
- вулиця в Шевченківському районі м. 

Києва (1869), 

- теплохід С-506. 
-  Заснована щорічна медична премія 

ім. М. Пирогова в Чернігові.  

- На честь 200-річчя з дня 

народження Національний банк 

України відкарбував срібну ювілейну 

монету «Микола Пирогов» 

номіналом 5 гривень. 
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Звертайтеся до 
бібліотеки ім. В. Кучера 

Деснянського району м. Києва 
        

                      
 
 
 
 
 

Контактна інформація: 
02166, м. Київ, 

вул. Курчатова 9/21 
тел. для довідок 519-89-80 

е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 

 

Чекаємо на Вас: 
понеділок-четвер: з 11-оо до 19-оо 
неділя:  з 10-оо до 18-оо 
п’ятниця, субота: вихідний 
останній понеділок місяця – санітарний 
день 

 

Ми завжди раді Вам допомогти! 
 
 

 

 

Пам’ятка створена на базі фондів ЦБС та 

Інтернет ресурсів 

Централізована  
бібліотечна система 

Деснянського району     
м. Києва 

 

                          Бібліотека  ім. В. Кучера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Пирогов Микола 

             Іванович 
                     

                          13.11.1810 -23.11.1881 

                     

          (видатний український хірург) 

 

 

         П А М ’ Я Т К А  
        

 

                (згідно проекту бібліотеки  

         „Здоров’я людини – здоров’я нації”) 

 

 

 

                Київ, 2015 



Шановні Деснянці! 
 

     Вашій увазі пропонуємо пам’ятку, 

присвячену видатному українському 

та російському хірургу, анатому, 

науковцю та педагогу, засновнику 

атласа топографічної анатомії 

людини, засновнику військово-

польової хірургії, людині, яка 

започаткувала використання анестезії 

при оперативних втручаннях - 

Миколі Пирогову, згідно проекту 

нашої бібліотеки „Здоров’я людини 

– здоров’я нації”. 

 

Микола Іванович 

Пирогов народився 

13 листопада 1810 

року в Москві в сім'ї 

військового 

чиновника, був 

тринадцятою 

дитиною. 
 

 Початкову освіту здобув удома. З 

1822 по 1824 навчався у приватному 

пансіоні. 
 

   У чотирнадцять років поступив на 

медичний факультет Московського 

університету, отримавши диплом, ще 

декілька років вчився за кордоном, 
захистив докторську дисертацію і в 

двадцять шість років став 

«Професором хірургії».  

З 1841 року працює в 

Медико-хірургічній академії 

Петербургу, де створив першу в 

Росії хірургічну клініку і заснував 
в ній  ще один напрям медицини 

— госпітальну хірургію.      

 

Життя та 

наукова 

діяльність  
 

В жовтні 1846 

року сталося 

перше випробу-
вання ефірного наркозу.    В 1847 

році Микола Іванович зробив 

першу операцію із застосуванням 

знеболення. 
  

     Микола Пирогов склав 

перший анатомічний атлас, що 

став незамінним керівництвом 

для лікарів-хірургів. Цей атлас і 

запропонована Пироговим 

методика стали основою всього 

подальшого розвитку оперативної 

хірургії.  
 

     Оперуючи поранених, під час 

Кримської війни в Севастополі в 

1853 році, Пирогов вперше в 

історії медицини застосував 

гіпсову пов’язку, давши початок 

ощадній тактиці лікування 

поранень кінцівок, позбавивши 

багатьох солдатів і офіцерів 

ампутації. Під час облоги 

Севастополя, для догляду за 

пораненими, Пирогов керував 

вченням і роботою сестер  
Хрестовоздвиженської общини 

сестер милосердя. Пирогов М. І. по 

справедливості вважається осново-
положником військово-польової 

хірургії. 
  

     23 листопада 1881 року Микола 

Пирогов помер в своєму маєтку. 
            

    В ш а н у в а н н я  п а м ’ я т і  
 

     Видатного всесвітньо відомого 

лікаря та вченого, талановитого 

педагога Миколу Пирогова 

вшановують в Болгарії, Естонії та 
Росії, споруджуючи пам’ятники та 
обеліски на його честь, називаючи 

вищі навчальні заклади та вулиці. 
     В Україні в с. Пирогово (в межах 

м. Вінниця) збереглася садиба-музей 

М. Пирогова, де покоїться його 

забальзамоване тіло. 
 

На його честь названі: 
- Вінницький національний медичний 

університет, 
- Центральна міська лікарня м. 

Севастополя, 

- вулиця у  м. Вінниця, 

Українська монета 

«Микола Пирогов» 

реверс 


