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IV. Regional branches 
of the Ukrainian Association 
of Cardiology: main stakes 
and peculiarities

The history of foundation and development of the re-
gional divisions of the the Ukrainian Association of Cardiol-
ogy begins in 1963, when was organised rhe State Scientific 
Cardiologic Society of the USSR. 

By the beginning of 1985 the regional cardiologic societies 
or cardiologic sections in the structure of the regional thera-
peutic societies were organized in all regions of Ukraine and 
in the Sevastopol city.

The main task of the regional cardiologic societies were 
to promote the creation of regional centers for the treat-
ment of the patients with cardiovascular diseases, improv-
ing of the diagnostic basis, implementation of the modern 
effective medical techniques, organization of rehabilitative 
departments for the increasing of the population life quali-
ty and lowering of the cardiovascular mortality, medical ed-
ucational work.

«Cardiologic practice can’t be «peripheral» — this thesis 
is the main direction in the formation of the phisicians  
professional and clinical mind.

IV. Обласні 
відділення Асоціації 

кардіологів України:  
віхи та особистості

Історія створення та розвитку обласних відділень Асо-
ціації кардіологів України бере свій початок у 1963 р., коли 
було створено Республіканське наукове товариство кар-
діологів УРСР.

На початок 1985 р. у всіх регіонах України, а також 
у містах Києві та Севастополі засновано товариства кар-
діологів або кардіологічні секції при обласних товари-
ствах терапевтів.

Основним завданням кардіологічного товариства об-
ласті є сприяння створенню регіональних центрів для лі-
кування пацієнтів кардіологічного профілю, покращання 
діагностичної бази, впровадження сучасних ефективних 
медичних технологій, організація реабілітаційних відді-
лень з метою поліпшення якості життя населення та зни-
ження смертності від серцево-судинних захворювань, са-
нітарно-просвітницька робота.

«Кардіологічна практика не має права бути «перифе-
рійною», — цей постулат є провідним у формуванні про-
фесійного світогляду, клінічного мислення лікарів.
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АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
У 1976 р. при Товаристві терапевтів Крим-

ської області засновано секцію кардіологів. Зараз 
це Асоціація терапевтів, кардіологів і сімейних лі-

карів АР Крим.

Велику роль у формуванні кардіологічної школи Кри-
му у 20-х роках ХХ ст. відіграли видатні вчені: професо-
ри Ф.Г. Яновський, А.Б. Шахназаров, П.А. Теппер. 

Їх справу продовжили вихованці Кримської школи кар-
діологів: професори К.Г. Урбанюк, А.В. Скорик, К.Ф. Се-
ліванова.

AUTONOMIC REPUBLIC OF CRIMEA
The Crimean Cardiologic Society was founded in 1976 as the 

section in the structure of the regional Therapeutic Society. 
Nowadays it is the Association of therapeutics, cardiologists 
and family doctors Autonomic Republic of Crimea. 

The significant role in the formation of the cardio-
logic school in Crimea in the 20th years of the XX century 
played the prominent scientists: professores F.G. Yanovskyi, 
A.B. Shakhnazarov, P.A. Tepper. 

Their successors are the apprentices of the Crimea cardiolo gic 
school: professores K.G. Urbaniuk, A.V. Skoryk, K.F. Selivanova.

В.І. Садовий 
Кандидат медичних наук, заслу-
жений лікар АР Крим, голов ний 
кардіолог МОЗ АР Крим, пер-
ший заступник Асоціації тера-
певтів, кардіологів, сімейних лі-
карів АР Крим, віце-президент 
Асоціації дитячих кардіоревма-
тологів АР Крим
V.I. Sadovyi
Сandidate of medical sciences, 
Honored physician of the Auto-
nomic Republic of Crimea, main 
cardiologist of the Crimea Ministry 
of Health, the first deputy of the 

Crimea Association of Therapeutics, cardiologists, family doc-
tors, vice-President of the Crimea Association of children’s car-
dio-rheumatologists 

А.В. Ушаков 
Професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 1 Кримського медичного університету, учень профе-
сора В.Ф. Кубишкіна, член правління Асоціації кардіоло-
гів України
A.V. Ushakov
Professor, chief of the Crimea Medical University № 1 chair 
of internal medicine, apprentice of professor 
V.F. Kubyshkin, Member of the Board of the Ukrainian 
Association of Cardiology Школа кардіологів, Сімферополь, 2012

School of Cardiology, Simferopol, 2012

Президія школи кардіологів
Presidium of the School of Cardiology

В.Ф. Кубишкін
(22.12.1933–24.09.2012). Профе-
сор, доктор медичних наук (1972), 
заслужений діяч науки і техніки 
України і Криму, академік Акаде-
мії Наук Криму
V.F. Kubyshkin 
 (22.12.1933-24.09.2012). Pro-
fessor, doctor of medical scienc-
es (1972), Honored Scientist and 
Technician of Ukraine and Crimea, 
academician of the Crimea Acade-
my of Sciences

Професор В.Ф. Кубишкін і професор Є.П. Свіщенко
Professor V.F. Kubyshkin and professor Ye.P. Svishchenko
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Обласне товариство кардіологів створено 

як кардіологічна секція у 1972 р. при Обласному 
товаристві терапевтів.

VINNYTSIA REGION
The Vinnytsia regional Cardiologic Society was created 

in 1972 as the cardiologic section in the structure of the 
regional Therapeutic Society.

В.І. Денисюк
(05.10.1938). Доктор медичних наук (1986), профе-
сор (1989). У 1967 р. закінчив Вінницький медичний ін-
ститут, де відтоді і працює. З 1991 р. — завідувач кафед-
ри внутрішньої медицини № 3 Вінницького медичного 
університету
V.I. Denysiuk
(05.10.1938). Doctor of medical sciences (1986), professor 
(1989). In 1967 graduated from the Vinnytsia Medical Insti-
tute where he is working till now. From 1991 — chief of the 
Vinnitza Medical University№ 3 chair of internal medicine

В.М. Жебель 
(02.01.1959). Доктор медичних 
наук (1996), професор (2001). 
Закінчив Вінницький медичний 
інститут (нині — університет) 
у 1983 р., де відтоді і працює. 
З 2008 р. — завідувач кафедри 
внутрішньої медицини
V.M. Zhebel
(02.01.1959). Doctor of medical 
sciences (1996), professor (2001). 
Graduated from the Vinnytsia 
Medical Institute (now — Universi-
ty) in 1983, where he is working till 
now. From 2008 р. — chief of the 
chair of internal medicine

Б.О. Зелінський 
(20.12.1932–01.01.2001). Доктор медичних наук (1971), 
професор (1973), завідувач кафедри госпітальної тера-
пії № 2 (1973–1977), з 1977 р. завідував кафедрою ендо-
кринології
B.O. Zelinskyi
(20.12.1932–01.01.2001). Doctor of medical sciences (1971), 
professor (1973), chief of the chair № 2 of hospital therapy 
(1973–1977), from 1977 — chief of the endocrinology chair

В.К. Сєркова 
(27.06.1933). Доктор медичних наук (1986), професор (1988), заслужений діяч науки і техні-
ки України (2003), нагороджена знаками «Відмінник охорони здоров’я» і «Відмінник осві-
ти України». У 1955 р., після закінчення Вінницького медичного інституту, розпочала трудо-
ву діяльність у рідному навчальному закладі. Пройшла шлях від старшого лаборанта кафе-
дри факультетської терапії, аспіранта, доцента до професора. У 1987–2006 рр. завідувала 
кафедрою факультетської терапії (внутрішньої медицини № 1) Вінницького національно-
го медичного університету іме-
ні М.І. Пирогова 
V.K. Serkova
(27.06.1933). Doctor of medical 
sciences (1986), professor (1988), 
Honored Physician and Technician 
of Ukraine (2003), awarded with 
the distinguishing badges «Excel-

lent worker in health service» and «Excellent worker in educa-
tion in Ukraine». In 1955 after graduating from the Vinnytsia 
Medical Institute began working activity in her own Institute. 
V.K. Serkova passed the way from the senior laboratory assis-
tant of the faculty therapy chair, postgraduate student, assis-
tant professor to professor. During 1987–2006 years V.K Serk-
ova was the chief of the M.I. Pyrogov Vinnytsia National Med-
ical University chair of faculty therapy (internal medicine № 1) Українська школа кардіологів імені М.Д. Стражеска: 

професор О.І. Мітченко, професор Є.П. Свіщенко,  
С.В. Шершун, С.І. Швидок
Ukrainian Cardiological School after M.D. Strazhesko:
professor O.I. Mitchenko, professor Ye.P. Svishchenko,  
S.V. Shershun, S.I. Shvydok
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THE VOLYNE REGION
The Volyne branch of the Ukrainian Association of Cardio-

logy was organized on the basis of the regional cardiolo gic 
society which was created in 1976. The first elected head 
of the society was I.L. Busko and he administerd the work 
of the society until 2006. 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Волинське відділення Асоціації кардіологів 

України бере свій початок з Обласного товари-
ства кардіологів, створеного у 1976 р. Першим го-

ловою товариства обрано І.Л. Буско, який очолю-
вав його до 2006 р.

С.Д. Саламатін
Завідувач кардіологічного відді-
лення Волинської обласної клі-
нічної лікарні, головний кардіо-
лог області
S.D. Salamatin
Сhief of the cardiologic depart-
ment of the Volyne regional clini-
cal hospital, the main regional car-
diologist

А.В. Ягенський 
Доктор медичних наук (2003), 
професор, завідувач Волин-
с ь к и м  о б л а с н и м  ц е н т р о м 
кардіо васкулярної патології 
та тромболізису Комунального 
закладу «Луцька міська клінічна 
лікарня» (2005), професор кафе-
дри сімейної медицини Львів-
ського національного медич-
ного університету імені Данила 
Галицького (Волинська філія) — 
за сумісництвом, член Асоціації 
кардіоваскулярної профілакти-
ки та реабілітації Європейсько-

го товариства кардіологів, член Польського товариства 
кардіологів.
Члени товариства — кандидат медичних наук Н.Д. Сидор, 
кандидат медичних наук І.М. Січкарук займаються науко-
вою діяльністю, беруть участь у міжнародних конферен-
ціях щодо серцево-судинних захворювань
A.V. Yagenskyi
Doctor of medicial sciences (2003), professor, chief of the 
Volyne regionl center of cardiovascular pathology and throm-
bolysis of the Communal establishment «Lusk city clinical hos-
pital», professor of the family medicine chair Danilo Galisky 
Lviv National Medical University (Volyne branch) — pluralisti-
cally, member of the Association of Cardiovascular Prophilaxy 
and Rheabilitation of the European Cardiologic Society, mem-
ber of the Poland Cardiologic Society.
Members of the Society candidate of medical scienc-
es N.D. Sydor, candidate of medical sciences I.M. Sichkaruk 
perform scientific investigations, take part in international 
conferences on cardio-vascular diseases

І.Л. Буско
(1937 р.н.). Кандидат медичних наук (1975), завідувач Об-
ласним кардіоревматологічним диспансером (1976–1997), 
завідувач кардіологічним відділенням Волинської облас-
ної клінічної лікарні, головний кардіолог області. Нині 
працює лікарем-кардіологом Обласної консультативної 
поліклініки
I.L. Busko 
(born in 1937). Сandidate of medical sciences (1975), chief 
of the Volyne regional cardio-rheumatological dispensary 
(1976–1997), chief of the cardiologic department of the Voly-
ne regional clinical hospital, the main regional cardiologist. 
Nowadays he is working as cardiologist at the regional con-
sulting outpatient department

І.Л. Буско, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук
I.L. Busko, cardiologist, candidate of medical sciences

Професор І.Е. Маліновська, професор О.С. Сичов, С.Д. Сала-
матін, головний кардіолог професор А.В. Ягенський. 
Луцьк, 2012

Professor I.E. Malinovska, professor O.S. Sychov, S.D. Salamatin, 
Chief cardiologist professor A.V. Yagenskyi. Lutsk, 2012
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DNIPROPETROVSK REGION
Dnipropetrovsk regional Cardiologic Society was founded 

in 1966 as the cardiologic section in the structure of the 
regional Therapeutic Society.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Обласне товариство кардіологів засноване 

у 1966 р. як кардіологічна секція при Обласному 
товаристві терапевтів.

З.К. Алексєєнко
(17.02.1934). Доктор медичних наук (1993), професор (1993). 1957–1958 рр. — лікар-терапевт Міської лікарні Запо-
ріжжя; у 1958–1962 та 1965–1966 рр. — лікар-терапевт лікарні Придніпровської залізниці. У 1962–1965 рр. — клініч-
ний ординатор, 1966–1973 рр. — асистент, 1973–1975 рр. — доцент, 1975–1981 та від 1996 р. — професор кафедри 
госпітальної терапії № 2, у 1981–1995 рр. — завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Дніпропетровсько-
го медичного інституту
Z.K. Alekseenko
(17.02.1934). Doctor of medical sciences (1993), professor (1993). During 1957–1958 years — therapeutics municipal hospital 
of Zaporizhia city; from 1958 to 1962 and from  1965 tо 1966 years — therapeutics of the Pridniprovsk railway hospital. Du-
ring 1962–1965 years — clinical intern, from 1966 to 1973 years — assistant, during 1973–1975 years — assistant professor, 
during 1975–1981 years and from 1996 year — professor of the № 2 hospital therapy chair, and from 1981 tо 1995 years — 
chief of the Dnipropetrovsk Medical Institute chair of the propaedeutic of internal diseases

А.М. Василенко
(19.04.1940). Доктор медичних 
наук (1994), професор (1994). 
З 1973 р. працює в Дніпропе-
тровському медичному інституті 
(нині — академія); з 1989 р. — за-
відувач кафедри терапії факуль-
тету післядипломної освіти
A.M. Vasylenko 
(19.04.1940). Doctor of medical sci-
ences (1994), pro fessor (1994). From 
1973 year he is working at the Dnipro-
petrovsk Medical Institute (now — 
Academy), from 1989 — chief of the 
faculty therapy chair at the faculty 
of post gra du ate training

В.Н. Дзяк
(28.11.1920–01.09.1981). Доктор ме-
дичних наук (1959), професор (1960), 
заслужений діяч науки і техніки УРСР 
(1966), лаурет Державної премії УРСР 
(1980), учасник Великої Вітчизняної 
війни. З 1951 р. працював у Дніпро-
петровському медичному інституті: 
1955–1958 рр. — декан лікувально-
го факультету, 1958–1961 — прорек-
тор з навчальної роботи, водночас 
у 1958–1981 рр. — завідувач кафе-
дри внутрішніх хвороб
V.N. Dziak
(28.11.1920–01.09.1981). Doctor 
of medical sciences (1959), professor 
(1960), Honored Scientist and Technician 
of USSR (1966), Laureate of the State 
Prize of USSR (1980), participator of the 
Great Patriotic War. From 1951 worked 
in the Dnipropetrovsk Medical Institute: 
during 1955–1958 years — dean of the 
medical fa culty, 1958–1961 — pro-Rec-
tor on educational work, simultaneous-
ly — chief of the internal diseases chair

Г.В. Дзяк
(20.03.1945). Академік НАМН України (1997), доктор ме-
дичних наук (1980), професор (1983), заслужений діяч 
науки і техніки України (1992), лаурет Державної премії 
України (2003), дійсний член (академік) Польської ме-
дичної академії, дійсний член (академік) Петровської 
академії наук і мистецтв Росії. Після закінчення Дніпро-
петровського медичного інституту (нині — академія) 
у 1968 р. відтоді там і працює: з 1979 р. — завіду вач кафе-
дри госпітальної терапії, у 1986–1996 рр. — проректор 
з навчальної роботи, від 1996 р. — ректор. Віце-прези-
дент Асоціації кардіологів України, член Європейсько-
го товариства кардіологів, член Американської асоці-
аціації артеріальної гіпертензії
G.V. Dziak

(20.03.1945). Academician of the Ukrainian NAMS (1997), doctor of medical sciences 
(1980), professor (1983), Honored Scientist and Technician of Ukraine (1992), Laure-
ate of the State Prize of Ukraine (2003), academician of the Polish Medical Academy, 
academician of the Petrovsk Academy of Science and Art of Russia. After gradu ating 
of the Dnipropetrovsk Medical Institute (now — Academy) in 1968 worked at the same 
Institute from 1979 р. as chief of the hospital therapy chair, during 1986–1996 years 
as pro-Rector on edu ca ional work, from 1996 year as Rector. Vice-President of the 
Ukrainian Association of Cardiology, member of the European Cardiologic Society, 
member of the Ame ri can Association of Arterial Hypertension 
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О.А. Коваль 
Доктор медичних наук, про-
фесор, професор кафедри гос-
пітальної терапії № 2 ДЗ «Дні-
пропетровська медична ака-
демія МОЗ України»
O.A. Коval
Doctor of medical sciences, pro-
fessor, professor of the Dnipro-
petrovsk Medical Academy hos-
pital therapy chair № 2

В.А. Потабашній
Доктор медичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри терапії, 
кардіології і сімейної медицини 
факультету післядипломної осві-
ти Дніпропетровської медичної 
академії
V.A. Potabashnii
Doctor of medical sciences, pro-
fessor, chief of the Dnipropetro-
vsk Medical Academy faculty 
of postgraduate education chair 
of therapy, cardiology and fami-
ly medicine

І.І. Крижанівська
(25.06.1913–30.11.2004). Доктор медичних наук (1957), професор, заслужений працівник ви-
щої школи УРСР. З 1947 р. працювала у Дніпропетровському медичному інституті асистентом, 
а у 1956–1957 рр. завідувала кафедрою факультетської терапії № 2. У 1957–1959 рр. — завіду-
вач кафедри факультетської та госпітальної терапії медичного факультету Улан-Баторського 
державного університету (Монголія). З 1959 по 1989 р. очолювала кафедру госпітальної тера-
пії Дніпропетровського медичного інституту, а з 1989 р. — професор-консультант цієї ж кафе-
дри. У 1959–1964 рр. — проректор з навчальної роботи, а з серпня 1964 по липень 1981 р. — 
ректор Дніпропетровського медичного інституту
І.І. Кryzhanivska
(25.06.1913–30.11.2004). Doctor of medical sciences (1957), professor, Honored worker of the 
Highest School of the USSR. From 1947 worked in the Dnipropetrovsk Medical Institute as as-
sistant, during 1956–1957 years was the chief of the № 2 chair of faculty therapy. During 1957–
1959 years  — chief of the Ulan-Bator (Mongolia) State University medical faculty chair of facul-
ty and hospital therapy. From 1959 tо 1989 was the chief of the Dnipropetrovsk Medical Institute 
chair of hospital therapy, and from 1989 — professor-consultant of the same chair. During 1959–
1964 years — pro-Rector on educational work, from August 1964 till July 1981 — Rector of the 
Dnipropetrovsk Medical Institute

О.О. Ханюков
Кандидат медичних наук, асис-
тент кафедри госпітальної тера-
пії № 2 Дніпропетровської дер-
жавної медичної академії
O.O. Khaniukov
Сandidate of medical sciences, as-
sistant of the Dnipropetrovsk State 
Medical Academy hospital therapy 
chair № 2 

Школа кардіологів, 2013
The School of Cardiology, 2013
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Обласне товариство кардіологів бере свій по-

чаток із кардіологічної секції, що входила до скла-
ду Донецького обласного товариства терапевтів 

і була створена у 1972 р. Кардіологічна секція налічу-
вала 75 членів. Першим головою був професор Я.В. Обе-
ремченко, завідувач кафедри Донецького медичного ін-
ституту.

DONETSK REGION
Donetsk regional Cardiologic Society was organized 

in 1972 and began its existence as cardiologic section 
of the Donetsk regional Therapeutic Society. Cardiologic 
section comprises of 75 members, its first Head was profes-
sor Y.V. Oberemchenko, chife of the Donetsk Medical Insti-
tute chair.

А.Е. Багрій
(07.10.1962). Доктор медичних наук (1998), професор. Після закінчення Донецького медич-
ного інституту працював: з 1992 р. у Донецькому медичному університеті — з 1995 р. — до-
цент, з 1999 р. — професор кафедри внутрішних хвороб, загальної практики — сімейної ме-
дицини факультету інтернатури та післядипломної освіти. Член Асоціації кардіологів Украї-
ни, Української асоціаціі нефрологів, Української асоціації ревматологів, Європейського 
товариства кардіологів, Європейської асоціації з серцевої недостатності
A.E. Bagrii
(07.10.1962). Doctor of medical sciences (1998), professor. After graduating from the Donetsk 
Medical institute worked from 1992 in the Donetsk Medical Institute; from 1995 — as assistant 
professor, from 1999 — as professor of the faculty of internation and postgraduate training chair 
of internal diseases, general practice — family medicine. Member of the Ukrainian Association 
of Cardiology, Ukrainian Nephrology Association, Ukrainian Rheumatology Association, Europe-
an Association on Heart Failure

М.Т. Ватутін 
(10.09.1941). Доктор медичних наук (1995), професор (2001). Піс-
ля закінчення Донецького медичного інституту працював лікарем. 
З 1972 р. працює у Донецькому медичному університеті: з 1997 р. — 
завідувач кафедри госпітальної терапії. Член правління Асоціації 
кардіологів України
M.T. Vatutin
(10.09.1941). Doctor of medical sciences (1995), professor (2001). After 
graduating from the Donetsk Medical Institute worked as a physician. 
From 1972 is working in the Donetsk Medical University, from 1997 — 
chief of the hospital therapy chair. Member of the Board of the Ukrain-
ian Association of Cardiology

В.К. Гринь
(05.12.1961). Академік НАМН України (2007), доктор медичних наук (1999), професор (2004), 
заслужений лікар України (2009). Після закінчення Донецького медичного інституту (1984) 
працював лікарем. З 1999 — заступник директора з наукової роботи, завiдувач відділу екс-
периментальної хірургії, з 2002 — директор Інституту невідкладної та відновної хірургії іме-
ні В.К. Гусака НАМН України, водночас, із 2004 р. — завідувач кафедри загальної практики 
та сімейної медицини Донецького медичного університету. Член правління Асоціації кардіо-
логів України
V.K. Grun
(05.12.1961). Academician of the Ukrainian NAMS (2007), doctor of medical sciences (1999), pro-
fessor (2004), Honored Physician of Ukraine (2009). After graduating of the Donetsk Medical In-
stitute (1984) worked as a physician. From 1999 — deputy Director on scientific work, chief of the 
experimental surgery department, from 2002 — Director of the Ukrainian NAMS V.K. Gusak Insti-
tute of Urgent and Recreational Surgery; simultaneously from 2004 — chief of the Donetsk Med-
ical University chair of general practice and family medicine. Member of the Board of the Ukrain-
ian Association of Cardiology
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О.І. Дядик
(28.08.1941). Доктор медичних наук (1986), професор (1988), заслужений діяч нау-
ки і техніки України (1999), лауреат Державної премії (2010). З 1969 р. його профе-
сійна діяльність пов’язана з Донецьким медичним інститутом імені Максима Горь-
кого (нині — медичний університет): до 1980 р. працював асистентом, потім доцен-
том кафедри пропедевтичної терапії № 1. З 1987 р. — завідувач кафедри терапії, 
з 2005 р. — кафедри внутрішнiх хвороб, загальної практики — сімейної медицини 
факультету інтернатури та післядипломної освіти Донецького медичного універси-
тету імені Максима Горького. Почесний президент Української асоціації нефроло-
гів, голова Донецької обласної асоціації інтерністів, член Асоціації кардіологів Укра-
їни, член Української асоціації фахівців з серцевої недостатності, Інтернаціональної 
асоціації гіпертензії, Європейського товариства кардіологів, Європейської робочої 
групи з серцевої недостатності, Європейської асоціації діалізу і трасплантації
O.I. Diadyk
(28.08.1941). Doctor of medical sciences (1986), professor (1988), Honored Scientist and 

Technician of Ukraine (1999), Laureate of the State Prize (2010). From 1969 р. its professional activity is bound 
with the Maksym Gorky Donetsk Medical Institute (now — Medical University); till worked as assistant. Then — 
assistant professor of the № 1 chair of propedeutic therapy. From 1987 — chief of the therapy chair, from 2005 — 
of the Maksym Gorky Medical University faculty of internature and postgraduate training chair of internal diseas-
es, gene ral practice — family medicine. Honored Member of the Ukrainian Nephrology Association, Head of the 
Donetsk regional Association of Internists, Member of the Ukrainian Association of Cardiology, Ukrainian Associ-
ation of Specialists on Cardiac Failure, International Association on Hypertension, European Work Group on Heart 
Failure, European Association on Dialysis and Transplantation

А.І. Ігнатенко
(17.05.1959). Член-кореспондент НАМН України (2007), доктор медичних наук (1999), професор (2001), заслужений 
діяч науки і техніки України (2011). Закінчивши Донецький медичний інститут, пройшов шлях від старшого лаборан-
та і клінічного ординатора до завідувача кафедри пропедевтики та внутрішньої медицини, завідувача відділу карді-
ології, функціональної діагностики і терапії університетської клініки Донецького національного університету імені 
Максима Горького. Член Європейського товариства кардіологів, Американської асоціації серця та інсульту, секре-
тар Донецького обласного товариства терапевтів імені В.П. Образцова, заступник голови Асоціації лікарів-інтер-
ністів Донецької області
A.I. Ignatenko 
(17.05.1959). Corresponding member of the Ukrainian NAMS (2007), doctor of medical sciences (1999), professor (2001), 
Honored Scientist and Technician of Ukraine (2011). Graduated from the Donetsk Medical Institute and passed the way from 
senior laboratory assistant and clinical intern to chief of the Maksym Gorky National Medical University chair of propedeu-
tic and internal medicine, chief of the department of cardiology, functional diagnosis and therapy of the University cli nic. 
Member of the European Cardiologic Society, American Association of Heart and Insult, Secretary of Donetsk V.P. Obraz-
tsov regional Therapeutic Society, deputy Head of the Donetsk regional Association of Physician-Internists

Г.С. Рибалко
Головний позаштатний кардіо-
лог області
G.S. Rybalko 
The main off-staff regional car-
diologist
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ZHYTOMYR REGION
The cardiologic service of Zhytomyr region was organized 

in 1958 by the creation of the cardio-rheumatology cabinet. 
The first physician of the cabinet was I.G. Yamkova, Honored 
Physician of Ukraine. 

The regional Cardiologic Society, now — the part of the 

Ukrainian Association of Cardiology, was organized in 1982. 
It was administered by A.M. Scuratov, Honored physician 
of Ukraine, the Main Regional Cardiologist (1984–1989), the 
Main Therapist of the Health Service Regional Management 
(1989–2008), Chief of the Cardiolo gic Department of the Dis-
trict Hospital (from 2008 till now).

During different periods 
in the region worked D.O. Ba-
bych, chief of the Region-
al Cardiologic dispensary; 
I.A. Novak, chief of the first 
specia lized cardio-rheuma-
tologic department of the 
regional hospital; A.A. Zav-
gorodnii, chief of the car-
diologic department of the 

Zhytomyr Central Municipal Hospital № 1; M.O. Kushnir, who 
was the first (2010) to implement of the artificial heart pace-
maker in Zhytomyr region.

Now 63 cardiologists are working in the region.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Історія кардіологічної служби Житомирської 

області розпочалася з 1958 р. організацією карді-
оревматологічного кабінету. Першим лікарем ка-

бінету була І.Г. Ямкова, заслужений лікар України. 
Обласне товариство кардіологів, нині осередок Асо-

ціації кардіологів України, засноване у 1982 р. Його очо-
лив А.М. Скуртов, заслужений лікар України, головний 
кардіолог області (1984–1989), голов ний терапевт Управ-
ління охорони здоров’я (1989–2008), завідувач кардіоло-
гічного відділення Обласної лі-
карні (з 2008 р. і понині).

У різні періоди в області 
працювали Д.О. Бабич, завіду-
вач Обласного кардіологічно-
го диспансера; І.А. Новак, за-
відувач першого спеціалізова-
ного кардіоревматологічного 
відділення Обласної лікарні; 
А.А. Завгородній, завідувач 
кардіологічного відділення Центральної міської лікар-
ні № 1 м. Житомира; М.О. Кушнір, який вперше (2010) 
здійснив імплантацію штучного водія ритму в Житомир-
ський області.

На сьогодні в області працює 63 кардіологи.

О.В. Ільчишина
Завідувач кардіодиспансерного віддіління, головний по-
заштатний кардіолог області, голова обласного осеред-
ку Асоціації кардіологів України
O.V. Ilchyshyna 
Chief of the cardio-dispensary department, main-off-staff 
cardiologist of the region, Head of the Regional division 
of the Ukrainian Association of Cardiology 

Слухачі школи кардіологів
Audience of the Cardiological School
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Дата створення Закарпатського обласного то-

вариства терапевтів — 1976 р. Першим головою 
товариства у 1976–1990 рр. була Н.І. Корабельщі-

кова, доктор медичних наук, професор.
У 2004 р. відкрито Обласний клінічний кардіологіч-

ний диспансер — головний методичний та лікувально-
консультативний центр Закарпаття, який також є клініч-
ною базою кафедри госпітальної терапії Ужгородського 
національного університету.

КАРДІОЛОГИ ЗАКАРПАТТЯ

ZAKARPATTIA REGION
Zakarpattia Regional Therapeutic Society was created 

in 1976. The first chief of the Zakarpattia regional therapeu-
tic society during 1976–1990 was doctor of medical society 
professor N.I. Korabelschikova.

In 2004 was organized the regional clinical cardiologic 
dispensary — the main methodological and consultative — 
treatment centre of Zakarpattia which is also the clinical 
basis of the Uzhgorod National University chair of hospi-
tal therapy.

DISTINQUISHED CARDIOLOGISTS OF ZAKARPATTIA

З 1990 р. по сьогодні Обласне 
товариство терапевтів і секцію 
кардіологів, створену при това-
ристві у 2004 р., очолює М.В. Риш-
ко (21.11.1954), доктор медичних 
наук (1990), професор (1995), за-
служений лікар України, завіду-
вач кафедри госпітальної тера-
пії Ужгородського національно-
го університету, куратор клініки 
Обласного кардіо логічного дис-
пансеру, член правління Асоціа-
ції кардіологів України

From 1990 till nowadays the 
regional therapeutic society and 
cardiologic section which was cre-

ated in the structure of society in 2004, are administered 
by M.V. Rysh ko (21.11.1954), doctor of medical sciences 
(1990), professor (1995), Honored Physician of Ukraine, chief 
of the Uzhgorod National University hospital therapy chair, 
curator of the Сlinical Regional Сardiologic Dispen sary, board 
member of the Ukrainian Association of Cardiology

М.Ю. Долгош 
Кандидат медичних наук, доцент кафедри терапії факуль-
тету післядипломної освіти Ужгородського національно-
го університету
M.Yu. Dolgosh
Сandidate of medical sciences, the assistant professor of the 
therapy chair of the Uzhgorod National University postgrad-
uate education faculty

Кардіологи Закарпаття
Distinquished cardiologists of Zakarpattia

М.І. Фатула
Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар Укра-
їни, професор кафедри факультетської терапії Ужгород-
ського національного університету
M.I. Fatula 
Doctor of medical sciences, professor, Honored physician 
of Ukraine, professor of the Uzhgorod National University 
chair of hospital therapy

О.А. Чемет, головний терапевт, професор М.В. Ришко, 
доктор медичних наук М.Ю. Соколов
O.А. Chemet, main therapeutic, professor M.V. Ryshko, 
doctor of medical  sciences M.Yu. Sokolov

Н.І. Мельничук 
Кандидат медичних наук, перша завідувач кардіологіч-
ного відділення Обласного диспансеру
N.I. Melnychuk 
Candidate of medical sciences, the first chief of the Region-
al Dispensary cardiologic department 

Українська школа кардіологів імені М.Д. Стражеска
Ukrainian Cardiological School after M.D. Strazhesko



50

ZAPORIZHIA REGION 
Regional Cardiologic Society was organized in 1970 year. 

The first Head of the Society was V.G. Shershniov.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Товариство кардіо логів області засновано 

у 1970 р. Першим головою товариства був В.Г. Шерш-
ньов.

А.Д. Візір
(31.07.1929–19.12.2002). Академік НАН України (1992), 
доктор медичних наук (1967), професор (1968), заслуже-
ний працівник вищої школи (1977), лаурет премії АМН 
України (1998). У 1953–1966 рр. працював у Харківському 
медичному університеті : завідувач кафедри пропедевти-
ки веутрішніх хвороб; 1974–2002 — ректор Запорізького 
медичного університету
A.D. Vizir
(31.07.1929–19.12.2002). Academician of the Ukrainian Na-
tional Academy of Sciences (1992), doctor of medical scienc-
es (1967), professor (1968), Honored Worker of the Highest 
School (1977), Prize Laureate of the Ukrainian AMS (1998). 
During 1953–1966 worked in the Kharkiv Medical Universi-
ty: chief of the internal diseases propaedeutic chair; during 
1974–2002 years — Rector of the Zaporizhia Medical Uni-
versity

С.М. Полівода
(01.02.1953–17.04.2012). Доктор 
медичних наук (1991), професор 
(1993). З 1981 р. працював у За-
порізькому державному інсти-
туті удосконалення лікарів іме-
ні Максима Горького, пройшов-
ши шлях від асистента, доцента, 
професора, декана терапевтич-
ного факультету, проректора 
з навчальної роботи до ректо-
ра. З 1995 р. працював завідува-
чем кафедри госпітальної терапії 
№ 2 у Запорізькому державному 
медичному університеті

S.M. Polivoda
(01.02.1953–17.04.2012). Doctor of medical sciences (1991), 
professor (1993). From 1981 was working in Maksym Gorky 
Zaporіzhia State Institute of Postgraduate Training, passed 
the way foam assistant, assistant professor, professor, dean 
of the therapeutic faculty, pro-Rector on educational work 
to Rector. In 1995 worked as chief of the Zaporizhia State 
Medical University hospital therapy chair № 2

І.М. Фуштей
(01.07.1950). Доктор медичних наук (1992), професор 
(1995). З 1998 р. — завідувач кафедри терапії, клінічної 
фармакології та ендокринології Запорізької медичної 
академії післядипломної освіти, а в 2004 р. був ініціато-
ром заснування Запорізької обласної медичної асоціації 
лікарів-терапевтів і став її президентом
І.М. Fushtey
(01.07.1950). Doctor of medical sciences, (1992), professor 
(1995). From 1998 — chief of the Zaporizhia Medical Aca demy 
of Postgraduate Training chair of therapy, clinical pharmaco-
logy and endocrinology. In 2004 І.М. Fush tey became the ini-
tiator of the foundation of the regional Medical Therapeu-
tics Association and became its President

В.А. Візір
(03.06.1964). Доктор медичних 
наук (1994), професор (1995). 
У 1987–1994 рр. працював у Запо-
різькому інституті удосконалення 
лікарів; з 1994 — у Запорізькому 
медичному університеті: завіду-
вач кафедри госпітальної терапії, 
від 2004 — проректор з навчаль-
ної роботи Запорізького медич-
ного університету. Член правлін-
ня Асоціації кардіологів України
V.A. Vizir
(03.06.1964). Doctor of medical sci-
ences (1994), professor (1995). Dur-
ing 1987–1994 has been working 

in Zaporizhia Institute of Postgraduate Traning, from 1994 — 
in Zaporizhia Medical University: chief of the hospital ther-
apy chair, from 2004 — pro-Rector on training work of the 
Zaporizhia Medi cal University. Member of the Board of the 
Ukrainian Association of Cardiology

Учасники конференції, 2012
Participators of the Conference, 2012
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ІVANO-FRANKIVSK REGION
Іvano-Frankivsk branch of the Ukrainian Association 

of Cardiology was created in 1973, then in the structure of the 
regional Therapeutic Society was organized the cardiologic 
section, which was transformed into the Regional Cardiologic 
Society.

THE CARDIOLOGISTS OF PRYKARPATTIA
In December, 1986 was organized the regional cardiologic 

dispensary on the basis of the Regional Clinical Hospital 
cardiologic department.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Івано-Франківське відділення Асоціації кардіо-

логів України бере свій початок у 1973 р., коли при 
Обласному товаристві терапевтів була створена 

кардіологічна секція, яка у 1985 р. трасформувала-
ся в Обласне товариство кардіологів.

КАРДІОЛОГИ ПРИКАРПАТТЯ
У грудні 1986 р. на базі кардіологічного відділення Об-

ласної клінічної лікарні відкрито Обласний кардіологіч-
ний диспансер.

І.П. Вакалюк
(18.08.1959). Доктор медичних наук (1996), професор, 
проректор з наукової роботи Івано-Франківського націо-
нального медичного університету, завідувач кафедри вну-
трішньої медицини № 4 та медсестринства, член правлін-
ня Асоціації кардіологів України
І.P. Vakalіuk
(18.08.1959). Doctor of medical sciences (1996), professor, 
pro-Rector on scientific work of the Ivano-Frankivsk Natio-
nal Medical University, chief of the internal medicine chair 
№ 4 and medical nursing of the Medical University, mem-
ber of the Board of the Ukrainian Association of Cardiology

Є.М. Нейко
(07.10.1932–23.05.2010). Академік НАМН України (1997), доктор медичних наук (1968), про-
фесор (1970), заслужений працівник вищої школи (1985), лаурет Державної премії України 
(1992), лаурет премії НАМН України (1999), дійсний член Академії медицини Польщі (1998). 
1956 р. — аспірант, асистент, доцент кафедри загальної терапії; 1972 р. — призначення за-
відувачем кафедри факультетської терапії; 1987 р. — призначення ректором Івано-Фран-
ківського медичного інституту (1987–1994), академії (1994–2005), університету (2005–2010)
Ye.M. Neiko
(07.10.1932–23.05.2010). Academicin of the Ukrainian NAMS (1997), doctor of medical scienc-
es, (1968), professor (1970), Honored worker of the High Education (1985), Laureate of the State 
Prize of Ukraine (1992), Laureate of the Prize of the Ukrainian NAMS (1999), Member of the Pol-
ish Medical Academy (1998). 1956 — postgraduate student, assistant, assistant professor of the 
general therapy chair. In 1972 was appointed the chief of the faculty therapy chair, in 1987 — Rec-
tor of the Ivano-Frankivsk Medical Institute (1987–1994), then — Medical Academy (1994–2005), 
Medical University (2005–2010)

М.М. Бережницький
(02.06.1929–23.11.1991). Доктор медичних наук (1973), 
професор (1975). У 1966–1973 рр. — аспірант; 1973–
1978 рр. — професор кафедри госпітальної терапії; 1978–
1983 рр. — завідувач кафедри пропедевтичної терапії; 
1984–1991 рр. — завідувач кафедри терапії стоматоло-
гічного факультету Івано-Франківського медичного ін-
ституту
М.М. Berezhnytskyi
(02.06.1929–23.11.1991). Doctor of medical sciences (1973), 
professor (1975). In 1966–1973 — postgraduate student; 
1973–1978 — professor of the hospital therapy chair, 1978–
1983 — chief of the chair of propaedeutic therapy, 1984–
1991 — chief of the therapy chair of the stomatologic facul-
ty of the Ivano-Frankivsk Medical Institute

П.М. Вакалюк
(01.07.1928–01.05.1981). Доктор медичних наук (1968), 
професор (1969), завідувач кафедри пропедевтичної тера-
пії (1968), завідувач кафедри факультетської терапії (1968–
1970), завідувач кафедри госпітальної терапії (1970–1981)
P.М. Vakalіuk
 (01.07.1928–01.05.1981). Doctor of medical sciences (1968), 
professor (1969), chief of the propaedeutic chair (1968), chief 
of the chair of faculty therapy (1968–1970), chief of the hos-
pital therapy chair (1970–1981)
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І.Г. Купновицька
Доктор медичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри клінічної 
фармації з курсами фармаколо-
гії та клінічної фармакології ДВНЗ 
«Івано-Франківський національ-
ний медичний університет»
I.G. Kupnovytska
Doctor of medical sciences, pro-
fessor, chief of the chair of clini-
cal pharmacology with the courses 
of pharmacology and clinical phar-
macology of the Ivano-Frankivsk 
National Medical University

В.М. Якименко 
Головний лікар Обласного кардіологічного диспансеру — 
лікар-кардіолог вищої категорії, заслужений лікар Украї-
ни, головний позаштатний кардіолог області, доцент Іва-
но-Франківського національного медичного університету 
V.M. Yakymenko
The main physician of the regional dispensary — is the cardio-
logist of the highest category, Honored Physician of Ukraine, 
the main off-staff regional cardiologist, assistant professor 
of the Ivano-Frankivsk National Medical University 

У різні періоди в області у сфері кардіології працю-
вали і працюють: Н. Білянська, П. Бойчук, Н. Бунчунена, 
В. Вольвин, Г. Гавриш, І. Грабас, В. Гранат, Л. Ковальчук, 
Л. Корольчук, Б. Моцюк, В. Нечипоренко, Н. Нелідічева, 
М. Протас, В. Скиба, Л. Чейпеш, О. Чекан та ін. 

During different periods in the region were working and 
are working now: N. Bilianska, P. Boichuk, N. Bunchunena, 
V. Volvyn, G. Gavrysh, I. Grabas, V. Granat, L. Kovalchuk, L. Ko-
rolchuk, B. Motsiuk, V. Nechyporenko, N. Nelidicheva, M. Pro-
tas, V. Ckyba, L. Cheipesh, O. Chekan and others. 

Н.М. Середюк
(19.09.1941). Доктор медичних 
наук (1979), професор (1985), 
академік Академії техноло-
гічної кібернетики України. 
В Івано- Франківському націо-
нальному медичному універси-
теті про йшов шлях від клінічного 
ординатора кафедри внутрішнiх 
захворювань № 1 (1969–1970), 
асистента (1970–1972), доцента 
(1972–1984), професора (1984–
1986) до завідувача кафедри вну-
трішньої медицини № 2 (з 1986 р. 
і до сьогодні). Член Асоціації кар-
діологів України та Асоціації 

аритмологів України, Європейського товариства кардіо-
логів, Американського товариства гіпертензії, голова 
Українського лікарського товариства Прикарпаття
N.M. Serediuk
(19.09.1941). Doctor of medical sciences, (1979), professor 
(1985), Member of the Ukrainian Academy of Technological 
Cybernetics. In the Ivano-Frankivsk National Medical Univer-
sity he passed the way from the clinical intern of the inter-
nal diseases chair № 1 (1969–1970), assistant (1970–1972), as-
sistant professor (1972–1984), professor (1984–1986) to the 
chief of the internal medicine chair № 2 (from 1986 till now). 
Member of the Ukrainian Association of Cardiology and the 
Ukrainian Association of Arrhythmologists, European Cardio-
logic Society, American Society of Hypertension, Chairman 
of the Ukrainian Physician Society of Prykarpatia 

Професор М.А. Оринчак, асистент І.І. Вакалюк, асис-
тент О.М. Шеремета 
Professor M.A. Orynchak, assistant I.I. Vakaliuk, assis-
tant O.M. Sheremeta
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THE KYIV CITY CARDIOLOGIC SOCIETY
At the beginning of the 1964 in Kyiv was organized the 

Municipal Cardiologic Society, which included 160 members — 
scientists and practitioners. 

КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО КАРДІОЛОГІВ
На початку 1964 р. у Києві створено Міське то-

вариство кардіологів, чисельний склад якого ста-
новив 160 членів — наукових співробітників і прак-

тичних лікарів.

Першим головою товари-
ства (за сумісницвом) був профе-
сор Г.Й. Бурчинський, голова Рес-
публіканського наукового това-
риства кардіологів УРСР

The first Chairman of the Society 
was professor G.I. Burchynsky 
(pluralistically), Chairman of the 
Republican Scientific Cardiologic 
Society of the USSR 

У 1970 р. головою товариства 
(також за сумісницвом) обрано 
члена-кореспондента АМН СРСР, 
професора О.Й. Грицюка

In 1970 corresponding mem-
ber of the USSR AMS profes-
sor O.Y. Grytsіuk was elected as the 
Chairman of the Society (also plu-
ralistically)

У 1990–1999 рр. Товариство 
очолював професор М.К. Фур-
кало (26.03.1923), доктор ме-
дичних наук (1970), професор 
(1972), заслужений діяч нау-
ки і техніки УРСР (1989), лаурет 
Державної премії (1980). У 1974–
1989 рр. — директор Українсько-
го НДІ кардіології імені акаде-
міка М.Д. Стражеска, з 1989 р. 
понині — головний науковий 
співробітник відділу атероскле-
розу і хронічної ішемічної хворо-
би серця. У 1973–1993 рр. — за-
відувач кафедри функціональної 
діагностики Київського інституту 

вдосконалення лікарів. Нині професор М.К. Фуркало — 
почесний голова Товариства кардіо логів міста Києва

During 1990–1999 the Society was administerd by pro-
fessor M.K. Furkalo (26.03.1923), doctor of medical sciences 
(1970), professor (1972), Honored Scientist and Technician 
of the USSR (1989), Laureate of the State Prize (1980). In 1974–
1989 — Director of the Ukrainian academician M.D. Stra-
zhesko Scientific Institute of Cardiology, from 1989 till now — 
the senior scientist of the atherosclerosis and chronic ischemic 
heart disease department. In 1973–1993 — chief of the func-
tional diagnostic chair of the Kyiv Institute of Postgraduate 
Training. Nowadays M.K. Furkalo is the Honored Chairman 
of the Kyiv City Cardiologic Society

З 1999 р. по сьогодні Київ-
ське відділення Асоціації карді-
ологів України очолює Л.Г. Во-
ронков (13.11.1952 р.н.), доктор 
медичних наук (1991), профе-
сор (1997). Із 1979 р. його про-
фесійна діяльність пов’язана 
з Інститутом кардіології іме-
ні академіка М.Д. Стражеска: 
з 1992 р. — керівник відділу сер-
цевої недостатності, який очо-
лює і сьогодні, президент Укра-
їнської асоціації фахівців із сер-
цевої недостатності

From 1999 till now the Kyiv City 
branch of the Cardiologic association is headed by L.G. Vo-
ronkov (born in 13.11.1952), doctor of the medical scienc-
es (1991), professor (1997). Since 1979 its professional activ-
ity is bound with the academician M.D. Strazhesko Institute 
of Cardiology; from 1992 till now he is the chief of the heart 
failure department
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From the first days of the Society existence its members 
were the scientists- cardiologists well known both in Ukraine 
and in the whole world.

З перших днів існування товариства його 
членами були знані в Україні та світі вчені-кар-

діологи.

М.М. Амосов 
(06.12.1913–12.12.2002). Акаде-
мік НАН України (1969) і АМН 
України (1993), доктор медичних 
наук (1953), професор (1957), за-
служений діяч науки УРСР (1959), 
лаурет Ленінської премії (1961), 
лаурет Державної премії УРСР 
(1978, 1988) та України (1997), Ге-
рой Соціалістичної Праці (1973), 
член-кореспондент АМН СРСР 
(1961). У 1947–1952 рр. — голов-
ний хірург Брянського обласно-
го відділу охорони здоров’я, за-
відувач кафедри грудної хірургії 
Київського інституту вдоскона-

лення лікарів. З 1952 р. працював у Київському НДІ ту-
беркульозу і грудної хірургії: завідувачем відділу (1960–
1988), заступником директора (1978–1983); директором 
Київського НДІ грудної хірургії (1983–1988), від 1988 р. — 
почесний директор

М.М. Amosov
(06.12.1913–12.12.2002). Аcademician of the Ukrainian 
National Academy of Sciences (1969) and Ukrainian AMS 
(1993), doctor of medical sciences (1953), professor (1957), 
Honored Scientist of the USSR (1959), Laureate of the Lenin 
Prize (1961), Laureate of the State Prize of the USSR (1978, 
1988) and Ukraine (1997), Hero of the Socialist Labor (1973), 
corresponding member of the USSR AMS (1961). During 
1947–1952 years — the Main Surgeon of the Briansk Re-
gional Health Service Department, Chief of the Kyiv Insti-
tute of Postgraduate Training chair of thoracic surgery. From 
1952 М.М. Amosov has been working in the Kyiv Research 
Institute of tuberculosis and thoracic surgery as the head 
of the department (1960–1988), as Vice-Director (1978–1983) 
then — Director of the Kyiv Research Institute of Thoracic Sur-
gery (1983–1988), from 1988 — Honored Director

Я.А. Бендет
(22.07.1927–10.01.2006). Доктор 
медичних наук (1970), профе-
сор (1979), заслужений діяч нау-
ки УРСР (1987), лаурет Державної 
премії (1988), премії АМН Украї-
ни (1998). Військовий лікар (1951–
1957), з 1957 по 1975 р. — стар-
ший науковий співробітник Київ-
ського НДІ туберкульозу і грудної 
хірургії; 1975–1995 рр. — завіду-
вач відділу реабілітації і диспан-
серизації і з 1995 р. — головний 
науковий співробітник Інститу-
ту серцево-судинної хірургії іме-
ні М.М. Амосова АМН України

Ya.A. Bendet
(22.07.1927–10.01.2006). Doctor of medical sciences (1970), 
professor (1979), Honored Scientist of the USSR (1987), 
Laureate of the State Prize (1988), Laureate of the Ukrain-
ian Medical Academy Prize (1998). Military doctor (1951–
1957), from 1957 to 1975 years — the senior scientist of the 
Kyiv Research Institute of tuberculosis and thoracic surgery; 
1975–1995 years — chief of the rehabilitation and dispensa-
ry department of the Ukrainian AMS M.M. Amosov Institute 
of Cardio-Vascular Surgery

І.М. Ганджа
(02.05.1925–03.02.2007). Доктор медичних наук (1961), професор (1963), заслужений діяч на-
уки (1987), академік АМН Вищої школи України (1993). У 1954–1957 рр. — старший науко-
вий співробітник; у 1957–1962 рр. — завідувач відділу функціональної патології Українсько-
го НДІ клінічної медицини імені академіка М.Д. Стражеска; 1962–1993 рр. — завідувач ка-
федри терапії Київського інституту удосконалення лікарів
І.М. Gandzha
(02.05.1925–03.02.2007). Doctor of medical sciences (1961), professor (1963), Honored Scientist 
of Ukraine (1987), academicin of the AMS Ukrainian School of Highest Education (1993). From 
1954 till 1957 years — the senior scientists, during 1957–1962 years — the chief of the functional 
pathology department of N.D. Strazhesko Research Institute of Clinical Medicine; during 1962–
1993 — chief of the therapy chair of Kyiv Institute of Postgraduate Training
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Н.А. Гватуа
(12.01.1928–17.12.1988). Доктор 
медичних наук (1967), професор 
(1974), заслужений діяч на уки 
УРСР (1984), лаурет Державної 
премії УРСР (1980). З 1958 р. пра-
цювала в Українському НДІ клі-
нічної медицини (нині — ДУ «ННЦ 
«Інститут кардіології імені акаде-
міка М.Д. Стражеска» НАМН 
України»), пройшовши шлях від 
молодшого наукового співробіт-
ника до керівника відділу гострої 
коронарної недостатності (1970–
1988). Головний кардіолог МОЗ 
України (1980–1988)

N.A. Gvatua
(12.01.1928–17.12.1988). Doctor of medical sciences (1967), 
professor (1974), Honored Scientist of the USSR, (1984), Lau-
reate of the State Prize of the USSR (1980). From 1958 р. 
worked in the Ukrainian Institute of Clinical Medicine (now — 
the State Establishment National Scientific Centre «Academi-
cian M.D. Strazhesko Institute of Cardiology» of the Ukraini-
an NAMS»). Here she passed the way from the junior scientist 
to the chief of the acute coronary insuf fi ci en cy department 
(1970–1988). The main cardiologist of the Ukrainian Minis-
try of Health (1980–1988)

А.Л. Міхньов 
(01.07.1909–03.10.1970). Доктор 
медичних наук (1948), профе-
сор (1949), заслужений діяч на-
уки УРСР (1958), директор Укра-
їнського НДІ клінічної медицини 
імені академіка М.Д. Стражеска 
(1952–1970), завідувач кафедри 
терапії (1949–1970) Київського 
інституту удосконалення лікарів 
(за сумісництвом)
A.L. Mikhniov
(01.07.1909–03.10.1970). Doctor 
of medical sciences (1948), pro-
fessor (1949), Honoured Scientist 

of the USSR (1958), Director of the Academician M.D. Straz-
hesko Ukrainian Research Institute of Clinical Medicine (1952–
1970), chief of the Kyiv Institute of Postgraduate Training 
therapy chair (pluralistically) — (1949–1970)

М.С. Заноздра
(09.12.1920–28.09.1999). Доктор 
медичних наук (1961), профе-
сор (1967), заслужений діяч нау-
ки і техніки УРСР. У 1945–1999 рр. 
працював у Українському НДІ 
клінічної медицини (зараз — 
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М.Д. Стражес-
ка» НАМН України»): клінічний 
ординатор (1945–1947), аспірант 
(1947–1950), молодший та стар-
ший науковий співробітник; за-
відувач відділу функціональної 
діагностики (1961–1970), гіпер-
тонічної хвороби (1970–1992), 

симптоматичних гіпертензій. У 1950–1955 рр. — доцент 
кафедри терапії Київського інституту удосконалення лі-
карів (за сумісництвом)
M.S. Zanozdra
(09.12.1920–28.09.1999). Doctor of medical sciences 
(1961), professor (1967), Honored Scientist and Techni-
cian of USSR. From 1945 to 1999 years has been working 
in the Ukrainian Institute of Clinical Medicine (now — the 
State Establishment National Scientific Centre «Academi-
cian M.D. Strazhesko Institute of Cardiology» of the Ukrain-
ian NAMS»): as clinical intern (1945–1947), postgraduate 
student (1947–1950), junior and senior scientist; chief of the 
functional diagnosis department (1961–1970); chief of the 
department of hypertonic disease (1970–1992) and symp-
tomatic hypertension. During 1950–1955 — assistant pro-
fessor of the Kyiv Institute of Postgraduate Training therapy 
chair (pluralistically)

В.С. Нестеров
(15.04.1898–29.07.1975). Доктор медичних наук (1938), 
професор. У 1940–1960 рр. — завідувач терапевтичної 
кафедри Воронезького медичного інституту, у 1960–
1973 рр. — завідувач кафедри терапії санітарно-гігієніч-
ного факультету Київського медичного інституту
V.S. Nesterov
(15.04.1898–29.07.1975). Doctor of medical sciences (1938), 
professor. During 1940–1960 years — chief of the Voronezh 
Medical Institute therapy chair, from 1960 tо 1973 years — 
chief of the Kyiv Medical Institute sanitary-hygienic faculty 
therapy chair
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Ф.Я. Примак
(11.04.1889–09.09.1981). Доктор медичних 

наук (1936), професор, заслужений діяч науки 
УРСР. У 1936–1941 рр. — старший науковий спів-

робітник, у 1944–1952 рр. — завідувач відділу 
функціо нальної терапії Українського НДІ клініч-

ної медицини імені академіка М.Д. Стражеска. 1947–
1952 рр. — професор кафедри факультетської терапії 
(за сумісництвом), 1952–1973 рр. — завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб, 1973–1978 рр. — про-
фесор-консультант Київського медичного інституту іме-
ні О.О. Богомольця
F.Ya. Prymak
(11.04.1989–09.09.1981). Doctor of medical sciences 

(1936), professor, Honored Scientist of the USSR. From 
1936 tо 1941 years — senior scientist, during 1944–
1952 — chief of the Ukrainian Academician M.D. Straz-
hesko Research Institute of Clinical Medicine department 
of functional therapy. During 1947–1952 years — pro-
fessor of the faculty therapy chair (pluralistically). Dur-
ing 1952–1973 years — chief of the Kyiv Medical Institute 
chair of the internal diseases propaedeutic, during 1973–
1978 — professor — consultant of the O.O. Bogomolets 
Kyiv Medical Institute

Г.В. Яновський
(28.11.1924–19.08.2006). Доктор 
медичних наук (1967), професор 
(1984), заслужений лікар Украї-
ни (1992). Працював в ННЦ «Ін-
ститут кардіології імені академі-
ка М.Д. Стражеска» НАМН Укра-
їни» у 1947–2006 рр., пройшов 
трудовий шлях від санітара, мед-
брата до завідувача відділу функ-
ціональної діагностики, серцевої 
недостатності
G.V. Yanovskyi
(28.11.1924–19.08.2006). Doctor 
of medical sciences (1967), pro-

fessor (1984), Honored Physician of Ukraine (1992). Has 
been working in the National Scientific Centre «Academi-
cian M.D. Strazhesko Institute of Cardiology» of the Ukrain-
ian NAMS from 1947 tо 2006 years and passed the way from 
sanitary to the chief of the functional diagnosis, heart fail-
ure department

Д.Ф. Чеботарьов 
(17.09.1908–11.07.2005). Акаде-
мік НАН України (1992), акаде-
мік АМН України (1993), профе-
сор (1954), заслужений діяч нау-
ки УРСР (1964), лаурет Державної 
премії УРСР (1974, 1984), лаурет 
Міжнародної премії з геронтоло-
гії імені Ф. Верцара (1986), голова 
Всесоюзного наукового медично-
го товариства геронтологів і гері-
атрів (1963–1988), президент Між-
народної асоціації геронтологів 
(1972–1975). У 1934–1941 рр. пра-
цював у 2-му Київському медично-
му інституті, 1941–1944 рр. — рент-

генолог в евакогоспіталі № 1420; 1945–1952 рр. — докторант 
Інституту клінічної фізіології АН УРСР; 1952–1955 рр. — за-
ступник директора Українського НДІ клінічної медицини 
імені академіка М.Д. Стражеска; у 1955–1961 рр. — завіду-
вач кафедри терапії, а з 1970 р. — організатор та завідувач 
кафедри геронтології і геріатрії Київського інституту удо-
сконалення лікарів; від 1958 р. — керівник клінічного від-
ділу, а у 1961–1987 рр. — директор Інституту геронтології 
АМН СРСР (з 1992 р. — Інститут геронтології АМН України); 
з 1987 р. працював науковим консультантом
D.F. Chebotariov
(17.09.1908–11.07.2005). Academician of the Ukrainian Acad-
emy of Sciences (1992), academician of the Ukrainian AMS 
(1993), professor (1954), Honored Scientist of the USSR (1964), 
Laureate of the State Prize of the USSR (1974, 1984), Laureate 
of the F. Vertsar International Prize on Geron tology and Geri-
atrics (1986), Chairman of the голова all-Union Scientific Med-
ical Society of Gerantologists and Geriatrics (1963–1988), Pres-
ident of the International Geriatrics Association (1972–1975). 
During 1934–1941 years has been working  in the 2nd Kyiv Med-
ical Institute, during 1941–1944 — roentgenologist in the evac-
uation hospital № 1420. During 1945–1952 years — doctorate 
of the USSR Academy of Sciences Institute of Clinical Physiol-
ogy; during 1952–1955 years — vice-director of the Academi-
cian M.D. Strazhesko Ukrainian Research Institute of Clinical 
Medicine; from 1955 tо 1961 — chief of the therapy chair, and 
from 1970 — founder and chief of the chair of gerontology and 
geriatrics at the Kyiv Institute of Postgraduate; from 1958 chief 
of the clinical department, аnd during 1961–1987 years — Direc-
tor of the USSR AMS Institute of Gerantology (from 1992 — Insti-
tute of Gerantology of the Ukrainian AMS); from 1987 worked 
as the scientific consultant

The traditions of the Kyiv Scientific Cardiologic School are be-
ing continued and developed by the well-known scientists: aca-
demics G.V. Knyshov, V.M. Kovalenko and O.V. Korkushkо; cor-
responding members of the Ukrainian NAMS K.M. Amo sova, 
V.Z. Netiazhenko, O.M. Parkhomenko, Yu.M. Sokolov; profes-
sors I.K. Sledzevska, A.V. Tokar, M.I. Lutai, Ye.P. Svi shchenko, 
Yu.M. Sirenko and others.

The Kyiv Cardiologic Society comprises over 900 members.

Традиції Київської кардіологічної школи продовжують 
і розвивають відомі вчені: академіки Г.В. Книшов, В.М. Ко-
валенко, О.В. Коркушко; члени-кореспонденти НАМН 
України К.М. Амосова, В.З. Нетяженко, О.М. Пархоменко, 
Ю.М. Соколов; професори І.К. Следзевська, А.В. Токарь, 
М.І. Лутай, Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренко, О.С. Сичов та ін.

Чисельний склад Київського товариства кардіологів 
зараз налічує понад 900 членів.
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KIROVOGRAD REGION
The cardiologic Society in Kirovograd region was found-

ed in December, 1985 in parallel with the organization of the 
regional cardiologic dispensary at the basis of the region-
al hospital.  At that time the regional Society comprised 
of 24 members.

During the period from 1985 to 1990 the regional Cardio-
logic Society was headed by G.M. Kryzhanivska (born in 1954), 
the chief physician of the regional cardiologic dispensary.

From 1990 to 2010 years V.D. Pok-
rova, the Honored Physician of Ukraine 
was the head of the Kirovograd 
branch of the Ukrainian Association 
of Cardiology. 

S .М.  L ichkanenko (born 
in 1940), Honored Physician 
of Ukraine, the physician of the 
highest category, became depu-
ty-chief physician of the region-
al cardiologic dispensary on or-
ganizational and methodological 
questions.

As the secretaries of the 
Association in 1985–2006 there 

were doctor N.O. Fomenko (1929–2006) and from 2006 year — 
doctor V.L. Rakulenko.

From 2010 L.М. Kyzyma, Honored Physician of Ukraine, 
chief out-of-office cardiologist of the Kirovograd region, born 
in 1960, became the head of the Regional Cardiologic Society.

Nowadays the regional branch of the Ukrainian Association 
of Cardiology comprises 56 members. 

On the basis of the regional cardiologic dispensary were 
prepared and defended 3 candidate theses.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Товариство кардіологів у Кіровоградській об-

ласті створене з відкриттям Обласного кардіоло-
гічного диспансеру на базі Обласної лікарні у груд-

ні 1985 р. На час створення чисельний склад товари-
ства налічував 24 члени.

У 1985–1990 рр. товариство очолювала Г.М. Крижанів-
ська (1954 р.н.), головний лікар Обласного кардіологічно-
го диспансеру.

З 1990 по 2010 р. го-
ловою Кіровоградського 
відділення Асоціації карді-
ологів України був В.Д. По-
крова, заслужений лікар 
України, головний лікар 
Обласного кардіологіч-
ного диспансеру.

Заступником голо-
ви була С.М. Лічканенко 
(1940 р.н.), заслужений лі-
кар України, заступник го-
ловного лікаря з організа-
ційно-методичної роботи 
Обласного кардіологічного диспансеру.

Секретарями були: у 1985–2006 рр. – лікар Н.О. Фомен-
ко (1929–2006), а з 2006 — лікар В.Л. Ракуленко.

У 2010 р. Обласне товариство кардіологів очоли-
ла Л.М. Кизима (1960 р.н.), заслужений лікар України, го-
ловний позаштатний кардіолог області.

На сьогодні обласне відділення Асоціації кардіологів 
України нараховує 56 членів.

На базі Обласного кардіо логічного диспансеру підго-
товлено і захищено 3 кандидатські дисертації.

Операційна рентгеноваскулярного блоку: зліва — завіду-
вач РЕВ-блоком В.А. Крошка, справа — головний лікар Об-
ласного кардіологічного диспансеру Г.М. Сухомлин, канди-
дат медичних наук
The operational theatre of the Roentgen department: from 
the left — chief V.A. Kroshka, to the right — the main physi-
cian of the Regional cardiologic dispensary G.M. Sukhomlyn, 
candidate of medical sciences

Міністр охорони здоров’я, член-кореспондент НАМН 
України Р.В. Богатирьова серед співробітників Обласного кар-
діологічного диспансеру
Minister of Health, corresponding member of the Ukrainian 
NAMS R.V. Bogatyriova among the employees of the Regio-
nal cardiologic dispensary
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LUGANSK REGION  
The regional Cardiologic Association of the Lugansk re-

gion was organized in April, 1964, and its comprised 64 mem-
bers. Professor R.Ya. Spivak was elected the first Chairman 
of the Society. 

In 1970 the Society was headed by professor A.M. Ko-
chethov (1921–15.01.2001), doctor of medical sciences, pro-
fessor of the Lugansk Medical Institute faculty therapy.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Обласне товариство кардіологів створене у квіт-

ні 1964 р., налічувало 64 члени. Першим головою то-
вариства була обрана професора Р.Я. Співак. 

У 1970 р. Товариство кардіологів очолив профе-
сор А.М. Кочетов (1921–15.01.2001), доктор медичних 
наук (1963), професор кафедри факультетської терапії 
Луганського державного медичного інституту.

Ю.Г. Бурмак
(1958 р.н.).  Доктор медич-
них наук (1998), професор. 
З 1981 по 1985 р. — лікар-кардіо-
лог Обласного центру серцево-су-
динної хірургії; з 1987р. — завіду-
вач відділення функціональної 
діагностики Обласної клінічної 
лікарні. З 1988 р. — асистент, 
з 1994 р. — доцент, з 2002 р. — 
професор кафедри терапії піс-
лядипломної освіти Луганського 
державного медичного універ-
ситету. З 2003 р. — завідувач ка-
федри сімейної медицини того 
ж факультету, яка з 2006 р. є ка-

федрою внутрішньої та сімейної медицини
Yu.G. Burmak
(born in 1958). Doctor of medical sciences (1998), professor. 
From 1981 tо 1985 years cardiologist of the regional Centre 
of cardiovascular surgery; from 1987 — chi ef of the depart-
ment of the regional clinical hospital functional diagnosis 
depart ment. From 1988 — assistant, from 1994 — assistant 
professor, from 2002 — professor of the Lugansk State Medi-
cal University therapy chair of postgraduating educa ti on. From 
2003 — chief of the chair of family medicine, which exists from 
2006 year as the chair of internal and family medicine

Л.М. Іванова 
(1948 р.н.). Доктор медичних наук (2004), професор (2005), 
1972–1979 рр. — лікар спеціалізованої кардіологічної 
бригади станції швидкої медичної допомоги м. Луган-
ська. З 1979 р. — асистент, з 1993 р. — доцент, а з 1994 р. 
по сьогодні — завідувач кафедри пропедевтики внутріш-
ньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний уні-
верситет», очолює Луганський осередок асоціації лікарів-
інтерністів України
L.M. Іvanova
(born in 1948). Doctor of medical sciences (2004), profes-
sor (2005), during 1972–1979 years — the doctor of the spe-
cialized cardiologic brigade of the Lugansk first aid service. 
From 1979 — assistant, from 1993 — assistant professor, from 
1994 till now — the chief of the Lugansk State Medical Uni-
versity chair of the propaedeutic internal medicine, the Head 
of the Lugansk branch of the Ukrainian physicians — internists 

Ю.М. Колчин
(1949 р.н.). Доктор медичних наук (1992), професор 
(1995). З 1992 по 1997 р. завідував кафедрою нетрадицій-
них методів лікування і клінічної фармакології, з 1997 р. — 
завідував кафедрою госпітальної терапії № 1, а з 2007 р. 
і по сьогодні — заві дує кафедрою внутрішньої медици-
ни з профпатологією Луганського державного медич-
ного університету
Yu.M. Kolchyn
(born in 1949). Doctor of medical sciences (1992), professor 
(1995). From 1992 till 1997 — chief of the chair of non-tradi-
tional methods of treatment and clinical pharmacology, from 
1997 — chief of the № 1 hospital therapy chair, аnd from 
2007 till now — chief of the Lugansk State Medical Univer-
sity chair of internal medicine with professional pathology

В.І. Коломієць
(1949 р.н.). Доктор медичних наук (1990), професор, за-
відувач кафедри внутрішньої медицини з основами карді-
оревматології ДЗ «Луганський державний медичний уні-
верситет» (з 1991 р. по сьогодні)
V.І. Коlоmiets
(born in 1949). Doctor of medical sciences (1990), profes-
sor, chief of the Lugansk State Medical University chair of in-
ternal medicine with the principles of cardio-rheumatology 
(from 1991 till now)

Школа аритмологів, 2013
The School of arrhythmologists, 2013

Професор Б.А. Ребров
Professor B.A. Rebrov
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Д.Д. Зербіно
(10.03.1926 р.н.). Академік АМН України (2002), член-кореспондент НАН України (1991), 
доктор медичних наук (1966), професор (1967), заслужений діяч науки УРСР (1988), лауреат 
Державної премії України (2002), член Міжнародної академії патології (США) (1992), акаде-
мік Української екологічної академії наук (1993), з 1967 р. — завідувач кафедри патологіч-
ної анатомії Львівського медичного інституту; з 1996 р. — директор Інституту клінічної па-
тології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Віце-
президент Асоціації патологів України, голова Львівської обласної філії Асоціації патологів 
України, член правління Асоціації кардіологів України
D.D. Zerbino
(born in 10.03.1926). Academician of the Ukrainian NAMS (2002), corresponding member of the 
Ukrainian NAS (1991), doctor of medical sciences, (1966), professor (1967), Honored Scientist 
of the USSR (1988), Laureate of the State Prize of Ukraine, Member of the International Academy 
of Pathology (USA) (1992), academician of the Ukrainian Academy of Ecological Sciences (1993), 
from 1967 – chief of the pathology anatomy chair of the Lviv medical Institute, from 1966 – Di-

rector of the Institute of clinical pathology of the Lviv Danylo Galytskyi National Medical University. Vice-President of the 
Ukrainian Association of Pathologists, Head of the Lviv regional branch of the Ukrainian Association of Pathologists, Mem-
ber of the Board of the Ukrainian Association of Cardiology

25 листопада 1992 р. на засіданні Львівського облас-
ного товариства кардіологів було ухвалено рішення 
про вступ до Асоціації кардіологів України, обговорено 
та затверджено статут Обласної асоціації кардіологів. 
Головою обрано Є.Х. За-
рембу  (20.03.1935). Док-
тор медичних наук (1988), 
професор (1989), завід-
увач кафедри терапі ї 
№ 2 сімейної медицини 
(1983–2005), декан фа-
культету післядипломної 
освіти (1993–1995), про-
фесор кафедри сімейної 
медицини з 1995 р. Член 
Європейського товари-
ства кардіо логів, дійсний 
член Світової та Європей-
ської організацій сімей-
ної медицини і загальної 
практики (1997), академік 
АН ВО України (2004), дій-
сний член Асоціації превентивної та антиейджинг меди-
цини (2007), віце-президент Асоціації сімейних лікарів 
України, президент Асоціації сімейних лікарів Львівщи-
ни, член правління Терапевтичного товариства Украї-
ни, академік Української міжнародної академії профі-
лактичної медицини.

Секретар — Р.Ф. Зубова (1922–1962), асистентка федри факультетської терапії Львівського медичного інституту
Secretary — R.F. Zubova (1922–1962), assistant of the Lviv Medical Institute faculty therapy chair

On 25-th of November 1992 at the Meeting of the Lviv 
regional Cardiologic Association was approved the de-
cision about the entering to the Ukrainian Association 
of Cardiology, was discussed and approved the Statute 

of the regional Cardiolog-
ic Association. As Chairman 
was elected Ye.Kh. Zaremba 
(20.03.1935), doctor of medi-
cal sciences (1988), professor 
(1989), chief of the № 2 chair 
of therapy and family medi-
cine (1983–2005), dean of the 
faculty of postgraduate train-
ing (1993–1995), professor 
of the family medicine chair 
from 1995. Member of the 
European Cardiologic Soci-
ety, Acting Member of the 
World and European Asso-
ciation of Family Medicine 
and General Practice (1997), 
Member of the Ukrainian 

Academy of the Highest Education (2004), Acting Mem-
ber of the Association of Preventing and Antiaging Medi-
cine, Vice-President of the Ukrainian  Association of Fami-
ly Medicine, Member of the Board of the Ukrainian Ther-
apeutic Society, academician of Ukrainian International 
Academy of Prophylactic Medicine.

Професор Є.Х. Заремба (перша зліва)
Professor Ye.Kh. Zaremba (first to the right)

LVIV REGION 
In 1963 р. in the Lviv region was organized the the 

Cardiologic Society consisted from 65 members. Profes-
sor S.F. Oliinyk was elected the first Chairman of the Soci-
ety (10.04.1918–06.05.1992). S.F. Oliinyk — doctor of medi-
cal sciences (1957), professor (1958), chief of the Lviv Med-
ical Institute chair of faculty therapy (1959–1985), founder 
of the Lviv region cardiologic school.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
У 1963 р. на Львівщині створено Товариство 

кардіо логів, яке налічувало 65 членів. Першим го-
ловою Товариства кардіологів обрано професо-

ра С.Ф. Олійника (10.04.1918–06.05.1992). Доктор ме-
дичних наук (1957), професор (1958), завідувач кафедри 
факультетської терапії Львівського медичного інституту 
(1959–1985), заснов ник кардіологічної школи Львівщини.



60

Заступниками голови стали: Ю.І. Децик (31.01.1920–23.01.1997). 
Доктор медичних наук (1967), професор (1968), заслужений 
діяч науки і техніки (1991), завідувач кафедри пропедев-
тики внутрішніх хвороб Львівського медичного інституту 
(1963–1988) 

Vice-Chairmen became: Yu.I. Detsyk (31.01.1920–23.01.1997). 
Doctor of medical sciences (1967), professor (1968), Hon-
ored Scientist and Technician of Ukraine (1991), chief of the 
Lviv Medical Institute chair of internal diseases propaedeu-
tic (1963–1988) 

С.М. Мартинів (1910–1996). Доктор медичних наук, 
професор (1968), завідувач кафедри пропедевтичної тера-
пії, педіатричного і стоматологічного факультетів (1953–
1954), факультетської терапії педіатричного, стоматоло-
гічного і санітарно-гігієнічного факультетів (1954–1985) 
Львівського медичного інституту

S.M. Martyniv (1910–1996). Doctor of medical sciences, 
professor (1968), chief of the Medical Institute propaedeu-
tic therapy chair of pediatric, stomatology and sanitary-hy-
gienic faculties (1953–1954), of faculty therapy chair of pedi-
atric, stoma to logy and sanitary-hygienic faculties (1954–1985) 
of the Lviv Medical Institute

Т.М. Соломенчук
(27.08.1963 р.н.). Доктор медич-
них наук (2008), професор (2011), 
професор кафедри сімейної ме-
дицини факультету післядиплом-
ної освіти Львівського національ-
ного медичного університету, 
в якому працює з 2000 р. Кардіо-
лог вищої категорії. Член Асоці-
ації кардіологів України, Україн-
ського товариства сімейних лі-
карів, Європейського товариства 
кардіологів, Європейської карді-
ологічної асоціації (2012), Євро-
пейської асоціації превентивної 
кардіології (2013)

T.M. Solomenchuk 
(born in 27.08.1963). Doctor of medical sciences (2008), pro-
fessor (2011), professor of the Lviv National Medical Univer-
sity family medicine chair  where he is working from 2000. 
Cardiologist of the highest category, member of the Ukrain-
ian Association of Cardiology and Ukrainian Society of fam-
ily doctors, European Cardiologic Association (2012), Euro-
pean Association of Preventive Cardiology (2013)

В.А. Скибчик
(18.12.1959 р.н.). Доктор медич-
них наук (2008), професор (2011), 
професор кафедри сімейної меди-
цини факультету післядипломної 
освіти Львівського національно-
го медичного університету. Член 
Асоціації кардіологів України, 
Українського товариства сімей-
них лікарів; дійсний член Асоціа-
ції превентивної та антиейджинг 
медицини, член Європейського 
товариства кардіо логів
V.A. Skybchyk
(born in 18.12.1959). Doctor 

of medical sciences (2008), professor (2011), professor of the 
Lviv National Medical University Postgraduating Education 
faculty family medicine chair. Member of the Ukrainian As-
sociation of Cardiology, Ukrainian Society of family doctors, 
Acting Member of Preventive and Antiaging Medicine, Mem-
ber of the European Cardiologic Society

Scientists — Cardiologists of the LVIV region
THE DEVELOPMENT OF THE PRACTICAL CARDIOLOGY
In 1963 in the regional clinical hospital was organized the first 

consultative out-patient and in-patient rheumatology and car-
diology department. After some re-organizations in 1995 it was 
transformed into regional Lviv State clinical and diagnostic car-
diologic centre, which is administered by Honored Physician 
of Ukraine S.S. Pavlyk. In the Centre there are working experi-
enced cardiologists among them 6 candidate of medical scienc-
es and 5 Honored physicians of Ukraine.

Вчені — кардіологи Львівщини
РОЗВИТОК ПРАКТИЧНОЇ КАРДІОЛОГІЇ

У 1963 р. в Обласній клінічній лікарні відкрито пер-
ше консультативне поліклінічне та стаціонарне рев-

мокардіологічні відділення. Після низки реорганіза-
цій, у 1995 р. — це Львівський обласний державний клініч-
ний лікувально-діагностичний кардіологічний центр, який 
очолює заслужений лікар України С.С. Павлик. У центрі пра-
цюють досвідчені лікарі-кардіологи, серед яких 6 кандида-
тів наук і 5 заслужених лікарів України.
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Ю.А. Іванів
(25.09.1955 р.н.). Доктор ме-

дичних наук (2007), професор 
(2008); з 1975 р. працює у Львів-
ському медичному інституті, 
з 1992 р. — завідувач кафедри 
променевої діагностики факуль-
тету післядипломної освіти Львів-
ського національного медично-
го університету імені Данила Га-
лицького. Президент Української 
асоціації фахівців з ехокардіо-
графії, член Європейської асо-
ціації кардіологів, член президії 
Асоціації радіологів України

Yu.A. Іvaniv 
(born in 25.09.1955). Doctor of medical sciences (2007), 

professor (2008); from 1975 is working in Lviv Medical Insti-
tute, from 1992 — chief of the Danilo Galytskyi Lviv National 
Medical University of the radial diagnostic chair of the Post-
graduate Training faculty. President of the Ukrainian  Echo-
cardiographyAssociation, Member of the European Cardio-
logic Association, Presidium Member of the Ukrainian Radio-
logy Association 

In different years in the region worked and continue 
to work: L.M. Antonenko, Honored Physician of Ukraine, 
Laureate of the State Prize of the USSR (1980), the main 
off-staff regional cardiologist during 22 years (from 1974). 
L.N. Anischenko; L.O. Gorbach; L.G. Dundych, candidate 
of medical sciences; V.G. Koval; L.S. Lavliuk; V.F. Pershyn, 
Honored physician of Ukraine; L.V. Poltorak, V.M. Sadokha; 
E.M. Tieliehin; O.V. Chaplii, assistant professor, and others.

У різні роки в області працювали i працюють: 
Л.М. Антоненко, заслужений лікар України, лау-

реат Державної премії УРСР (1980), головний по-
заштатний кардіолог області протягом 22 років 

(з 1974 р.), Л.Н. Аніщенко; Л.О. Горбач; Л.Г. Дун-
дич, кандидат медичних наук; В.Г. Коваль; Л.С. Лавлюк; 
В.Ф. Першин, заслужений лікар України; Л.В. Полторак; 
В.М. Садоха; Є.М. Тєлєгін; О.В. Чаплій, доцент, та ін. 

Ю.Г. Кияк
(25.01.1946 р.н.). Академік АН ВО України, доктор медичних наук (2000), професор (2002), завідувач кафедри сімей-
ної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (із 2005 р.), член Євро-
пейського товариства кардіологів
Yu.G. Kyiak
(born in 25.01.1946). Academician of the Ukrainian Academy of the Highest Education, doctor of medical sciences (2000), 
professor (2002), chief of the Danilo Galytskyi Lviv National Medical University family medicine chair (from 2005), Mem ber 
of the European Cardiologic Society 

Л.М. Антоненко і академік НАМН України В.М. Коваленко

L.M. Antonenko and academician of the Ukrainian NAMS 
V.M. Kovalenko
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MYKOLAIV REGION
The regional Cardiologic was founded in 1973 as the 

cardiologic section in the structure of Mykolaiv regional 
Therapeutic Society and included 25 members. 

The first Chairman of the Society was S.M. Terentiev (born 
in 19.08.1930), Honored physician of Ukraine (1995). From 
1964 to 2011 years he has been working in the regional hos-
pital as intern, senior intern, chief of the cardiologic depart-
ment. In 1972–1998 S.M. Terentiev was the main off-staff re-
gional cardiologist. The total S.M. Terentiev length of medi-
cal service — 55 years.

The development of the 
Cardiologic Society is closely 
bound with the formation of the 
Mykolaiv regional cardiolog-
ic service. The first cardio-rheu-
matology cabinet was organ-
ized in 1962 under the direction 
of S.Ya. Tsvyc (1962–1977). Car-
dio-rheumatology service dur-
ing 1968–1973 years was ad-
ministered by off-staff cardiolo-
gist O.M. Zakharchenko.

At the end of 1986 was 
founded the regional cardio-
logic dispensary. Its main doctor 
was A.C. Shapovalova (till 1990), 
аnd from 1990 to 1998 it was ad-
ministered  by S.D. Kovalchuk. Dur-
ing this time in the dispensary were 
working doctors I.A. Bovku no va, 
I.M. Melnychenko, N.A. Pavel-
chuk, E.V. Pshoniak, V.A. Rakhil.

On October 1998 the Region-
al Cardiologic Dispensary was 
reorganized into the cardiolog-

ic centre of the Mykolaiv Regional Hospital. It was headed 
by O.V. Shabilianov (born in 10.04.1955), candidate of medi-
cal sciences, Honored Physician of Ukraine, the main off-staff 
regional cardiologist (from 1998 till nowadays).

Now in the Centre are working 87 employees, among them 
14 physicians. 12 physicians have the highest category, 2 are can-
didates of medical sciences, 2 — Ho nored Physicians of Ukraine, 
1 — Honored worker of the Ukrainian medical service.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Обласне товариство кардіологів засноване 

у 1973 р. як кардіологічна секція при Миколаїв-
ському обласному товаристві терапевтів і налічува-

ло 25 членів.
Першим головою товариства був С.М. Терент’єв 

(19.08.1930 р.н.), заслужений лікар України (1995). 
З 1964 по 2011 р. працював в Обласній лікарні ординато-
ром, старшим ординатором, завідувачем кардіологічним 
відділенням. У 1972–1998 рр. — голов ний позаштатний кар-
діолог області. Загальний медичний стаж С.М. Терент’єва — 
55 років.

Розвиток Товариства кардіо-
логів тісно пов’язаний зі станов-
ленням кардіологічної служби 
Миколаївщини, перший кардіо-
ревматологічний кабінет було 
організовано у 1962 р. під ке-
рівництвом С.Я. Цвик (1962–
1977). Кардіоревматологічну 
службу у 1968–1973 рр. очолю-
вав позаштатний кардіоревмато-
лог О.М. Захарченко.

Наприкинці 1986 р. створе-
но Обласний кардіологічний 
диспансер, головним лікарем 
якого була А.С. Шаповалова 
(до 1990 р.), а у 1990–1998 рр. його 
очолював С.Б. Ковальчук. У той 
час у диспансері працювали ліка-
рі: І.А. Бовкунова, І.М. Мельни-
ченко, Н.А. Павельчук, Е.В. Пшо-
няк, В.А. Рахіль У жовтні 1998 р. 
Обласний кардіодиспансер ре-
організовано у Кардіологічний 
центр Миколаївської обласної лі-
карні. Його очолив О.В. Шабілья-
нов (10.04.1955 р.н.), кандидат медичних наук, заслуже-
ний лікар України, головний позаштатний кардіолог об-
ласті (з 1998 р. по сьогодні).

На сьогодні у центрі працюють 87 співробітників: 14 лі-
карів — 12 мають вищу категорію, 2 — кандидати медич-
них наук, 2 — заслужені лікарі України, 1 — заслужений 
працівник охорони здоров’я України.

Президія Школи кардіологів
Presidium of the School of Cardiology

Слухачі школи кардіологів
The audience of the School of Cardiology

Т.М. Михайлова, голов-
ний терапевт області
T.M. Mykhailova, main 
regional therapeutic

О . В .  Ш а б і л ь я н о в 
(10.04.1955 р.н.), канди-
дат медичних наук, за-
служений лікар України
O.V. Shabilianov (born 
in 10.04.1955), candidate 
of medical  sciences, 
H o n o r e d  P h y s i c i a n 
of Ukraine 
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ОDESA REGION 
In 1964 in the structure of the regional Therapeutic Soci-

ety which was headed till 1972 by academician of the USSR 
AMS, professor M.O. Yasynovskyi, was founded the cardio-
logic section. In 70th years of the ХХ century the different spe-
cialized Societies was separated from the Therapeutic Socie-
ty. In such way appeared the Odesa Regional Cardiologic So-
ciety, which was headed by L.I. Aleinikova.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
У 1964 р. при Обласному терапевтичному това-

ристві, яке до 1972 р. очолював академік АМН СРСР, 
професор М.О. Ясиновський, створено кардіологіч-

ну секцію. У 70-х роках ХХ ст. від терапевтичного то-
вариства почали відокремлюватися вузькоспеціалізо-

вані товариства. Так з’явилось Одеське обласне товари-
ство кардіологів, яке очолила професор Л.І. Алейнікова.

А.Є. Золотарьов
Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри про-
педевтики внутрішнiх хвороб (1977–1992) Одеського ме-
дичного інституту
A.Ye. Zolotariov 
Doctor of medical sciences, professor, chief of the Odesa 
Medical Institute chair of internal diseases propaedeutic 
(1977–1992)

Л.І. Алейнікова
(21.03.1923–17.05.1981). Док-
тор медичних наук (1966), про-
фесор (1968), заслужений діяч 
науки УРСР (1978), лаурет Дер-
жавної премії  УРСР (1980). 
У 1944 р. закінчила 1-й Москов-
ський медичний інститут. У 1944–
1949 рр. — ординатор Клініки 
пропедевтики внутрішнiх хво-
роб Одеського медичного ін-
ституту; у 1949–1953 рр. — ор-
динатор, завідувач відділення 
Лермонтовського санаторію; 
1953–1961 рр. — асистент, 1961–
1966 рр. — доцент, 1966–1981рр. — 

завідувач кафед ри госпітальної терапії Одеського медич-
ного інституту. Член правління Всесоюзного та Республі-
канського товариства кардіологів і товариства терапевтів
L.I. Aleinikova
(21.03.1923–17.05.1981). Doctor of medical sciences (1966), 
professor (1968), Honored Scientist and Technician of Ukraine 
(1978), Laureate of the Ukrainian State Prize (1980). Grad-
uated from the 1st Moscow Medical Institute in 1944, from 
1944 tо 1949 years — intern of the Odesa Medical Insti-
tute clinic of propaedeutic internal diseases, during 1949–
1953 years — intern, chief of the department of the Ler-
montov sanatorium; during 1953–1961 years — assistant, 
during 1961–1966 years — assistant professor, during 1966–
1981 years — chief of the Odesa Medical Institute chair of hos-
pital therapy. Member of the Board of all-Union and Repub-
lican Cardiologic Society and Therapeutic Society 
Ц.О. Левіна
(1904–1978). Доктор медичних наук (1939). Професор (1943), заслужений діяч науки УРСР (1964). У 1925 р. закінчила Одесь-
кий медичний інститут, у 1926–1929 рр. — аспірант, у 1929–1931 рр. — науковий співробітник науково-дослідної кафедри 
експериментальної та клінічної медицини; у 1931–1935 рр. — доцент, завідувач кафедри Всеукраїнського медико-аналітич-
ного інституту; у 1934–1941 рр. — викладач курсу діагностики в Одеському медичному інституті. У роки Великої Вітчизняної 
війни працювала в медичних інститутах Сталінграда і Ташкента. У 1945–1948 рр. — завідувач кафедри факультетської тера-
пії педіатричного та санітарно-гігієнічного факультетів; у 1948–1950 рр. — завідувач кафедри факультетської та госпітальної 
терапії цих же факультетів; у 1950–1974 рр. — завідувач кафедри пропедевтики внутрішнiх хвороб Одеського медичного 
інституту. Перша жінка — професор Одеського медичного інституту. Член правління Українського товариства кардіологів
Ts.O. Levina
(1904–1978). Doctor of medical sciences (1939), professor (1943), Honored Scientist of USSR (1964). In 1925 graduated from the 
Odesa Medical Institute, during 1926–1929 years — postgraduate student, during 1929–1931 years — scientist of the research chair 
of experimental and clinical medicine; during 1931–1935 years — assistant professor, chief of the chair of the all-Ukrainian Medical-
Analytical Institute; during 1934–1941 years — assistant of the diagnosis course in Odesa Medical Institute. During the Great Patri-
otic War worked in Medical Institutes of Stalingrad and Tashkent cities. During 1945–1948 years — chief the pediatric and sanitary-
hygienic faculties chair of faculty therapy; during 1948–1950 years — chief of the  chair of faculty and hospital therapy at the same 
faculties; during 1950–1974 years — chief of the Odesa Medical Institute internal diseases propaedeutic chair. Ts.O. Levina was the 
first woman — professor of Odesa Medical Institute. Member of the Board of the Ukrainian Cardiologic Society

Школа кардіологів, 2012
The School of Cardiology, 2012
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О.І. Мінаков
Доктор медичних наук, професор, завідувач ка-
федри пропедевтики внутрішнiх хвороб (1992–
1997) стоматологічного і педіатричного факуль-
тетів Одеського медичного інституту 
O.I. Minakov
Doctor of medical sciences, professor, chief of Ode-
sa Medical Institute pediatric and stomatology facul-
ties internal diseases propaedeutic chair (1992–1997) 

М.О. Ясиновський
(1899–1972). Академік АМН СРСР 
(1963), доктор медичних наук 
(1935), професор заслужений 
діяч науки УРСР. У 1922 р. закін-
чив Одеський медичний інститут, 
пройшов шлях від рядового ліка-
ря до академіка: 1934–1956 рр. — 
завідувач кафедри госпітальної 
терапії; у 1956–1972 рр. — завіду-
вач кафедри факультетської те-
рапії лікувального факультету, 
учасник Великої Вітчизняної ві-
йни: працював в евакогоспіталі, 
а з 1943 р. — флагманський (го-

ловний) терапевт Черноморського флоту. Голова Укра-
їнського і заступник голови Всесоюзного наукових това-
риств ревматологів 
M.O. Yasynovskyi
(1899–1972). Academician of the USSR AMS (1963), doc-
tor of medical sciences (1935), professor, Honored Scientist 
of the USSR. In 1922 graduated from the Odesa Medical In-
stitute, passed the way from ordinary physician to academi-
cian: during 1934–1956 years — chief of the hospital therapy 
chair, during 1956–1972 years — chief of the medicine facul-
ty chair of faculty therapy; participator of the Great Patrio-
tic War: worked in the evacuation hospital and from 1843 — 
the Main Therapeutic of the Black Sea Fleet. Head of the 
Ukrainian and deputy Head of all-Union Scientific Rheuma-
tologic Society

Ю.І. Карпенко
Доктор медичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри внутріш-
ньої медицини з курсом серце-
во-судинної патології Одеського 
національного медичного уні-
верситету імені І.І. Мечникова, 
член правління Асоціації кардіо-
логів України та Асоціації арит-
мологів України
Yu.I. Karpenko 
Doctor of medical sciences, profes-
sor, chief of the Odesa Medical Uni-
versity chair of internal medicine 
with the course of cardio vascular 

pathology. Member of the Board of the Ukrainian Associa-
tion of Cardiology and Ukrainian Arrhythmology Association 

С.О. Андрієвська
Доктор медичних наук, профе-
сор, головний позаштатний кар-
діолог області
S.O. Andrievska
Doctor of medical sciences, profes-
sor, the main off-staff regional car-
diologist

Б.І. Голобородько
Кандидат медичних наук, заступ-
ник головного лікаря Одеської 
міської клінічної лікарні № 3
B.I. Goloborodko
Сandidate of medical sciences, 
deputy main doctor of the Ode-
sa Municipal Сlinical Hospital № 3
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POLTAVA REGION
The Poltava branch of the Ukrainian Association of Cardio-

logy began from cardiologic section which was in the struc-
ture of the Poltava Therapeutic Society and was organized 
in 1974. The first Head of the section was professor M.A. Dud-
chen ko, who headed it till 1990. Cardiologic section includ-
ed 20 members.

During 1990–2004 years the Poltava Therapeutic 
Society which included cardiologic section was head-
ed M.M. Potіazhenko, doctor of medical sciences (1993), 
professor. 

Now the regional Association comprises over 90 members. 
The active members of the association are professors M.S. Ra-
sin, Yu.M. Kasakov.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Полтавське відділення Асоціації кардіологів 

України бере свій початок з кардіологічної секції, 
що входила до складу Полтавського товариства те-

рапевтів України, і була створена у 1974 р. Першим 
головою секції був професор М.А. Дудченко, який очолю-
вав її до 1990 р. Кардіологічна секція налічувала 20 осіб.

У 1990–2004 рр. Полтавське товариство терапевтів 
України, до складу якого входила кардіологічна секція, 
очолював М.М. Потяженко, доктор медичних наук (1993), 
професор. 

Нині віддлення налічує понад 90 членів. Активними 
членами віддлення є професориі М.С. Расін, Ю.М. Каза-
ков.

В.М. Ждан
(05.09.1960 р.н.). Доктор медич-
них наук (1995), професор (1996). 
Закінчив у 1984 р. Полтавський 
медичний стоматологічний ін-
ститут (нині — Українська ме-
дична стоматологічна академія), 
де відтоді і працює: з 1997 — за-
відувач кафедри загальної прак-
тики — сімейної медицини фа-
культету післядипломної освіти, 
із 2003 р. — ректор Української 
медичної стоматологічної ака-
демії. Член правління Асоціації 
кардіологів України

V.M. Zdan
(born in 05.09.1960). Doctor of medical sciences (1995), pro-
fessor (1996). Graduated from the Poltava Medical Stomato-
logic Institute (now — Ukrainian Medical Stomatologic Aca-
demy), where he is working till now: from 1997 — chief of the 
faculty of the postgraduate training general practice — family 
medicine chair, from 2003 — Rector of the Ukrainian Medical 
Stomatologic Academy. Member of the Board of the Ukrain-
ian Association of Cardiology 

У 2004 р. кардіологічна сек-
ція відокремилась і було утво-
рене Полтавське відділення Асо-
ціації кардіологів України, яке 
очолив І.П. Катеренчук, доктор 
медичних наук (1996), профе-
сор, завідувач кафедри внутріш-
ньої медицини № 2 з професій-
ними хворобами ДЗ «Українська 
медична стоматологічна акаде-
мія». Голова Полтавського об-
ласного антигіпертензивного 
клубу, член Європейської асоці-
ації кардіологів 

In 2004 the cardiologic section 
was separated and was organized the Poltava regional Car-
diologic Association under the administration of I.P. Kateren-
chuk, doctor of medical sciences (1996), professor, chief of the 
Ukrainian Medical Stomatologic Academy chair of internal 
medicine № 2 with professional diseases. Head of the Polta-
va regional anti-hypertensive club, Member of the Europe-
an Cardiologic Association

М.А. Дудченко
(26.08.1919 р.н.). Доктор медичних наук (1973), профе-
сор (1973). Закінчив Військово-медичну академію у Ленін-
граді (нині — Санкт-Петербург) у 1943. Військовий лікар; 
у 1960–1974 рр. — в Актюбінському медичному інститу-
ті (Казахстан). З 1974 по 1990 р. — завідувач кафедри фа-
культетської терапії Полтавського медичного стоматоло-
гічного інституту (нині — Українська медична стоматоло-
гічна академія), з 1990 р. — професор кафедри. Учасник 
Великої Відчизняної війни 
M.A. Dudchenko
(born in 26.08.1919). Doctor of medical sciences, profes-
sor. From 1974 till 1990 years he was the chief of the Poltava 
Medical Stomatological Institute (now — Ukrainian Medical 
Stomatologic Academy) chair of faculty therapy, from 1990 — 
professor of the chair. Participator of the Great Patriotic War

Заслужений лікар України М.П. Шкляренко (зліва)  
і академік І.Я. Кальвінш 

Honored Physician of Ukraine  M.P. Shkliarenko (from left) 
and academician I.Ya. Kalvinsh
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Обласне товариство кардіолог ів  було 

створено у 1970 році як кардіологічна секція при 
обласному товаристві 

терапевтів і налічувало 
18 членів. Головою було 

обрано лікаря-кардіолога 
Болсуновську В.Й. 

У Рівненській області 
на теперешній час працює 
84 кардіологи:

Верещук Л.Л., завідувач 
кардіологічним відділенням 
обласної клінічної лікарні 
(з 2009 р.), лікар-кардіолог 
вищої категорії, обласний 
позаштатний кардіолог.

Качан О.В., завідувач Цен-
тру складних порушень сер-
цевого ритму та рентгено-
хірургії, заслужений лікар 
України, головний терапевт 
області.

Підлісна В.С., кандидат 
медичних наук (2010), лікар-
кардіолог кардіологічного відділення обласної клінічної 
лікарні, Голова обласного терапевтичного товариства, 
Голова осередку Української асоціації фахівців із серцевої 
недостатності в Рівенській області.

У різні роки в області працювали та праціють 
лікарі-кардіологи: П.Г. Андерман, С.М. Бабіч, Л.Г. Брізе, 
Н.В. Люлько, З.С. Клименко,  Н.В. Астраханова, С.М. Маслій, 
І.В. Вівсянник, Г.В. Пиж, Ю.М. Помогов,  голова осередку 
Асоціації з невідкладної кардіології в Рівненській області; 
М.Т. Скорейко, Г.П. Ткачук, головний кардіолог області 
(1976), Т.Ф. Шафранський, головний кардіолог області 
(1976–1996), О.В. Євтушенко, кандидат медичних наук, 
завідуючий відділенням функціональної діагностики 
обласної клінічної лікарні.

RIVNO REGION 
The regional Cardiologic Society was founded in 1970 as the 

cardiologic section of the regional Therapeutic Society and 
included 18 members. Cardi-
ologist Bolsunovsca V.I. was 
elected as the Head.

Now in the Rivno region 
are working 84 cardiologists: 

Vereschuk L.L., Head of the 
regional clinical hospital car-
diologic department (from 
2009), cardiologist the high-
est category, main regional 
off-staff cardiologist 

Kachan O.V., chief of the 
Center of the heart rate com-
plicated disturbances and 
Rhoengen-surgery, Honored 
physician of Ukraine, the main 
therapeutic of the region. 

Pidlisna V.S., candidate 
of medical sciences (2010), 
cardiologist of the regional 
clinical hospital cardiologic 
department, Head of the re-

gional Therapeutic Society, Head of the Ukraine Association 
of specialists in heart failure regional Rivno branch. 

During different years in the region worked and are con-
tinuing to work next cardiologists: P.G. Anderman, S.M. Ba-
bych, L.G. Brize, N.V. Liulko, Z.S. Klymenko, N.V. Astrakhano-
va, S.M. Maslii, G.V. Pyzh, Yu.M. Pomogov, Head of the Rivno 
regional branch of the Ukrainian Association on Urgent Car-
diology; N.T. Skoreiko, G.P. Tkachuk, the chief regional car-
diologist (1976), T.F. Shafranskyi, chief regional cardio logists 
(1976-1996),  O.V. Yevtushenko, candidate of medical scien-
ces (1996), chief of the regional clinical hospital department 
of functional diagnosis.

О.В. Качан, головний терапевт області, та академік НАМН 
України В.М. Коваленко
O.V. Kachan — main regional therapeutic and academician 
of the Ukrainian NAMS V.M. Kovalenko

Кардіологи Обласної клінічної лікарні
Cardiologists of the Regional Clinical Hospital

Професор В.О. Шумаков, член-кореспондент НАМН Укра-
їни Ю.М. Соколов, Л.Л. Верещук, головний кардіолог об-
ласті, О.В. Качан, головний терапевт області

Professor V.A. Shumakov, corresponding member of the 
Ukrainian NAMS Yu.M. Sokolov, L.L. Vereshchuk, main 
regional cardiologist, O.V. Kachan, main regional therapeutic
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SUMY REGION
The cardiologic service of the Sumy region begins from 

1969 when was organized the cardiologic department in the 
structure of the region clinical hospital. At the same time was 

organized the Sumy regional 
Cardiologic society as the car-
diologic section in the struc-
ture of the regional Therapeu-
tic Society. 

The first Head of the sec-
tion was Z.M. Glivenko, chief 
of the cardiologic department 
of the Regional Clinical Hospi-
tal (1968–1993), the main off-
staff cardiologist of the region. 
Depute Head was V.V. Laba, 
candidate of medical scienc-
es (1993), the main physician 
of the regional cardiologic 
dispensary (1984–1996), from 
that time till now — assistant 
professor of the Sumy State 
University Medical Insti tu te 
chair of internal medicine.

During 1996–2007 years 
the Head of the Society 
was O.S. Kyseliova, Honored 
physician of Ukraine, the main 
physician of the regional car-
diologic dispensary. Under her 
participation was founded the 
modern establishment — the 
regional cardiologic dispen-
sary included the hospital de-
partment for 85 beds.

Nowadays the Society com-
prises 73 cardiologists from 

all districts of the region. Ac-
tive part in the work of the Society participate V.P. Zheleznyi, 
head of the № 1 Sumy municipal clinical hospital cardiolog-
ic department, and L.P. Moroz, chief of the Konotop central 
district hospital cardiologic department (1982–2004).

The important role in the development and formation of the 
Cardiologic Society played I.D. Rachynskyi (1937–2007), head 
of the Sumy regional Therapeutic Society, doctor of medical sci-
ences, chief of the Sumy State University  Medical Insti tu te chair 
of internal medi cine.

Each year members of the regional Cardiologic Society par-
ticipate in the scientific — practical conferences of Regional, 
State and International levels

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Кардіологічна служба Сумщини бере свій по-

чаток у 1969 р., коли при Обласній клінічній лікар-
ні було створено кардіологічне відділення. У 1971 р. 

засновано Сумське об-
ласне товариство карді-

ологів як кардіологічна сек-
ція при Обласному товари-
стві терапевтів.

Першим головою секції 
до 1988 р. була З.М. Глівен-
ко, завідувач кардіологічно-
го відділення Обласної клі-
нічної лікарні (1968–1993), 
головний позаштатний кар-
діолог області.

Заступником голови сек-
ції був В.В. Лаба, кандидат 
медичних наук (1993), го-
ловний лікар Обласного 
кардіологічного диспан-
серу (1984–1996). З 1996 р. 
по сьогодні — доцент ка-
федри внутрішньої меди-
цини Медичного інституту 
Сумського державного уні-
верситету.

У 1996–2007 рр. голо-
вою Товариства кардіоло-
гів була О.С. Кисельова, 
заслужений лікар України, 
головний лікар Обласного 
кардіо логічного диспансе-
ру. При її участі створено су-
часний заклад — Обласний 
кардіологічний диспансер 
зі стаціонаром на 85 ліжок.

На сьогодні товариство 
об’єднує 73 лікарів-кардіологів з усіх районов області. Ак-
тивну участь у роботі товариства беруть В.П. Желєзний, 
завідувач кардіологічного відділення Сумської міської клі-
нічної лікарні № 1, і Л.П. Мороз, завідувач кардіологічно-
го відділення (1982–2004) Конотопської центральної ра-
йонної лікарні.

Важливу роль у розвит ку та становленнi Товариства 
кардіологів відіграв голова Обласного товариства тера-
певтів Сумщини І.Д. Рачинський (1937–2007), доктор ме-
дичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої 
медицини Медичного iнституту Сумського університету.
Щороку члени Товариства кардіологів області беруть 
участь у науково-практичних конференціях обласного, 
державного та міжнародного рівня

З 2007 р. по сьогодні То-
вариство кардіологів очо-
лює І.М. Марцовенко, голо-
вний лікар Сумського обласно-
го кардіологчного диспансеру, 
голов ний позаштатний кардіо-
лог області

From 2007 till now the Sumy 
Cardiologic society is headed 
by I.M. Martsovenko, the main 
physician of the Sumy cardiologic 
dispensary, main off-staff cardio-
logist of the region 

І.М. Марцовенко
I.M. Martsovenko

Школа кардіологів, 2012 
The School of Cardiology, 2012 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
На Тернопільщині розвиток та становлення 

кардіологічного товариства, створенoго у 1974 р. 
як кардіологічна секція при Обласному товаристві 

терапевтів, тісно переплітається з роботою науко-
вого товариства терапевтів та співпрацею з науковцями 
Тернопільського державного медичного університету іме-
ні І.Я. Горбачевського. На сьогодні до Товариства кардіоло-
гів входять 64 лікарі-кардіологи. 

Головою Товариства з 1974 р. і понині є професор Б.І. Ру-
дик (22.10.1932 р.н.), доктор медичних наук (1986). Розпо-
чав трудову діяльність сільським лікарем (1957–1958) в с. Го-
рошівці Чернівецької області; 1958–1962 рр. — ординатор 
Тернопільської обласної клінічної лікарні; 1962–1965 рр. —  
аспірант Київського інституту вдосконалення лікарів; асис-
тент кафедри госпітальної терапії Чернівецького медично-
го інституту. У 1967–1969 рр. 
працював лікарем у Тунісі, 
а з 1971 р. — у Тернопільській 
медичній академії (нині — ме-
дичному університеті) асис-
тентом, доцентом, професо-
ром. У 1986–1996 рр. — за-
відувач кафедри кардіології; 
професор кафедри терапії і сі-
мейної медицини факультету 
післядипломної освіти.

У 1978 р. на базі Терно-
пільської обласної лікарні 
організовано Кардіологіч-
ний диспансер — голов ний 
лікар О.М. Масик, протягом 
майже 20 років його очолював М.І. Білик, та кардіо логічне 
відділення, першим завідувачем якого стала С.А. Лавренчук. 
У 1984 р. кардіологічне відділення очолив Д.М. Виштикалюк.

У 1996 р. засновано Кардіологічний центр, який очолив 
професор В.Д. Охримович.

Упродовж усього часу становлення кардіологічної служ-
би відбувалося при тісній співпраці з науковцями Терно-
пільського медичного інституту (нині — ДВНЗ «Тернопіль-
ский медичний університет імені І.Я. Горбачевського»). 
Фундатором і першим завідувачем кафедри був І.О. Мель-
ник, його наступником став доктор медичних наук, профе-
сор М.Г. Масик.

TERNOPIL REGION
In the Ternopil region the Cardiologic Society was creat-

ed in 1974 as the cardiologic section in the structure of the 
regional Therapeutic Society. The development and forma-
tion of the Cardiologic Society was tightly bound with the 
work of the Scientific Therapeutic Society and was performed 
in cooperation with the scientists of the I.Ja. Gorbachevskyi 
Ternopil State Medical University. Nowadays regional Cardi-
ologic Society comprises 64 cardiologists.

The Chairman of the Society from 1974 till now is B.I. Ru-
dyk (22.10.1932), doctor of medical sciences (1986), profes-
sor. He began his activity as country doctor (1957–1958) in the 
village of Goroshivtsi of the Chernigiv region; during 1958-
1962 years — intern of the Ternopil regional clinical hospi-
tal; during 1962–1965 years — postgraduate student of the 
Kyiv Institute of Postgraduate Training, then — assistant 

of the Chernivtsi Medical In-
stitute chair of hospital thera-
py. During 1967–1969 worked 
as a doctor in Tunis, from 
1971 was the assistant, assis-
tant professor, professor in Ter-
nopil Medical Academy (now 
Ternopil Medical University). 
During 1986–1996 years — 
chief of the faculty postgrad-
uate training chair of therapy 
and family medicine. 

In 1978 on the basis of the 
Ternopil regional hospital was 
organized the cardiologic dis-
pensary and O.M. Masyk be-

came its main doctor. During about 20 years M.I. Bilyk was the 
head both the dispensary and the cardiolo gic department, 
the first head of which became S.A. Lavrenchuk. In 1984 the 
cardiolo gic department was headed D.M. Vyshtykaliuk. 

In 1996 was organized the Cardiologic Centre and profes-
sor V.D. Okhrymovych became its head.

During all the time the forming of the cardiologic service 
was realized in tight cooperation with the scientists of the 
Ternopil Medical Institute (now — I.Ya. Gorbachevskyi Ter-
nopil Medical University). The founder and first chief of the 
chair was I.O. Melnyc, its successor  became doctor of medi-
cal sciences, professor M.G. Masyk.

Президія школи кардіологів, 2011
Presidium of the School of Cardiology, 2011

М.І. Швед 
Доктор медичних наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і тех-
ніки України (1997), завіду вач 
кафедри внутрішньої медици-
ни № 1, член правління Асоціа-
ції кардіологів України
M.I. Shved
Doctor of medical sciences, profes-
sor, Honored physician and techni-
cian of Ukraine (1997), chief of the 
internal medicine chair № 1, Mem-
ber of the Board of the Ukrai nian 
Association of Cardiology

С.І. Сміян
Професор, доктор медичних 
наук,  професор,  завідувач 
кафедри внутрішньої медицини 
№ 2 Тернопільського медичного 
університету
S.I. Smiian
Professor, doctor of medical scienc-
es, professor, chief of the internal 
medicine chair № 2 of the Ternopil 
medical University
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KHARKIV REGION
In 1964 was organized  the regional Therapeutic Socie-

ty which included 75 members. The first Head of the Society 
during 1964–1970 years was professor L.T. Mala, and in 1970–

1976 years it was headed 
by professor V.G. Pogore-
ltsov. 

 A f t e r  g ra d u at i n g 
from the Kharkiv Med-
i c a l  I n s t i t u t e  f r o m 
1938 to 1941 years L.T. Mala 
wo r ke d  a s  t h e  co u n -
try physician, from June 
1 9 4 1  t о  S e p t e m b e r  
1946 served in the Sovi-
et Army. From September 
1946 worked in Kharkiv 
Medical Institute as clinical 
intern (1946–1949), post-
graduate student (1949–
1952), doctorate (1952–
1954), assistant profes-
sor (1954–1955), chief 

of the therapy chair (from 1955). During 1981–1986 served 
as the Director of the branch of the Academician M.D. Straz-
hesko Kyiv Research Institute of Cardiology. From 1988 till 
2003 years L.T. Mala is the Director of the Ukrainian AMS In-
stitute of Therapy. She was the Member of the Internation-
al Society of Internal Medicine (1974–2003), acting Member 
of the International Society of Cardiovascular Pharmacother-
apy (1993–2003), deputy head of the Ukrainian Therapeutic 
Society and Scientific Cardio logic Society. 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
У 1964 р. засновано Обласне товариство кар-

діологів, яке налічувало 75 членів. Першим голо-
вою була професор Л.Т. Мала (1964–1970), у 1970–

1976 рр. його очолював 
професор В.Г. Погорельцов.

Після закінчення Харків-
ського медичного інституту 
у 1938–1941 рр. Л.Т. Мала пра-
цювала сільським лікарем, 
з червня 1941 по вересень 
1946 р. перебувала у рядах 
Радянської Армії. З вересня 
1946 р. працювала у Харків-
ському медичному інституті: 
клінічним ординатором (1946–
1949), аспірантом (1949–1952), 
докторантом (1952–1954), до-
центом (1954–1955), завідува-
чем кафедри терапії (з 1955 р.), 
у 1981–1986 рр. виконувала 
обов’язки директора філіалу 
Київського НДІ кардіології іме-
ні академіка М.Д. Стражеска. З 1988 по 2003 р. — дирек-
тор Інституту терапії АМН України. Була членом Міжна-
родного товариства внутрішньої медицини (1974–2003), 
дійсним членом Міжнародного товариства кардіоваску-
лярної фармакотерапії (1993–2003), заступником голови 
Українського товариства терапевтів та наукового това-
риства кардіологів.

Л.Т. Мала
(13.01.1919–14.04.2003). Акаде-
мік НАН України (1993), академік 
АМН України (1993), академік АМН 
СРСР (1974), доктор медичних наук 
(1954), професор (1955), заслуже-
ний діяч науки УРСР (1969), лаурет 
Державної премії СРСР (1980)
L.T. Mala
(13.01.1919–14.04.2003). Aca-
demician of the Ukrainian Nation-
al Academy of Sciences (1993), aca-
demician of the Ukrainian AMS 
(1993), aca demician of the USSR AMS 
(1974), doctor of medical sciences 

(1954), professor (1955), Honored Scientist of Ukraine (1969), 
Laureate of the State Prize of the USSR (1980)

В.І. Волков
(03.10.1937 р.н). Доктор медич-
них наук (1989), професор (1994), 
заслужений діяч науки і техні-
ки України (2001). Після закін-
чення Ленінградського медич-
ного педіатричного інституту 
з 1962 по 1966 р. працював ліка-
рем-терапевтом районної лікар-
ні. У 1966 р. — клінічний ордина-
тор кафедри госпітальної терапії 
Харківського медичного інститу-
ту, з 1972 р. — аспірант цієї ж ка-
федри. У 1977–1980 рр. працю-
вав у Нігерії, а з 1981 р. — заві-

дувач відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця 
Інституту терапії НАМН України
V.I. Volkov
(born in 03.10.1937). Doctor of medical sciences (1989), pro-
fessor (1994), Honored Scientist and Technician of Ukraine 
(2001). After graduating the Leningrad Medical Pediatric 
Institute from 1962 to 1966 years worked as the doctor —  
therapeutic in the district hospital. In 1966 — clinical intern 
of the Khakiv Medical Institute chair of hospital therapy, from 
1972 — postgraduate student the same chair. During 1977–
1980 years worked in Nigeria, and from 1981 — chide of the 
atherosclerosis and chronic heart disease department of the 
Ukrainian NAMS Institute of Therapy 

В.Й. Целуйко
Доктор медичних наук (1994), 
професор (2000). Після закін-
чення Харківського медичного 
інституту з 1980 по 2000 р. пра-
цювала в Інституті терапії, прой-
шовши шлях від лаборанта з ви-
щою освітою до завідувача відді-
лення генетики атеросклерозу. 
Із 2000 р. — завідувач кафедри 
кардіології та фукціональної ді-
агностики Харківської медичної 
академії післядипломної освіти. 
Член правляння Асоціації кардіо-
логів України

V.Y. Tseluiko
Doctor of medical sciences (1994), professor (2000). Af-
ter graduation from the Kharkiv Medical Institute from 
1980 tо 2000 years worked in the Institute of Therapy and 
passed the way from laboratory assistant with high educa-
tion to the chief of the atherosclerosis genetics department. 
From 2000 — chief of the Kharkiv Academy of Postgraduate 
Training chair of cardiology and functional diagnostics. Mem-
ber of the Board of the Ukrainian Association of Cardiology
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Удостоєна звання Героя Соціалістичної Пра-
ці із врученням ордена Леніна і Золотої медалі 

«Серп і молот» (1979), нагороджена орденом «Ге-
рой України» із врученням ордена Держави (1999) 

та іншими урядовими нагородами.

She was awarded the title «The Hero of the Socialist La-
bour» with the decoration of the Lenin Order and Golden 
Medal «Hammer and Sickle» (1979), awarded with the Or-
der «The Hero of Ukraine» and decorated with the «State Or-
der» (1999) and other Government awards.

С.М. Коваль
Доктор медичних наук (1994), 
професор (1999). З 1982 р. пра-
цює в інституті терапії АМН Укра-
їни молодшим, старшим, провід-
ним науковим співробітником, 
а з 1996 р. — завідувач відділу ар-
теріальної гіпертонії
S.M. Koval
Doctor of medical Sciences (1994), 
professor (1999). From 1982 is work-
ing in the Ukrainian AMS Institute 
Therapy as junior, senior, principal 
scientist, and from 1996 chief of  
of arterial hypertension department

М.І. Яблучанський
(26.02.1950 р.н.). Доктор медичних наук (1989), професор (1993). У 1973 р. закінчив Донецький 
медичний інститут, у 1984 р. — механіко-математичний факультет Харківського універси-
тету імені В.Н. Каразіна. Декан факультету фундаментальної медицини, завідувач кафедри 
внутрішніх хвороб (внутрішньої медицини з 2010 р.) Харківського національного універси-
тету імені В.Н. Каразіна (з 1992 р. по сьогодні). Член Міжнародного товариства дослідників 
серця, Європейського товариства кардіологів, Асоціації кардіологів України, Товариства уль-
тразвукової діагностики СНД, Європейського товариства біомедичного інжинірингу, Укра-
їнської академії технологічної кібернетики, член правляння Асоціації аритмологів України 
M.I. Yabluchanskyі
(born in 26.02.1950). Doctor of medical sciences (1989), professor (1993). In1973 graduated from 
the Donetsk Medical Institute, in 1984 — mechanical-mathematical faculty of the V.N. Karasin 
Kharkiv University. Dean of the V.N. Karasin Kharkiv National University faculty of fundamental 
medicine (from 1992 till now), chief of the chair of internal diseases (from 2010 — internal 
medicine). Member of the International Society of the Heart Investigators, European Cardiologic 

Society, the Ukrainian Association of Cardiology, Society on Ultrasound Diagnostics of the Council of Independent States, 
European Society of biomechanical engineering, Ukrainian Academy of technological cybernetics, Member of the Board 
of the Ukrainian Arrhythmology Association 

Д.Є. Волков
Кандидат медичних наук, завід-
увач відділення інструменталь-
ної діагностики і міні-інвазивних 
втручань ДУ «Інститут загальної 
і невідкладної хірургії» НАМН 
України, асистент кафедри хі-
рургії серця та магістральних су-
дин Харківської медичної акаде-
мії післядипломної освіти
D.Ye. Volkov 
Candidate of medical sciences, 
chief of the Department of the in-
strumental diagnosis and mini-in-
vasive interventions of the State Es-

tablishment «Institute of General and Urgent Surgery» of the 
Ukrainian NAMS, assistant of the Kharkiv Medical Academy 
of Postgraduate Training heart and main vessels surgery chair 
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KHERSON REGION
The regional Cardiologic Society was founded in 1981. 

Its development and formation were tightly connected with 
the work of the regional cardiologic dispensary, which was 
organized in 1990. Nowadays it is one of the most modern 
high-specialized medical establishment of the Tavria region. 
Medical assistance to the po pulation of the Kherson region 
is provided by 59 cardiologists.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Обласне товариство кардіологів заснова-

не у 1981 р. Його розвиток та становлення тіс-
но пов’язані з роботою Обласного кардіологіч-

ного диспансеру, створеного у 1990 р. На сьогодні 
це один із найсучасніших висококласних спеціалізова-
них лікувальних закладів Таврійського регіону. Медич-
ну допомогу населенню Херсонської області забезпечу-
ють 59 лікарів-кардіологів.

Школа кардіологів, 2013
The School of Cardiology, 2013

Будні Обласного кардіологічного диспансеру
Week-days of the Regional cardiological dispensary
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
У 1986–2006 рр. головою товариства була лікар-

кардіо лог Обласного кардіологічного диспансе-
ру М.І. Білоус, заслужений лікар України.

На сьогодні кількість членів товариства становить 
97 лікарів-кардіологів, серед яких 67 — фахівці ви-

щої та першої категорії; 2 — кандидати медичних наук — 
А.Ш. Оголя і В.І. Паламарчук, заслужений лікар України.

Члени Товариства бе-
руть участь у міжнарод-
них і вітчизняних нау-
ково-практичних кон-
ф е р е н ц і я х ,  з ’ ї з д а х 
і конгресах: Н.В. Щелепа 
і Т.В. Зав’янець — учас-
ники ХХ і ХХІ Європей-
ського конгресів кардіо-
логів; відзначені дер-
жавними нагородами 
та почесними звання-
ми: В.П. Орлик — відмін-
ник охорони здоров’я 
(1978), орденом «Знак 
пошани» (1982), заслуже-
ний лікар України (1986); 
звання «Заслужений лі-
кар України» також при-
своєно В.І. Паламарчуку 
(1997); Г.О. Корсун (1998). 
М.І. Білоус (2004); В.В. Ва-
сильківський (2011) наго-
роджені Почесною Гра-
мотою Верховної Ради 
України.

KHMELNYTSKYI REGION
During 1986–2006 years the Chairman of the So-

ciety was the cardiologist of the regional cardiologic 
disрensary M.I. Bilo us, Honored physician of Ukraine.

Nowadays the regional Society comprises 97 cardio-
logists among which 67 are specialists of the highest and first 
cate gories, 2 — candidates of medical sciences A.Sh. Ogo-
lia and V.I. Palamarchuk — the main refional off-staff ther-

apeutic, Honored physician 
of Ukraine.

The members of the Socie-
ty participate in international 
and national scientific — prac-
tical conferences, congresses 
and meetings: N.V. Shchelepia 
and T.V. Zavianets are the partic-
ipators of the XXth and XXIth Eu-
ropean Cardiologic Congress-
es, decorated with the State 
awards and honorary titles: 
V.P. Orlyk — Honored physician 
of Ukraine (1986), Distinguished 
worker in Health Service (1978), 
Orden «The Sign of Respect», 
the title «Honored Physician 
of Ukraine» was awarded also 
to V.I. Palamarchuk (1997), 
H.O. Korsun (1998). M.I. Bilo-
us (2004) and V.V. Vasylkivskyi 
(2011) were awarded with the 
Honorary diploma of the Ukrai-
nian Supreme Soviet.

Кардіологічне товариство в області створено у 1982 р. 
Його очолила Г.О. Корсун, завідуюча кардіологічним від-
діленням Обласної лікарні, заслужений лікар України

The Cardiologic Society in the region was organized 
in 1982. It was headed by Н.O. Korsun, chief of the cardio-
logic department of the regional hospital, Honored physi-
cian of Ukraine

Із 2006 р. Обласне товариство 
кардіологів очолює В.В. Василь-
ківський — завідувач кардіоло-
гічного відділення Хмельницько-
го обласного госпіталю інвалідів 
Великої Вітчизняної війни

From 2006 the regional Cardiologic 
Society is headed by V.V. Vasylkivs-
kyi — the chief of the cardiolog-
ic department of the Khmelnitsk 
regional hospital for the war-disa-
bled persons  of the Great Patrio-
tic War
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CHERKASY REGION
The cardiologic service of the Cherkasy region begins from 

60th years of the XX century, when in 1962 on the basis of the 
Chercasy regional hospital therapeutic department was cre-
ated the cardio-rheumatological department under the di-
rection of a physician S.A. Yesko.

In 1981 was founded the regional Cardiologic Socie-
ty, development of which was tightly connected with 
the formation of the regional cardological service. 
From 1981 tо 1986 years the main off-staff cardiologist 
was H.S. Zakharchenko, the physician of the Cherkasy re-
gional hospital, now — cardio logist of the dispensary de-
partment of the Cherkasy regional Cardiologic Centre, 
Honored Physician of Ukraine.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Кардіологічна служба області бере свій поча-

ток від 60-х років ХХ ст., коли у 1962 р. на базі те-
рапевтичного відділення Черкаської обласної лікар-

ні було створено кардіоревматологічне відділення, 

яке очолив лікар С.А. Єсько.
У 1981 р. засновано Обласне товариство кардіологів, 
розвиток якого тісно пов’язаний зi становленням карді-
ологічної служби області. У 1981–1986 рр. головним по-
заштатним кардіологом була Г.С. Захарченко, лікар Чер-
каської обласної лікарні, нині — лікар-кардіолог диспан-
серно-поліклінічного відділення Черкаського обласного 
кардіо логічного центру, заслужений лікар України.

У 1985 р. було створено обласний 
кардіологічний диспансер, який 
у 1987 р. очолив В.І. Казмірук, 
кандидат медичних наук, заслу-
жений лікар України, головний 
позаштатний кардіолог області. 
Нині він завідувач відділення гі-
пертонічної хвороби серця Чер-
каського обласного кардіологіч-
ного центру, головний позаштат-
ний терапевт області

In 1985 р. was founded the region-
al cardiologic dispensary, which 
in 1987 was headed by V.I. Kaz-
miruk, candidate of medical scienc-

es, Honored Physician of Ukraine, main off-staff cardiologist 
of the region. Nowadays he is the Head of the heart hyper-
tension disease department of the Cherkasy cardiologic cen-
tre, main off-staff regional therapeutic

Після реорганізації на базі кардіо-
логічного диспансеру створено 
Черкаський обласний кардіоло-
гічний центр, головний лікар — 
С.В. Журба, заслужений лікар 
України, головний позаштатний 
кардіолог області, завідувач від-
ділення гострої коронарної не-
достатності та порушень ритму. 
На сьогодні у центрі працюють 
56 лікарів

After the re-organization on the ba-
sis of the cardiologic dispensary was 
founded the Cherkasy regional Car-
diologic Centre and its main phy-

sician became S.V. Zhurba — Honored Physician of Ukraine, 
main off-staff regional cardiologist, chief of the department 
of acute coronary insufficiency and heart rhythm disturbanc-
es. Nowadays 56 physicians are working in the Centre 

Міністр охорони здоров’я член-кореспондент НАМН 
України Р.В. Богатирьова серед співробітників Обласно-
го кардіологічного центру
Ukrainian Minister of Health corresponding member of the 
Ukrainian NAMS R.V. Bogatyriova among the employees 
of the Regional cardiological Centre 

Т.Д. Бахтеєва, голова комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров’я

T.D. Bakhteeva, Head of the Ukrainian Super Council Com-
mittee on the problems of Health Protection
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Чернівецький осередок Асоціації кардіологів 

України веде свою історію від 1980 р., коли в області 
було створено Товариство кардіологів, яке очолив про-

фесор О.М. Синчук (11.04.1928–2006). Доктор медичних 
наук (1970), професор (1973), завідував кафедрою госпіталь-
ної терапії Чернівецького медичного інституту (нині — Буко-
винський державний медичний університет) з 1982 по 1992 р. 

У 1994 лікарі-кардіологи обрали головою осередку Асоціа-
ції кардіологів України професора В.К. Тащука (27.02.1960 р.н.), 
доктора медичних наук (1992), професора, заслуженого ліка-
ря України (2009), завідувача кафедри внутрішньої медици-
ни, фізичної реабілітації та спортивної медицини (1996), чле-
на правління Асоціації кардіологів України

Із 2010 р. співголовою Чернівецького осередку є голов
ний лікар Обласного клінічного кардіологічного диспансе-
ру, позаштатний обласний кардіолог, кандидат медичних 
наук І.О. Маковійчук.

У 2010 р. в області створені осередки Української асоці-
ації фахівців з серцевої недостатності; Асоціації аритмоло-
гів України, Асоціації з невідкладної кардіології та Асоціа-
ції дослідників України.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Кардіологічна служба області бере свій початок 

у 1963 р., коли обласним позаштатним кардіоревмато-
логом працювала В.Т. Вой-
тович. У цей період створено 
Обласне кардіологічне това-
риство, яке очолив М.Д. Би-
ховець (1923–1988), канди-
дат медичних наук, заслуже-
ний лікар України.

На базі Міської лікар-
ні № 2 створено обласний 
центр серцево-судинної хі-
рургії, який очолює В.Г. Ге-
расимов, заслужений лікар 
України

На сьогодні товариство 
налічує 65 членів, серед 
яких В.М. Рековець, кандидат 
медичних наук; А.І. Швидчен-
ко, заслужений лікар України.

CHERNIVETSKA REGION
Chernivetska branch of the Ukrainian Association of Cardio-

logy appeared in 1980 when in the region was founded the Car-
diologic Society which was headed by professor O.M. Synchuk 
(11.04.1928–2006), doctor of medical sciences (1970), pro fes sor 
(1973), chief of the Chernivetska Medical Institute (now — Buko-
vinskyi State Medical University) chair of hospital therapy from 
1982 to 1992 years.

In 1994 cardiologists elected V.K. Tashchuk as the Chairman of the 
Cherni vetskyi branch of the Ukrainian Association of Cardiology. 
V.K. Tashchuk (born in 27.02.1960), doctor of medical sciences (1992), 
professor, Honored physician of Ukraine (2009), chief of the chair of in-
ternal medicine, physical rehabilitation and sportive medicine (1996), 
Member of the Board of the Ukrainian Association of Cardiology

From 2010 the main doctor of the regional clinical cardiolog-
ic dispensary, regional off-staff cardiologist, candidate of medi-
cal sciences I.O. Makoviichuk is the co-Chairman of the Ukraini-
an Association of Cardiology Cherni vetskyi branch 

In 2010 in the region were founded all-Ukrainian public or-
ganizations: Ukrainian Association of specialists on cardiac fail-
ure, Ukrainian Association of Arrhythmology, Association of Ur-
gent Cardiology and Association of Investigators of Ukraine.

CHERNIGIV REGION 
The cardiologic service in the region was founded 

in 1963 when V.T. Voitovych worked as the regional off-
staff cardiologist. At the pe-
riod was created the regional 
Scientific Society, which was 
headed by M.D. Bykhovetz 
(1923–1988),  candidate 
of medical sciences, Hon-
ored Physician of Ukraine.

At the basis of the № 2 Mu-
nicipal Hospital was founded 
the regional centre of car-
dio-vascular surgery, which 
is headed by V.G. Gerasymov, 
Honored Physician of Ukraine

Nowadays the Socie-
ty comprises 65 members, 
among which are V.M. Reko-
vets, candidate of medical sci-
ences, A.I. Shvydchenko, Hon-
ored Physician of Ukraine.

Професор М.І. Швед і професор В.К. Тащук

Professor M.I. Shved and professor V.K. Tashchuk
Президія Школи кардіологів, 2012

Presidium of the School of Cardiology, 2012

Товариство кардіологів Чернігівської області поновило 
свою роботу у 2012 р. Його очолив І.П. Баток, голов ний 
позаштатний кардіолог області

The Chernigiv regional Cardiologic Society resumed its activ-
ity in 2012. It was headed by I.P. Batok, the main off-staff re-
gional cardiologist 


