концепцій при вирішенні наукових 
питань, органічний зв’язок різних кафедр, нако-

пичення, збереження та подальший розвиток тра-
дицій стали основою для формування київської 
терапевтичної школи [44].

Резюме
У статті висвітлена роль заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної премії УРСР, професора Анатолія Пе-
тровича Пелещука в становленні та розвитку своєї Alma mater – Національного медичного університету ім. О.О. Бо-
гомольця, а також київської школи внутрішньої медицини в другій половині ХХ століття.
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Фото 1. Професор Анатолій Петрович Пеле-
щук (1999 р.)
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Одним із її фундаторів у другій половині ХХ сто-
ліття був патріарх вітчизняної внутрішньої медици-
ни, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної 
премії УРСР і премій ім. М.Д. Стражеска та Ф.Г. Янов-
ського НАН України, доктор медичних наук, профе-
сор Анатолій Петрович Пелещук [36-40]. 

Винятково натхненним, хоча тяжким і тернис-
тим, був шлях славетного лікаря-клініциста, тала-
новитого вченого, непересічного педагога, органі-
затора медичної науки й практики, багаторічного 
керівника кафедр терапії Київського медичного 
інституту.

Діяльність А.П. Пелещука є неперевершеним 
взірцем гуманістичного слугування своїй Вітчизні 
та її народові, медицині, науці та практиці. Озна-
йомлення з життям і творчістю цієї видатної осо-
бистості, поза сумнівом, буде корисним числен-
ним нинішнім поколінням лікарів, науковців і сту-
дентів-медиків.

Починаючи із 1931 року – року вступу на пер-
ший курс лікувально-профілактичного факуль-
тету, доля Анатолія Петровича була нерозривно 
пов’язана зі своєю Alma mater – Національним 
медичним університетом ім. О.О. Богомольця. 
Студентські роки він згадував із великою тепло-
тою, особливо навчання на кафедрі, яку очолював 
академік М.Д. Стражеско, де А.П. Пелещук пізна-
вав всі премудрості клініки внутрішніх хвороб під 
керівництвом професора В.М. Іванова, тоді ще 
доцентів В.Х. Василенка та О.А. Айзенберга. Це 
були справжні лекції з факультетської терапії, які 
основоположник госпітальної терапевтичної клі-
ніки професор В.Т. Покровський, учень великого 
С.П. Боткіна, влучно назвав «науковою зразковою 
клінікою». Одному хворому присвячувалось 2-3 
лекції, детально розглядались всі симптоми та 
синдроми його захворювання, обгрунтовувались 
підходи до лікування та прогноз. З великою вдяч-
ністю Анатолій Петрович також згадував аспіран-
тів цієї кафедри А.Л. Міхньова і М.І. Франкфурта, 
які в подальшому стали його добрими друзями 
[27]. Згодом очолюючи майже три десятиріччя 
одну із базових клінічних кафедр, він був гідним 
продовжувачем традицій київської школи тера-
певтів, які стали для нього не лише кредом гума-
нізму лікарської діяльності, але й методологічним 
дороговказом і змістом роботи заснованої ним 
школи [38]. 

У 2013 році виповнюється 100 років з дня на-
родження професора А.П. Пелещука. Він зробив 
великий внесок у розвиток вітчизняної терапев-
тичної школи, будучи все життя вірним принципу 
корифея української внутрішньої медицини Фео-
філа Гавриловича Яновського «Як найближче до 
хворої людини». 

Анатолієм Петровичем були розроблені оригі-
нальні підходи до діагностики та лікування паці-
єнтів із функціональними захворюваннями орга-

нів травлення, сучасні класифікації хвороб нирок, 
алгоритми терапії нефрологічних захворювань, 
адекватні підходи до санаторно-курортного ліку-
вання осіб похилого й старечого віку [4, 39, 40].

Науково-педагогічний досвід професора А.П. Пе-
лещука узагальнено у понад 370 наукових працях, 
із них три десятки монографій, довідників, по-
сібників та підручників [6, 37]: «Основы геронто-
логии» (1969) [21], «Основы нефрологии» (1972) 
[22], перший збірник наукових праць «Актуальні 
питання нефрології» (1973) [3], «Практическая не-
фрология» (1973, 1983) [31, 32], «Лечение хрони-
ческого гастрита и язвенной болезни на курортах 
Украины» (1974) [15], «Семиотика и диагностика 
болезней почек» (1976) [26], «Редкие болезни и 
синдромы в гастроэнтерологии» (1976, 1977) [25, 
33], «Внутренние болезни» (1977, 1981, 1987) 
[7-9], «Клиническая гастроэнтерология» (1978) 
[14], «Хроническая почечная недостаточность» 
(1978) [43], «Санаторное лечение хроническо-
го гастрита и язвенной болезни» (1979) [35], 
«Редкие и атипичные синдромы и заболевания 
в клинике внутренних болезней» (1983) [34], 
«Функциональные заболевания пищеваритель-
ной системы» (1985) [29], «Неотложные состоя-
ния в клинике внутренних болезней» (1985) [19], 
«Справочник по клинической фармакологии и фар-
макотерапии» (1986) [42], «Состояние систем орга-
низма при заболеваниях почек» (1988) [41], «Етика 
спілкування лікаря і хворого» (1993) [24], «Фізичні 
методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб» 
(1993) [28], «Гастроентерологія» (1995) [23], «Не-
фрологія» (1995) [20], «Энциклопедия семейного 
врача» (1995) [45], «Автоматизована комп’ютерна 
атестаційна система для атестації лікарів-інтер-
нів із спеціальності «терапія»: тестові завдання та 
еталони відповідей» (1998) [2], «Внутрішня меди-
цина» (2008, 2009) [12, 13], «Внутренняя медици-
на» (2008, 2010) [10, 11]. До речі, за підручник із 
внутрішніх хвороб, який став одним із найкращих 
на теренах колишнього СРСР, він разом з такими 
видатними інтерністами, як Г.Й. Бурчинський, Є.Л. Ре-
вуцький, А.С. Єфімов, О.Я. Губергріц, В.М. Дзяк, 
М.О. Ясиновський, Г.А. Даштаянц, був удостоєний 
Державної премії УРСР (постанова ЦК КПУ і Ради 
Міністрів УРСР від 9.12.1980 р. №646).

Виключно важливого значення Анатолій Петро-
вич надавав дослідженню історії української меди-
цини, київської терапевтичної школи, Національ-
ного медичного університету ім. О.О. Богомольця. 
Він разом із Г.Ю. Ароновим до 160-річчя рідної 
Alma mater написав книгу «Легенди і бувальщини 
київської медицини (люди, факти, події, докумен-
ти)» (2001) [5], яка містить дуже цікаві факти з її 
життя, починаючи ще із часів заснування медично-
го факультету Імператорського університету Св. Во-
лодимира, а його «Спогади київського професора 
медицини» (2003) [27] знайомлять нас не лише з 
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життєвим і творчим шляхом цього видатного ліка-
ря, педагога, вченого, людини високої культури, а 
й з історією вітчизняної внутрішньої медицини та 
флагмана української вищої медичної освіти та нау-
ки з початку до кінця ХХ століття.

Про педагогічний талант професора А.П. Пеле-
щука ходять легенди. Так, у 2003 році на науково-
практичній конференції «Сучасні проблеми вну-
трішньої патології», присвяченій 90-річному юві-
лею Анатолія Петровича, його друзі, колеги та учні 
неодноразово на цьому наголошували. Зокрема, за 
словами видатного патолога професора В.М. Благо-
дарова, він своїм прикладом «…надихав співробіт-
ників виховувати студентів», а академік-інфекціо-
ніст Ж.І. Возіанова розповіла, що іноземна молодь, 
складаючи іспити, мала можливість відповідати 
Анатолію Петровичу і французькою, і англійською 
мовами, які той добре знав, що часто збентежувало 
недбайливих студентів, які звикли маскувати своє 
незнання предмету нібито поганим володінням 
українською або російською мовами [30]. 

№3, Т.Д. Никула – кафедру пропедевтики внутріш-
ньої медицини №2, П.М. Боднар – кафедру ендо-
кринології) або ж працюючи на посадах доцентів 
та асистентів.

Професор А.П. Пелещук був блискучим лекто-
ром. Лекції Анатолія Петровича передавали моло-
ді його багатий клінічний досвід, вчили мистецтву 
діагностики, лікування, етиці взаємовідносин лі-
каря та хворого. Це зайвий раз свідчить про те, що 
невипадково з 1972 року очолювана ним кафедра 
госпітальної терапії №2 (нині – внутрішньої меди-
цини №3) відповідає за методичне керівництво 
інтернатурою з внутрішніх хвороб, а з 1974 року 
на ній підвищують свою кваліфікацію викладачі 
вищих і середніх спеціальних медичних навчаль-
них закладів України [36, 40]. 

Фото 2. А.П. Пелещук із групою студентів і 
співробітниками кафедри (1956 р.)

Фото 3. Лекція професора А.П. Пелещука 
з госпітальної терапії для студентів 6 курсу 
(1980 р.)

Фото 4. Анатолій Петрович зі співробітни-
ками кафедри і курсантами факультету підви-
щення кваліфікації (1986 р.)

А.П. Пелещук виховав велику плеяду лікарів, 
підготував 38 викладачів вищої медичної школи 
(6 докторів і 32 кандидати медичних наук), ба-
гато з яких стали відомими вченими: академік              
Л.А. Пиріг, професори А.С. Свінціцький, Т.Д. Ни-
кула та багато інших. Сьогодні вони творять славу 
Національного медичного університету імені О.О. Бо-
гомольця, очолюючи провідні кафедри (професор 
А.С. Свінціцький – кафедру внутрішньої медицини 

Анатолій Петрович навчав не відмовляти в до-
помозі жодному хворому, не віддалятися від ньо-
го ні за яких обставин. Він довів лікарям, що за до-
помогою традиційних методів, які у нашій країні 
розвинуті та впроваджені, зокрема В.П. Образцо-
вим і М.Д. Стражеском, можна встановити пра-
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вильний діагноз щонайменше половині пацієнтів. 
Клінічні обходи професора щоразу ставали подією 
для медичного персоналу й для хворих. 

Корінний киянин А.П. Пелещук був великим па-
тріотом своєї Alma mater. Маловідомим є факт, що 

свого часу він відмовився від престижної посади ди-
ректора науково-дослідного інституту гастроентеро-
логії в Дніпропетровську й залишився працювати в 
стінах рідного Київського медичного інституту. 

На генетичному рівні закладена працелюб-
ність, порядність, дипломатичність і, звичайно, 
дотримання принципів християнства та патріо-
тизм оберігали й допомагали йому гідно торувати 
свій життєвий шлях. Анатолій Петрович згадував, 
що свого часу похорони академіка Ф.Г. Яновського 
(якого в Києві називали «святим лікарем») суттєво 
вплинули на його вибір професії. 

Професор А.П. Пелещук давно визнаний ме-
дичною спільнотою як корифей і патріарх віт-
чизняної терапії. Сам він скромно називав себе 
київським професором медицини й найбільше 
пишався тим, що йому вдалось створити в стінах 
своєї улюбленої Alma mater сучасну клінічну шко-
лу інтерністів.

Сьогодні учні Анатолія Петровича продовжу-
ють і примножують славні традиції київської шко-
ли внутрішньої медицини та впевненою ходою 
йдуть назустріч 175-річчю з дня заснування На-
ціонального медичного університету ім. О.О. Бо-
гомольця, забезпечуючи високий рівень надання 
медичної допомоги населенню, підготовки та під-
вищення кваліфікації лікарів за європейськими 
стандартами вищої освіти, проведення наукової 
діяльності з орієнтацією на пріоритетні напрями 
наукових досліджень, виховання студентів і моло-
дих лікарів на засадах загальнолюдських ціннос-
тей, професійної етики, морально-етичної та пра-
вової культури [40]. 

26-27 вересня 2013 року на рідній кафедрі 
А.П.Пелещука відбудуться Перші читання пам’яті 
Анатолія Петровича та Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Актуальні питання внутріш-
ньої медицини» до сторіччя з дня його народжен-

Фото 5. Клінічний обхід (1968 р.)

Фото 6. Професор А.П. Пелещук проводить 
клінічний розбір у 2-му терапевтичному відді-
ленні Київської центральної басейнової клініч-
ної лікарні, нині – ДЗ «Республіканська клінічна 
лікарня» МОЗ України (1984 р.)

Фото 8. У день 95-річчя з академіком НАМН 
України, професором В.Ф. Москаленком, член-
кореспондентом НАПН України, професором 
В.Г. Коляденком, професором А.С. Свінціцьким, 
доцентом А.І. Тараном та І.М. Сорокою (2008 р.)

Фото 7. Анатолій Петрович на засіданні 
Вченої ради Київського медичного інституту,  
нині – Національний медичний університет    
ім. О.О. Богомольця (1987 р.)
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ня за участю понад 200 представників з різних 
куточків України, Росії, Білорусі та Узбекистану. 
Так, зокрема, з усними доповідями виступлять 
провідні вітчизняні вчені: академіки НАМН Укра-
їни, професори Л.А. Пиріг та І.М. Трахтенберг, 
член-кореспонденти НАМН України, професори          
К.М. Амосова, М.О. Колесник, В.З. Нетяженко,   
І.С. Чекман, професори П.М. Боднар, О.Й. Жарі-
нов, Л.В. Журавльова, І.П. Катеренчук, С.М. Ко-
валь, А.П. Кузьміна, В.О. Мойсеєнко, Т.Д. Никула, 

А.С. Свінціцький, О.І. Федів, а також іноземні гості: 
професори О.П. Солодков (Вітебський державний 
університет ім. П.М. Машерова, Білорусь) і Г.М. Ше-
метова (Саратовський державний медичний уні-
верситет ім. В.І. Разумовского, Росія).

Пам’ять про Анатолія Петровича Пелещука 
як видатного вченого, талановитого клініциста, 
блискучого педагога назавжди збережеться в сер-
цях його колег, друзів, численних учнів, пацієнтів і 
студентської молоді.
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PERSONALITY OF PROFESSOR ANATOLIY P. PELESHCHUK IN THE HISTORY OF BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVER-
SITY (ON THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

V.F. Moskalenko, A.S. Svintsitskyy, Ya.V. Tsekhmister

Summary
In the article the role of the Ukrainian SSR Merited Worker of Science and State Prize Laureate, Professor Anatoliy P. Peleshchuk 

in the development of his Alma mater - Bogomolets National Medical University and the Kyiv school of internal medicine in the 
second half of the twentieth century is described.
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