
Історія кафедри внутрішньої медицини № 3 з 
курсом сестринської справи 

 
 З відкриттям медичного факультету при (тодішньому) 

Новоросійському університеті в 1900   р.  в Одесі почали роботу в якості 
керівників клінік ряд видатних вчених-терапевтів світового рівня - 
професори П.А.   Вальтер, С.В.   Левашов, Ф.Г.   Яновський.  

Ф. Г. Яновський в 1904    р.  обраний професором новоствореної 
кафедри госпітальної клініки медичного факультету (тодішнього) 
Новоросійського університету, у подальшому він - професор кафедр 
терапевтичного профілю медичного факультету Київського 
університету. Розробляв питання, присвячені клініці туберкульозу, 
хвороб нирок, патології травлення, клінічній бактеріології, імунологіі 
туберкульозу.  

 Таким чином, завдяки зусиллям талановитих клініцистів була 
закладена потужна основа для розвитку Одеської школи терапевтів. 
Важливо зазначити, що плідна діяльність на медичному факультеті 
була підкріплена солідною матеріальною базою. Нововідбудовані 
лабораторії і клініки були обладнані новітнім обладнанням і на той 
момент часу повністю відповідали провідним лабораторіям і клінікам 
Європи.  

 

  
 

Феофил Гаврилович Яновский (1860-1928) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 У 1921-1930    рр.  кафедрою госпітальної терапії завідував професор 
В.Є.    Ставракі, який опублікував результати дослідження 
ферментативних систем і обмінних процесів при різних 
захворюваннях. Протягом 1930-1934 рр.  кафедра не функціонувала в 
зв'язку з введенням чотирирічного навчання.  Згодом кафедру очолив 
професор, а пізніше - академік АМН СРСР, М. А. Ясиновський (1934-
1956).  

 
Володимир Омелянович Ставракі (1877 - 1932) 

 
Професор М.А.    Ясинівський з 1934 р. по 1956   р.  завідував 

кафедрою госпитальної терапії, з 1956 р. по 1972 р.  - кафедрою 
факультетської терапії.  У 1961    р.  М.А.    Ясинівського обирають 
членом-кореспондентом, в 1963    р.  - дійсним членом АМН СРСР.  
Опублікував понад 240 наукових праць, в тому числі 10 монографій, 
присвячених різним питанням ревматизму, захворюванням опорно-
рухового апарату, шлунка, кишечнику, жовчного міхура. Ним були 
описані важкодіагностуємі прояви ревматизму, встановлені 
особливості розвитку, методи лікування та попередження серцевої 
недостатності при ревматизмі, розроблені схеми лікування і 
профілактики цієї патології.  М.А.    Ясинівський вніс великий вклад в 
розробку деяких питань військово-польової і військово-морської 
терапії, у тому числі епідемічного гепатиту на флоті.  

 
Михайло Олександрович Ясинівський (1899 – 1972) 



З 1956 р. по 1959 р.  кафедрою керував доцент П. Л. Гінзбург, який 
присвятив свої дослідження водно-сольовому обміну при різних 
захворюваннях, а також судинним поразкам при ревматизмі.  

 Професор Г. Ф. Бойко завідував кафедрою госпітальної терапії з 
1959р. по 1966р.  Він першим в Одесі використовував 
електрокардіограф у клінічній практиці і наукових дослідженнях, у 
тому числі у хворих з порушеннями венечного кровопостачання.  

 Професор Л. Й.   Алейникова очолювала кафедру госпітальної 
терапії з 1966р. по 1982 р.  Під її керівництвом в Одесі в 1967    р.  була 
створена служба надання допомоги хворим на ішемічну хворобу серця, 
в тому числі інфарктом міокарда, що включала швидку допомогу, 
стаціонар, реанімаційне і реабілітаційне відділення, а також 
кардіологічний санаторій. Подібна служба в той час їснувала лише в 
Москві. Важко переоцінити внесок професора Л. Й.    Алейникової в 
розвиток морської медицини в Одесі, місті, де кожен третій дорослий 
чоловік мав морську професію.  Л. Й. Алейникова була в числі перших 
розробників нового методу лікування хворих на інфаркт міокарда, що 
полягає у введенні в кровотік тромболітичних засобів і 
антикоагулянтів, що дозволяло в ряді випадків добитися розчинення 
тромба, а в цілому - знизити летальність серед хворих.  В даний час такі 
підходи відносяться до першочергових.  

 

  
Людмила Йосипівна Алейникова (1923-1981) 

 
З 1982 р. по 2006 р.  кафедрою завідував В. М.    Юрлов.  Під його 

керівництвом написані 22 кандидатських і 2 докторські дисертації.  
Наукові інтереси В. М.   Юрлова різнобічні: геморагічні діатези, 
запальні захворювання легенів, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна 
хвороба, фізіотерапевтичні методи лікування різноманітних 
захворювань.  Професор В. М.   Юрлов впровадив в клінічну практику 
методику диференційного діагнозу за ведучим клінічним синдромом, 
підготував ряд цінних для практичної діяльності та навчального 
процесу навчальних посібників.  



 У 2006    р.  кафедру госпітальної терапії очолила професор Н. 
А.    Золотарьова, а в 2007   р.  кафедра була розділена на дві.  Кафедру 
внутрішньої медицини № 3 з курсом сестринської справи очолив 
професор А.Є.    Поляков.  


