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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

 

В 1960 році на базі обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова вперше в 

Вінницькій області було відкрите дитяче хірургічне відділення на 40 ліжок, 

очолюване хірургом-фронтовиком Клавдією Степанівною Білецькою, яка 

працювала на той час асистентом госпітальної хірургічної клініки. Саме на базі 

цього відділення в 1966 році доценту Кукурузі Юрію Петровичу було доручено 

організацію курсу дитячої хірургії. Першими співробітниками стали Кедик А.Н., 

Левківський О.В., Назаренко І.Г., Коцюбинський Ю.М. Було розпочато викладання 

дитячої хірургії на 4-му та 5-му курсах педіатричного факультету, 5-му курсі 

лікувального факультету. У зв’язку з поступовим розширенням програми 

підготовки студентів з дитячої хірургії, в 1976 році курс дитячої хірургії 

реорганізований в самостійну кафедру (зав. – доц. Ю.П. Кукуруза). 

Лікувальна, педагогічно-наукова та матеріальна база кафедри значно 

покращилась у зв’язку з відкриттям у 1980 році обласної дитячої клінічної лікарні. 

Можливості клінічної бази дозволяли викладати планову і невідкладну хірургію, 

ортопедію і травматологію, неонатальну хірургію, урологію, онкологію дитячого 

віку. 

При відкритті курсу дитячої хірургії за конкурсом на педіатричному 

факультеті була створена перша група субординаторів-дитячих хірургів, що дало 

можливість підготувати кваліфікованих спеціалістів для розширення складу 

кафедри і забезпечення практичної ланки охорони здоров’я дитячими хірургами. 

Асистентами кафедри за конкурсом були обрані Навроцький В.А., Лойко Є.Є., 

Швець В.О., Вронський А.Ф., Фіщенко В.О., Погорілий В.В., Ситник М.М., Фомін 

О.О. 

За перші 10 років колектив кафедри провів надзвичайну велику роботу, щоб 

виконати нагальні завдання: створити повноцінні спеціалізовані хірургічні бази для 

надання висококваліфікованої допомоги дітям і навчанню студентів всім розділам 

дитячої хірургії на належному рівні. 

В клініці вперше в повному об’ємі розпочалось надання оперативної 

допомоги новонародженим з різними вадами розвитку (проф. Кукуруза Ю.П.). 



Вперше в регіоні були виконані корегуючи операції при обструктивних ураженнях 

шлунково-кишкового тракту сечовидільної сиситеми, міхурові-уретеральному 

рефлюксі (проф. Фомін О.О.). 

Значно розширився об’єм операцій при інших захворюваннях хірургічного 

профілю (торакальна хірургія, онкологія, ортопедія, травматологія, гематологія та 

ін.). 

Паралельно збільшувався об’єм і вдосконалювався педагогічний процес. 

Колектив кафедри працював буквально “день і ніч”, так як, окрім обов’язкової 

педагогічної і лікувальної роботи, приходилося приймати участь в усуненні всіх 

складних хірургічних ситуацій, допомагати лікарям оволодівати спеціалізованими 

розділами хірургії. Для колективу клініки дитячої хірургії абсолютним прикладом 

взірця служіння дітям являється засновник Вінницької школи дитячих хірургів 

професор Юрій Петрович Кукуруза.  

Перші викладачі кафедри прийшли із дорослої хірургії, через те ми дуже 

цінували і цінуємо допомогу в оволодінні особливостями спеціалізованих розділів 

дитячої хірургії, яка була надана професором Сітковським М.Б., академіками 

Ісаковим Ю.А., Долецьким С.Я., Степановим Е.О., а також іншими 

висококваліфікованими співробітниками їх клінік. 

За більш як 50-річну історію свого існування, колектив кафедри виріс із 6 

співробітників до 15. Пріоритетними напрямками роботи кафедри є викладацька, 

лікувальна та наукова діяльність. 

Клініка дитячої хірургії налічує 7 відділень хірургічного профілю. Кожен 

робочий день в клініці розпочинається з ранкової наради відділень хірургічного 

профілю на якій доповідається стан  поступивши хворих за добу, обговорюються 

поточні справи у кожному із відділень, розподіляється робота в операційних, 

заслуховуються звіти виїздів по лінії медицини катастроф та обговорюються 

клінічні випадки. Лікувально-профілактична робота співробітників кафедри 

організована за кураторським принципом, за кожним відділенням хірургічного 

профілю закріплений  співробітник кафедри, який здійснює щотижневі обходи, 

приймає участь у консиліумах та обговореннях складних хворих, бере участь у 

оперативних втручаннях. Співробітники кафедри чергують відповідальними 

хірургами у клініці, а також здійснюють виїзди по лінії медицини катастроф у 

райони області.  
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ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

 

На кафедрі дитячої хірургії згідно навчальних планів та програм до 

дипломної освіти проводиться викладання дитячої хірургії, урології, 

ортопедії та травматології, онкології для студентів 5 та 6 курсів медичних 

факультетів №1 та №2. На кафедрі також здійснюється фахова 

післядипломна підготовка  для лікарів-інтернів дитячих хірургів, лікарів-

інтернів педіатрів, сімейних лікарів, хірургів та медичних психологів. На базі 

кафедри реалізуються програми післядипломної освіти лікарів дитячих 

хірургів, дитячих урологів, дитячих ортопедів-травматологів. 
 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Основні напрямки наукових досліджень кафедри дитячої хірургії завжди 

базувались на потребах практичної медицини. Серед основних наукових проблем 

велику питому вагу займала проблема ургентної та гнійної хірургії, особливо у дітей 

молодшого віку. За цим напрямком  були проведені фундаментальні комплексні 

наукові дослідження і захищені дисертації професорів Кукурузи Ю.П., Погорілого 

В.В., Фоміна В.В., Конопліцького В.С., доцентів Левківського О.В., Назаренка І.Г., 

Лойка Є.Є., Навроцького В.А., Якименка О.Г., аспірантів: Солейка Д.С., 

Паламарчука Ю.П., Погребняка І.О., Богача Ю.Г., Сасюка А.І.,  Лукіянця О.О., 

аспірантів - іноземних громадян Алі Важиха, Аммара Аль-Фалах, Башара 

Шмайссані. 

 

 
 



 

 

Результати наукових досліджень – 25 дисертацій, із них 6 докторських, 

більше 800 друкованих робіт, 15 монографій, 12 навчально-методичнихї посібників. 

В активі кафедри більше 100 патентів на винахід та корисні моделі, 206 

раціоналізаторських пропозицій, участь в більш як 100 фахових наукових 

конференціях, участь в роботі міжнародних конгресів, тренінгів. Організація та 

проведення міжнародних конференцій та конгресів: І Конгресу дитячих хірургів 

України з міжнародною участю у м.Хмільник, 2007р.; участь в організації та 

проведенні Наукового форуму «ІV Міжнародних Пироговських читань» 

присвячених 200 річчю М.І. Пирогова, м. Вінниця, 2010 р., в рамках якого відбувся 

з’їзд хірургів України та секція з дитячої хірургії.  

В період 2018-2022 рр. колектив кафедри націлений працювати над новою 

науковою темою: "Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій 

діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних 

захворювань у дітей". 

 

 
 

На кафедрі постійно проводиться велика виховна робота зі студентами з 

питань етики та деонтології. По науковим проблемам кафедри працює студентський 

науковий гурток, “ІDEA” www.ideaclub.vn.ua члени якого приймають активну 

участь в розробці нових наукових досліджень, успішно виступають з доповідями на 

наукових конференціях з дитячої хірургії міжнародного, республіканського та 

місцевого рівня.  



 
В теперішній час кафедра дитячої хірургії працює на базі 7 відділень (162 

ліжка) обласної дитячої клінічної лікарні і надає всі види хірургічної допомоги дітям 

м. Вінниці та  області. 

З 2011 року, згідно Наказу МОЗ України № 532 від 23.08.2011 кафедра 

дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. 

Пирогова є опорною для розробки навчальних планів та програм з дитячої хірургії 

для студенів медичних психологів 5 та 6 курсу.  

 

 
Колективом кафедри, разом з однопрофільними кафедрами Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця та Буковинського державного 

медичного університету було розроблено навчальний план та програму з дитячої 

хірургії, яка в теперішній час успішно реалізовується у трьох вищих медичних 



закладах де навчаються студенти медичні психологи. Опорною кафедрою та 

колективами вище зазначених кафедр підготовлено та випущено з друку 

навчальний посібник для студентів 5 курсу: «Ургентна дитяча хірургія». 

«Новоутворення тканин у дітей. Частина І (самостійна аудиторна та поза аудиторна 

робота студентів медичних психологів V курсу) під загальною редакцією В.В. 

Погорілий, О.Г. Якименко, В.С. Конопліцький, В.А. Навроцький. – Вінниця: ПП 

«ТД Едельвейс і К». – 2016. – 320 с.; та методичні розробки для викладачів: 

«Ургентна дитяча хірургія». «Новоутворення тканин у дітей. Частина І методичні 

рекомендації для викладачів до практичних занять з дитячої хірургії на 5 курсі за 

спеціальністю «Медична психологія» / під загальною редакцією В.В. Погорілий, 

О.Г. Якименко, В.С. Конопліцький, В.А. Навроцький. – Вінниця: ПП «ТД 

Едельвейс і К». – 2016. – 352с. Підготовлено ще один посібник для студентів 6 

курсу. 

 

 


