
Історія кафедри медицини катастроф та 

військової медицини 
 

Вперше в історії Одеського медичного інституту в вересні 1933 року 

відкривається спеціальна кафедра військово - медичної освіти студентів, яка 

мала назву - Кафедра санітарної оборони. Першим начальником кафедри 

був військовий лікар 2-го рангу Микола Іванович Благодатський, який 

очолював її до 1937 року. З 1937 по 1941рік  перейменовану вже Кафедру 

військово-медичної підготовки очолював Михайло Дмитрович Доброхотов. 

У роки окупації міста Одеси немецько-фашистськими загарбниками з 

жовтня 1941 по квітень 1944 року Одеський медичний інститут не існував. 

Після визволення Одеси з квітня 1944 року відновлено Кафедру військово-

медичної підготовки, яку в ті роки очолювали: полковник м/с Георгій 

Олександрович Дмітрієвський (1944–1947р.р);  генерал-майор м/с Симон 

Давидович Рейзен (1947–1953р.р.);  полковник м/с, доцент Андрій 

Максимович Богомаз (1953–1963р.р.).  

     Головними напрямками діяльності військової кафедри було глибоке 

вивчення великого досвіду організації медичного забезпечення бойових дій 

сухопутних військ, впровадження в учбовий процес перевіреної у ході війни 

системи етапного лікування поранених та хворих з евакуацією за 

призначенням, наукова робота викладачів військової кафедри в 

співавторстві з військово-польовими хірургами по патології бойових ран та 

етіопатогенезу травматичного шоку.  

      Враховуючи те, що Одеса була військово-морським регіоном, в квітні 

1963 року кафедра стала називатися - Військово-морська кафедра Одеського 

медичного інституту. Це пов’язано з якісним перетворенням Військово-

морського флоту під впливом науково-технічної революції, впровадження 

ракетно-ядерної зброї у підводні системи стратегічного призначення. 

В 1963 році Наказом Головнокомандувача Військово-Морського 

Флоту начальником кафедри був призначений кандидат медичних наук 

доцент полковник м/с Федір Іванович Максимков (1963 – 1970р.р.). 

 

На кафедрі було створено: 

o Цикл організації і тактики медичної служби Військово-морського флоту 

(ОТМС ВМФ); 

o Цикл військової токсикології, радіології та медичного захисту від зброї 

масового ураження (ВТ і ЗЗМУ); 

o Курс медичної служби цивільного захисту (МС ЦЗ). 



       З 1970 по 1978 рік кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент, 

полковник м/с Микола Федорович Фомін. В 1978 році на посаду начальника 

кафедри було призначено доцента, полковника м/с Георгія Олександровича 

Дружиніна. На цій посаді він був до 1990 року. З 1990 року кафедру 

очолював доктор медичних  наук,  професор  полковник  м/с  Віталій  

Володимирович Кононенко. 

В вересні 1993 року кафедру перейменовано в Військову кафедру 

при Одеському державному медичному університеті,  в серпні 1994 року – 

в Кафедру військової підготовки,  а в 1996 році – в Кафедру екстремальної 

та військової  медицини Одеського державного медичного університету.  

З 2003 року Кафедра екстремальної і військової медицини 

перейменовується в Кафедру медицини катастроф та військової медицини, 

і вводиться в дію нова програма навчання студентів. 

За всі роки існування кафедри було підготовлено десятки тисяч 

офіцерів медичної служби. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України з 2010 року 

Кафедру медицини катастроф та військової медицини ОНМед.У 

розформовано. 

У зв’язку з загостренням політичної ситуації на Україні, анексією 

Криму та початком бойових дій на Донбасі виникла необхідність в 

підготовці великої кількості висококваліфікованих військових лікарів. 

Тому, Наказом ректора Одеського національного медичного університету 

№361-о від 19.08.2015 року, згідно Постанови Кабінету Міністрів України 

№143 від 25.03.2015року, та Наказом Міністра Оборони України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України № 514/633/989 від 29.09.2015р. «Про утворення кафедр медицини 

катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів» з 

01.09.2015 року відновлено Кафедру медицини катастроф та військової 

медицини Одеського національного медичного університету. У 2015 році 

завідувачем кафедра медицини катастроф та військової медицини було 

призначено Заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, доцента 

Майданюка  Володимира Павловича. 

     Основним завданням кафедри є підготовка офіцерів медичної служби 

запасу з метою забезпечення Збройних Сил України,  Військово- Морських 

Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю 

висококваліфікованих військових лікарів для виконання військового 

обов’язку в запасі, служби у військовому резерві, проходження військової 

служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу Збройних 



Сил України, Військово - Морських Сил України та в інших військових 

формуваннях. 

Всього  на кафедрі по учбовим програмам навчалось більш 24000 

студентів. За програмою підготовки офіцерів запасу пройшли навчання 

біля 500 студентів. 

Кафедра забезпечена всім необхідним для учбового процесу медичним 

майном згідно наказу МО України №261 від 2017 року,  та додатково                       

має на оснащені: 

- Багатоцільовий симулятор життєдіяльності пацієнта при бойовій 

травмі та травматичній кровотечі (Симулятор TRAUMA HAL 

S3040.100) -  призначений для моделювання ситуацій при бойовій травмі, 

травматичній кровотечі та травматичній ампутації кінцівок;  

-Багатоцільовий симулятор життєдіяльності пацієнта (Симулятор 

HAL S3201) - призначений для моделювання ситуацій при наданні 

кваліфікованої медичної допомоги на госпітальному етапі. 

- 10 манекенів «ТОРС» для  серцево-легеневої  реанімації зі 

світловою індикацією;  

- 5 багатоцільових тренажерів для відновлювання прохідності 

дихальних шляхів. 

Оснащення, яке має кафедра, дозволяє якісно підготувати до роботи в 

екстремальних та бойових умовах студентів-медиків та медичний персонал 

військових підрозділів. 

За період з 2016 по 2020 р.р.  симуляційні манекени багаторазово 

використовувались під час проведення майстер-класів, практичних занять 

та тренінгів. 

    Крім студентів, в сімуляційному комплексі кафедри пройшли підготовку  

велика кількість представників  вищого, середнього та молодшого 

медперсоналу  61-го Військового мобільного госпіталю, керівного складу 

Військово-Морських Сил України, водолазних спеціалістів.   

 


