
″Борючись із хворобами і нещастями, ми вдосконалюємо життя — 

 це і є головна мета лікарської діяльності″ 

Ф.Г. Яновський 

КОРИФЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ 

– АКАДЕМІК ФЕОФІЛ ЯНОВСЬКИЙ 



Видатна постать 

На славнозвісній Батиєвій горі в           

Києві розташовується Національний 

інститут фтизіатрії і пульмонології    

імені Ф. Яновського НАМН України. 

Тут упродовж багатьох років              

шанують пам’ять про його   заснов- 

ника - відомого українського медика, 

професора Феофіла Яновського.       

Поруч із будівлею інституту стоїть                

пам’ятник ученому. 

 



Видатна постать 

12 червня 2020 року медична та наукова громадськість         

України відзначає 160 років від Дня народження Феофіла       

Гавриловича  Яновського - видатного українського                

терапевта, науковця, громадського діяча, основоположника  

вітчизняної фтизіатрії, одного із засновників знаменитої       

Київської терапевтичної школи, першого в історії                   

української медицини академіка-клініциста, дійсного члена  

Всеукраїнської академії наук 

 



 Дитинство  

Народився Ф.Г. Яновський 12 червня 1860 року в 

с. Миньківці Новоушицької волості, Подільської 

губернії, нині Хмельницька область, у багато-     

дітній сім’ї службовця. Батько Гаврило                

Яновський походив із старовинного дворянсько-

го роду Гоголів-Яновських, далекий родич             

Миколи Гоголя, був високоосвіченою людиною,  

закінчив Головний педагогічний інститут у          

Петербурзі, працював в  Управлінні державного 

майна, знав грецьку, латинську і польську мови. 

Він вчив Феофіла музиці, грі на скрипці та співу, 

виховав і розвинув у нього музикальність слуху 

та любов до мистецтва,   що ними потім                

відзначався Ф.Г. Яновський 



Роки навчання  

 1870-го родина переїздить до Вінниці, а Феофіл вступає у       

Києві до 4-го класу гімназії, яку закінчує із золотою медаллю. 

По її закінченні він вступає до Київського імператорського    

університету св. Володимира на медичний факультет. На цей 

вибір, поза  сумнівом, вплинули родинні обставини: недуги      

матері й брата Сергія. Брат хворів на туберкульоз. Саме ця   

хвороба стане визначальною для самого  Феофіла                    

Гавриловича, саме їй він присвятить свою хрестоматійну      

монографію. 



Роки навчання 

Навчання на медичному факультеті виявило    

неабиякі здібності юнака. Він умів напрочуд     

раціонально використовувати кожну хвилину. 

Старанно вивчав мови. Зокрема, англійську     

опанував, заучуючи слова дорогою до                

університету або клінік. Загалом володів          

п’ятьма мовами. В університетських                 

лабораторіях Яновський у роки навчання         

опанував усі доступні на той час методики        

досліджень. 



Лікар-гуманіст 
Ф. Яновського вважали найкращим випускником університету, але

після його закінчення той залишився без місця роботи. Лише за        

кілька місяців ця скромна людина отримає посаду позаштатного     

ординатора в госпітальній клініці. Та й то без казенного утримання. 

Тож щоб бодай щось заробити, Феофіл Гаврилович на дверях свого 

помешкання вивішує табличку «Частный прием. Врач                      

Ф. Г. Яновский. Внутренние болезни». Його пацієнтами були люди 

переважно незаможні, відповідно й плата була символічна. Додатко

вий заробіток давала праця в лазареті Києво-Подільської духовної 

школи. Саме там кредо життя Яновського «Ближче до хворого!»     

знайшло своє буквальне втілення: часто лікар залишався ночувати 

біля тяжкохворого в палаті. 

Висока гуманність і людяність у поєднанні з надзвичайною              

майстерністю лікаря досить швидко здобули йому повагу і любов    

тисяч пацієнтів. Серед яких чимало таких відомих, як                      

М. Заньковецька,   І. Карпенко-Карий, М. Старицький та інші.        

Професора Яновського знали далеко за межами Києва і країни 



Наукові здобутки 

1886-го Феофіл Гаврилович як ординатор їде до Франції та                  

Німеччини. Він вивчає бактеріологію в Коха й Пастера, знайомиться 

з кращими європейськими клініками. А повернувшись до Києва,        

засновує першу в місті й одну з найкращих в імперії бактеріологічну 

лабораторію. Крім клінічної бактеріології, напрямами його наукових 

пошуків були туберкульоз, хвороби нирок, легень, органів травлення. 

Наукові праці, присвячені лікуванню туберкульозу, стали                      

настільними книгами для фтизіатрів і терапевтів. А його дослідження 

з питань  нефрології не втратили актуальності й дотепер. 



Професор медицини 

На початку Першої світової війни Феофіл Гаврилович працював в  

осередках епідемій насамперед як лікар. За видатні заслуги,               

безкорисливе служіння науці, лекторську майстерність Яновському 

було присвоєно почесне звання заслуженого професора.  

Ф. Г. Яновський, першим із клініцистів був удостоєний звання          

академiка Всеукраїнської академiї наук. Ф. Г. Яновський був              

редактором 1-го видання Великої Медичної Енциклопедії, членом     

редколегії журналу ″Лікарська справа″, довго працював як               

співредактор журналів: ″Врачебное дело″, ″Український медичний 

архів″, ″Вопросы онкологии″. 

 



Видатна постать 

8 липня 1928 року лікар завершив  

свій земний шлях, надзвичайно       

складний і славний. «Пішла з          

життя Людина» - так починалися   

некрологи в газетах. І, попри           

розпал боротьби з релігією,               

академіка Яновського урочисто       

відспівали в Софійському соборі.    

На церемонії поховання було майже 

все місто. Так кияни висловлювали 

шану і глибоку вдячність своєму    

Лікареві 

 
Пам’ятник Ф.Г. Яновському в            

с. Миньківці Дунаєвецького району 

Хмельницької області, встановлений 

біля лікарні  



Видатна постать 

Ім’я Ф. Яновського було присвоєно створеному і                   

очолюваному ним Київському протитуберкульозному         

інституту – нині це Державна установа «Національний       

інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України», який в  ці 

місяці знаходиться на передньому плані боротьби з              

пандемією COVID-19 і регулярно публікує на своєму сайті 

наукові протоколи лікування страшної недуги. 



Посилання на джерела: 

http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa/18/pdf18-4/46.pdf 

 

http://ju.org.ua/ru/holocaust/905.html 

 

http://www.golos.com.ua/article/332467 

 

https://www.umj.com.ua/article/3638/storinki-zhittya-i-diyalnosti-feofila-g

avrilovicha-yanovskogo-do-150-richchya-vid-dnya-narodzhennya-f-g-yano

vskogo 
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