
             На його честь названі:  
- Московський міський науково-дос-
лідний інститут швидкої допомоги; 
- Полтавська обласна клінічна лікар-
ня; 
- вулиця  у м. Донецьк; 
- провулок  у  м. Полтава. 
- Заснована щорічна  обласна  премія 

ім. М. В. Скліфосовського в м. Пол-
тава.  
-  До 125-річчя з дня народження    М. 
В. Скліфосовського  в Молдові було 

випущено поштову марку. 
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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 
 

 

   

 
                       
 

                                           

                       
 
       Скліфосовський Микола  
                  Васильович                
                     6.04.1836 -13.12.1904 

                     
  (видатний український хірург) 

 
             П А М ’ Я Т К А          

 

        (згідно загальносистемного проекту   
     «Україна в контексті світової цивілізації») 
  
 
 
                                     Київ, 2016 

        Бібліотека 
        Ім. В .Кучера 



             Шановні Деснянці ! 
 

     Вашій увазі пропонуємо пам’ят -
ку ,  присвячену видатному українсь-
кому та російському хірургу, анато-
му, вченому, який один із перших за-
провадив  асептику та антисептику  у 

хірургічній практиці, сприяв жіночій 

медичній освіті, організації медич-
ного факультету при університеті  в 

Одесі – Миколі Васильовичу Скліфо- 
совському, згідно  проекту «Україна в 

контексті світової цивілізації». 
 
Микола  Васильович  

Скліфосовський 
народився  6 квітня 1836 
року на хуторі поблизу 

містечка  Дубоссари Херсонської 

губернії (нині Молдова) в сім’ї 

бідного канцеляриста, виховувався в 

притулку для сиріт. 
    Навчався в Одеській гімназії, після 

закінчення вступив на медичний фа- 
культет  Московського університету.  
     В 1859 році по закінченні універ-
ситету він повернувся на батьківщи-
ну, де працював в Одеській  міській  

лікарні.  
     У 1870-1871 рр. М. Скліфосовсь-
кий  був професором  Київського уні-
верситету, пізніше  професор вищих 

медичних шкіл у Петербурзі та 
Москві. 

              В 1863 р. М. В. Скліфосовсь-
кий  отримав ступінь доктора ме-
дицини, захистивши дисертацію 

«Про кров’яну приматочну пух-
лину».   

                                                       
Життя  та наукова  

діяльність  

 

У 1866 році М. 

Скліфосовський  
відправився у 

закордонне 

відрядження  –  
стажувався  в Англіі, Фран-
ції і Німеччині.   
   М. Скліфосовський  брав 

участь,  як військово-польо-
вий хірург  та медичний кон-
сультант,  в австро-пруській 

та франко-пруській війнах.  
З першого до останнього дня 

був учасником  російсько-
турецької війни 1877 -1878 
рр.  Через його руки пройшло 

більше 10000 поранених.      
    Після завершення військо-
вих дій на Балканах працю-
вав професором у Московсь-
кому університеті, завідува-
чем хірургічної клініки, яку 

розбудував і перетворив у 

потужний лікувальний комп-
лекс.  

    М.  Скліфосовський  одним із 

перших не тільки в Росії, але й 

Європі,  став запроваджувати в 

хірургічній практиці методи асе-
птики й антисептики, успішно 

виконуючи операції, які до  ньо-
го майже не проводилися.  
   Видатний вчений  написав по-
над 100 праць з найактуальні-
ших проблем хірургії. Його ро-
боти присвячені військово-по-
льовій хірургії, травматології,  

хірургії органів черевної порож -
нини.  Багато зусиль вклав  М. 

Скліфосовський  і в створення 

медичних журналів.  Він засну-
вав два видання – «Хірургічний 

літопис»  і  «Літопис російської 

хірургіі».  
    Помер М.  В. Скліфосовський  
у віці 68 років 13 грудня 1904 
р.  у своєму маєтку в Яківцях на 

Полтавщині.  
 

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

 

  Видатного,  всесвітньо відомого  
лікаря та вченого, талановитого  
педагога та громадського діяча   
Миколу Скліфосовського 
вшановують  в  Молдові, Росії  та  ін. 

країнах, споруджуючи пам’ятники та 
обеліски на його честь, називаючи  
заклади та вулиці 


