
Легенда української хірургії 

Багато уваги Олександр Шалімов 

приділяв розвитку хірургії кровоносних 

судин. Він по праву вважається одним з 

основоположників рекоструктивно-

відновлювальної ангіохірургії в Україні. 

У 1978 році Олександр Шалімов 

обраний Академіком АН УРСР.  

У 1988 році призначений почесним 

директором Київського науково-

дослідного інституту клінічної та 

експериментальної хірургії.  

У 1998 році 

академіка 

Шалімова 

визнано 

«Людиною 

планети». 
 

Олександр Шалімов - автор більше 

830 наукових праць та 112 винаходів, він 

написав 30 монографій і видав 3 атласи.  

Помер Олександр Шалімов 28 

лютого 2006 року, похований на 

Байковому цвинтарі у Києві. 

 

Вшанування пам’яті  

Видатного, всесвітньо відомого 

лікаря, вченого, громадського діяча 

Олександра Шалімова вшановують 

споруджуючи пам’ятники та називаючи 

заклади. 
 

На його честь названі: 

- Національний інститут хірургії та 

трансплантології  у м. Києві;  

- Харківська міська клінічна лікарня № 2. 
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Контактна інформація: 

02166, м. Київ, вул. Курчатова 9/21 

тел.: 519-89-80 

е-mail:bibliotekakuchera@ukr.net 

веб-сторінка: http://desnabib.kiev.ua 

 

Чекаємо на Вас: 

понеділок-четвер: з 11-00 до 19-00 

п’ятниця, неділя: з 11-00 до 18-00 

субота: - вихідний 

останній понеділок місяця – санітарний день 

 
 

Пам’ятка підготовлена за матеріалами фондів бібліотек 

ЦБС та інтернет-ресурсів 
 

 

 

    Централізована бібліотечна система  

              Деснянського району 

                        м. Києв 

 

 

 

 

Бібліотека ім. В. Кучера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАЛІМОВ ОЛЕКСАНДР 

ОЛЕКСІЙОВИЧ 

(20.01.1918–28.02.2006) 

 

 

(видатний український хірург) 

 

 
П А М ’ Я Т К А  

 

за проектом  

«Здоров’я людини – 

здоров’я нації»  

 

 
 
                                    Київ, 2018                     

 

http://desnabib.kiev.ua/


Шановні Деснянці! 

 

Вашій увазі пропонуємо пам’ятку 

присвячену відомому хірургу, доктору 

медичних наук, професору, академіку 

HAH та АМН України, Герою України – 

Шалімову Олександру Олексійовичу. 

Народився 

Олександр 

Олексійович 

Шалімов  

20 січня 1918 р. 

в селянській 

багатодітній родині в селі Введенка 

Липецької області. У 1925 році сім'я 

переїхала на Кубань, на хутір Звезділін 

Натирбовського району. Тут Олександр 

почав вчитися в школі. 

У 1936 році майбутній хірург 

закінчив з відзнакою робітфак 

Кубанського медичного училища. У 

тому ж році він вступив до Кубанського 

медичного інституту. Під час випускної 

екзаменаційної сесії почалася Друга 

світова війна. Останній іспит з хірургії 

здав вже достроково. 
 

Життя та наукова діяльність 

 

З 1941 по 1944 роки Олександр 

Шалімов працював головним лікарем і 

хірургом Нерчинсько-Заводської 

районної лікарні Читинської області.  

У 1944 році молодого хірурга 

переводять у Петровськ-Забайкальський 

на посаду головного лікаря, завідувача 

хірургічним відділенням. 

 

У 1946 році Олександр Шалімов 

почав працювати хірургом у Брянській 

лікарні, до якої незабаром приїхав 

Микола Амосов. Для обох робота в 

Брянську стала школою вищої 

майстерності в хірургії. 

У 1949 році Олександр Шалімов 

був призначений головним хірургом 

Орловського облздороввідділу і 

завідувачем хірургічним відділенням 

обласної лікарні. Однак в 1953 році він 

знову повернувся до Брянська де 

зайнявся науковими дослідженнями. 

Темою кандидатської дисертації, яка 

була захищена в 1955 році, Шалімов 

обрав пластику стравоходу за власною 

методикою. 

З 1956 року був обраний доцентом 

кафедри хірургії Харківського 

медичного інституту, а після захисту 

докторської дисертації «Хірургічне 

лікування раку головки підшлункової 

залози і фатерова сосочка» з 1959 р. 

очолив кафедру торакальної хірургії та 

анестезіології Українського Інституту 

вдосконалення лікарів. 

Після створення в 1965 році 

Харківського науково-дослідного 

інституту загальної та невідкладної 

хірургії він призначається його 

директором і одночасно завідує 

кафедрою торакоабдомінальної хірургії. 

Роки роботи в Харкові були періодом 

становлення Олександра Шалімова як 

вченого. 
З 1970 року Олександр Шалімов 

працює в Києві. Спочатку він був обраний 

завідувачем кафедрою 

торакоабдомінальної хірургії, керував 

відділенням хірургії Київського науково-

дослідного інституту гематології та 

переливання крові, деякий час виконував 

обов'язки директора цього інституту.  

З 1972 року він очолює Київський 

науково-дослідний інститут клінічної та 

експериментальної хірургії (зараз 

Національний інститут хірургії і 

трансплантології імені О. О. Шалімова 

НАМН України (2006), створення і 

становлення якого проходило під його 

керівництвом. 

У 1976 році 

Олександра 

Олексійовича Шалімова 

призначають 

головним редактором 

журналу «Клінічна 

хірургія», а в 1980 році – 

головним хірургом МОЗ 

УРСР. 


