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Краєзнавча діяльність бібліотек

В]йна пройшлась
ПО.І.ХНіХдоМХ

У статті висвітлено досвід краєзнавчоЇ роботи Бібліо-
теки  Вінницького  національного  медичного  університет_у
ім. М. І. Пирогова у відтворенні історіЇ університету перjоду
другdісвітовdі.війни.

майже    100-річна    істо-
рія  Вінницького  націо-
нального медичного уні-

верситету (ВНМУ) ім. М. |. Пирогова
схожа   на   старий   фоліант,   багато
сторінок  якого,  на  жаль,  з  часом
потьмяніли,  літери  згасли,  а  тому
тексти    вимагають    реставрацЇі.,    а
ще -уточнень та  встановлення  іс-
торично.і. правди  в змалюванні по-
дій, фактів, окремих особистостей.
Маловідомі  та  замовчувані  факти
вимагають висвітлення, а «білі пля-
ми»  -  дослідження.  Тому  бібліо-
тека    започаткувала    крає3навчий
проект «Пам'ять університету», дія
якого   розрахована   на   тривалий
період.   Проект   включає   напрям-
ки:   «Вінницький   медичний   інсти-
тут у другій  світовій  війні»,  «ВНМУ
ім. М. І. Пирогова: від фармацевтич-
них  курсів  до  національного  уні-
верситету»  (історія  закладу  вищо.і.
освіти),   «3ламані,   але   нескорені»
(викладачі, випускники та студенти
ВНМУ  ім.  М.  І.  Пирогова`-жертви
політичних репресій тоталітарного
режиму), «У бронзі, мармурі  й  гра-
ніті»   (фотоматеріали   та   відомості
про  пам'ятники, меморіальні дош-
ки  видатним медикам  Вінниччини,
науковцям, видатним випускникам
ВНМУ  ім.  М.  |.  Пирогова),  «Профе-
сори   ВНМУ:   1921-2017   рр.»   (віхи
життя   та   діяльності),   «Праці   нау-
ковців  ВНМУ  ім.  М.  l.  Пирогова»,
«Літопис     випускників»     (славетні
лікарі-випускники       університету),
«ГероЇ Майдану і АТО» (викладачі та
випускники університету), «З когор-
ти   великих»  (видатні  медики   Він-
ниччини).

«Вінницький   медичний   інсти-
тут у другій  світовій  війні»  -один
із напрямків краєзнавчого проекту
«Пам'ять університету». Проводить-
ся   кропітке  дослідження   з   вияв-

лення   матеріалів  про   викладачів,
студентів,  співробітників  ВНМУ, які
до друго.і. світовоЇ війни  навчалися
і  працювали у цьому закладі, а  під
час війни, захищаючи  Батьківщину,
воювали  на фронтах, працювали в
евакуаційних  шпиталях,  були   під-
пільниками й парти3анами.

На   початку   роботи   бібліоте-
ка  підготувала  звернення  до  спів-
робітників,    науковців,    студентів,
випускників     Вінницького     націо-
нального  медичного  університету
ім. М. І. Пирогова з проханням на-
дати  допомогу з  виявлення  мате-
ріалів про діяльність університету в
довоєнний час та період другоЇ сві-
тово.і.  війни  й  нацистськоЇ  окупацГі.
(1941 -1944 рр.).

Відгукнулися   родина   колиш-
нього   професора   ВНМУ   Віктора
Матвійовича    Нечипорука;    Петро
Григорович Конвісаров, син колиш-
нього  викладача  кафедри  військо-
воЇ  медицини   Григорія   івановича
Конвісарова;  колишні  випускники,
родичі   випускників,  студентів  ме-
дичного університету та інші небай-
дужі громадяни.

Значну допомогу в  цій  роботі
надають  вінницький   краєзнавець,
провідний  фахівець  з  питань  ци-
вільного  захисту  донецького   на-
ціонального     університету     імені
василя   стуса   домненко   Микола
Григорович  та  економіст,  краєзна-
вець,  пошуковець-дослідник,  член
ВінницькоЇ     обласно.і.     організацГі.
УкраЇнського  товариства  охорони
пам'яток історЇі. та  культури Укра.і.н-
ського   фонду   пошуку   «Пам'ять»,
член Національно.і. спілки крає3нав-
ців Укра.і.ни, знавець періоду друго.і.
світовоЇ   війни    Бранько    Ярослав
Андрійович.  Спільно  з  ними   вже
віднайдено  сотні  фронтових  біог-
рафій і світлин. l тепер бібліотекарі
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мають  досить   багато  документів,
що підтверджують: так, випускники
Вінницького  медичного  інституту,
його  викладачі, співробітники, сту-
денти  воювали  на  фронтах друго.і.
світовоЇ війни. Знайдено матеріали
про загиблих.

друга світова війна торкнулась
долі  кожноЇ родини.  На  прохання
працівників бібліотеки Микола Гри-
горович  розшукав  архівні  матеріа-
ли  про  рідних  колективу  бібліоте-
ки, які загинули чи зникли бе3вісти
під  час  війни.  На  першу 3устріч  20
квітня  201б  року  він  прийшов  до
бібліотеки з нагородними листами,
картами військових дій, місць похо-
вань та ін. його докладна й захоп-
лива  ро3повідь  про  непрості  долі
рідних,  долі   покоління   воєнного
лихоліпя   стала  для   бібліотекарів
незабутньою.  до  дня  Перемоги  у
другій  світовій  війні 4 травня  2017
року в бібліотеці відбулася ще одна
зустріч    працівників    бібліотеки    з
Миколою Григоровичем. доступно
й  цікаво  він  розповів  про  малові-
домі  й  замовчувані  факти  початку
друго.і. світово.і.  війни,  а  також  про
подГі.того часу на Вінниччині.

Значно допомагали у пошуко-
вій  роботі  віднайдені  альбоми  ви-
пускників  Вінницького  медичного
інституту  1939  року (наданий  про-

9і::оо?п:мм.КБ?ейдоРлИту:.РвЕ::##,О.і.9ЇЬ-
року (наданий співробітниками Він-
ницького  обласного  краєзнавчого
музею) та 1941  року (наданий роди-
ною покійного професора В. М. Не-

:::;ЖаЗ.вТчРОйфо:С;РівЧ:z;йЛнОа:аО:
не лише альбом випуску медичного
інституту 1939 року, а й матеріал и та
документи про його власницю, ка-
пітана  медично.і. служби, учасницю
бойових дій Б. Я. Кіперман. Особли-
ва цінність альбому полягає в тому,
що Б. Я. Кіперман упродовж всього
свого  жипя  вклеювала  до  нього
різні  світлини:  періоду  свого  нав-
чання  в інституті; фронтові, оскіль-
ки   прс?йшла   всю   війну;   повоєнні
фото  3устрічей  випускників  тощо;
також вказала  прізвища  випускни-
ків  інституту,  полеглих  на  фронтах
друго.і. світовоЇ війни. Випускні аль-
боми дали  можливість  встановити
прізвища та ініціали випускників інс-
титуту: А далі розпочалися  пошуки
по музеях та  бібліотеках, у мережі
lнтернет, в архівах.

Зокрема,       багато       матеріа-
лів    віднайдено    в    архіві    ВНМУ
ім. М. |. Пирогова (вивчалися спра-
ви викладачів, а також і випускників

1951 -1952 рр., які були учасниками
дРУГОЇ   СВіТОВОЇ   ВійНИ.   БіЛЬШіСТЬ   і3
них  вступили  до  ВНМУ  упродовж
194б-1947  рр.  Проте  бУло  чимало
й тих, хто розпочав навчання ще до
війни  й  продовжив його  після  по-
вернення 3 фронту).

Крає3навець, студент Вінниць-
кого  торговельно-економічного  інс-
титуту  іван   Моканюк,   використо-
вуючи  власну  техніку,  відсканував
сотні  аркушів  з  документів  архівТУ
ВНМУ ім. М.l. Пирогова та держав-
ного архіву Вінницько.і. області, зок-
рема автобіографГі., фото студентів,
які   навчалися  у  Вінницькому  ме-
дичному інституті  під  час  окупацЇі.,•і.х  залікових  книжок,  студентських

квитків.   Цікавими  знахідками  для
бібліотеки є також дипломи укра.і.н-
ською,   російською   та   німецькою
мовами про закінчення медичного
інституту періоду окупацП.. Цікаво й
те, що у Вінниці в 1941 р. працювало
декілька бібліотек, у т. ч. бібліотека
Вінницького медичного інституту.

Значну    допомогу    бібліотеці
також надала заступник директора
державного  архіву  ВінницькоЇ об-
ласті ®аЇна Аврамівна  Винокурова.•1.Ї книжка «Евреи  Винниччиньі  в  пе-

риод  Второй мировой  войньі. Ма-
лоизвестньіе  документьі   и   новьіе
интерпретации. Т. З: Участники бое-
вьіх действий  на  фронтах  войньі  с
нацизмом и труженики тьіла» (Вин-
ница, 2ООО), спираючись  на архівні
матеріали,  висвітлює  чимало  біог-
рафій викладачів, студентів, співро-
бітників  і  випускників  Вінницького
медичногоінституту.

Відскановані  матеріали   архів-
них документів  надали для  бібліо-
теки  Жанна  Кеберляйн,  представ-
ниця     громадського     об'єднання
«Німецька   молодь   в   Європі»  Зе-
мельного  об'єднання   в   Північній
Рейн-ВестфалГі.,   історик,   культуро-
лог та Та.і.сія Гайда, керівник громад-
ського об'єднання «Народний май-
дан Вінниччини».

Матеріали для бібліотеки нада-
ли  також  Міська  організація  вете-
ранів  Велико.I.  Вітчи3няно.і.  війни  та
Обласне  відділення  пошуково-ви-
давничого агентства «Книга  пам'яті
укра.І.ни».

Загалом   було   віднайдено   ці-
каві  матеріали  про  діяльність  Він-
ницького     медичного     інституту
під   час   окупацГі.   (1941-194З    рр.),
студентський  рух  1941-1942  рр.  у
м.  Вінниці.  Малодослідженою  сто-
рінкою в історГі. університету є його
функціонування в роки нацистсько.і.
окупацГі..    Газета    «Вінницькі    вісті»

(1941 -194З  рр.) 3асвідчує, що в цей
період  Вінницький  медичний  інс-
титут працював. Знайдено матеріа-
ли  про  керівників закладу періоду
окупацГі. (професор Замятін Михай-
ло  Костянтинович  (10.04.1895  -?),
який  з  22.07.1941   по  о5.02.1942  -
тимчасово  в.  о.  директора  закон-
сервованого   інституту,   3   02.1942
по  19.10.1942 рр. - в. о. директора
Вінницького    медичного    інститу-
ту;   професор   Ган   Георгій   Станіс-
лавович     (09.04.1902-19б4),     який
3  20.1О.1942  по  о1.10.194З   року  -
в. о. директора цього `3акладу).

На одній і тій самій вулиці Ми-
коли Пирогова у Вінниці майже по-
ряд розташувалися два заклади, що
носять ім'я цього видатного вчено-
го: Національний медичний універ-
ситет та  обласна  клінічна  лікарня.
У різні часи й етапи свого розвитку
ці  заклади   йшли   пліч-о-пліч,  Їхня
діяльність тісно перепліталася. Біб-
ліотекарям  пощастило  ро3шукати
відомості  про  співпрацю  Вінниць-
кого медичного інституту та Пиро-
говськоЇ  лікарні  в  період  окупацГҐ
(1941 -1944 рр.).

Чимало  віднайдених  матеріа-
лів  вражають.  Ось  уривок  з  газе-
ти  «Фронтовик»  від  19  липня  194З
року про студентку 1-го  курсу Він-
ницького  медичного  інституту Ва-
7тентину    Очередьі{о:    «Раненого
командира она заслонила собой от
огня  прорвавшейся  по  траншеям
группьі  немецких  автоматчиков  и
забросала  их гранатами. Она спас-
ла  командира  Хафи3ова,  вьінесла
из-под  огня  раненого  командира
отряда   гвардии   старшего   лейте-
нанта Ширяева. 47 раненьіх бойцов
и  командиров  с  их  оружием  вьі-
несла  Валя  Очередько  с поля боя.
С  раздробленньім  позвоночником
еЄ саму вьінесли с поля боя. За  ге-
роизм   и   самоотверженность,   за
отвагу в бою и спасение жизни ко-
мандиров, Валя Очередько награж-
дена  «Орденом  Боевого  Красного
Знамени». Була нагороджена також
медаллю  «За  бойові  3аслуги».  По-
мерла від ран у шпиталі 29 травня
1944 р. у віці 20 років.

І3   спогадів   Бери   Капелюш-
ник, яка в 1941  р. закінчила 4 курси
Вінницького  медичного  інституту:
«Полевой  медсанбат -  первая  ли-
ния  помощи  раненьім и  больньім.
За  весь  фронтовой  период  моей
медицинской  практики мне приш-
лось  сделать  более  200  операций
-и  нейрохирургических и  полост-
ньіх, разньіх по сложности, но всег-
да   бьіла   конечная   цель  -  спасти

ЕІІ
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человека, в 9том заключалась наша
работа... Мьі, фронтовьіе врачи ви-
дели  все:  кровь,  страдания людей,
смерть,    приходилось    глаза    зак-
рьівать на пороге операционной -
не довезли...  Но  несмотря  на зто,
мьі сохранили главное для медика
качество  -  милосердие.  Более  20
ра3 приходилось сдавать кровь для
раненьіх. «У тебя третья группа? Ло-
жись, зто твой больной». . .

Наш   медсанбат   развернулся
в здании школьі, в молдавском се-
лении  Ацебрика.  Я  стояла  у  опе-
рационного стола, когда 3а  окном
ра3орвался снаряд. Осколок попал
мне в спину. Операцию заканчивал
мой  коллега хирург Иван данило-
вич   Петров.  А  потом  проопери-
ровал  меня. Так бьівало  не  раз  во
фронтовьіх медсанбатах».

Берта  Капелюшник  була  наго-
роджена  орденом  Вітчи3няно.і. вій-
ни  2-го  ступеня  (1985  р.), медаллю
«За   перемогу  над   Німеччиною  у
Великій    Вітчизняній     війні     1941-
1945 рр.» (1945 р.).

Миронов   Вадим   Олексійо-
вич в липні 1941  р. був мобілізова-
ний до Червоно.і. армП..

У жовтні 1941  р. побли3у м. Ма-
ріуполя  потрапив в оточення. Вда-
лося дістатися до  Вінниці. У 194З  р.
працював у Вінницькому медично-
му інституті на посаді бібліотекаря.
Після  3вільнення  міста  знову  був
мобілізований  до  ЧервоноЇ  армГі..
Отримав  численні  поранення,  був
контужений. |нвалід війни+ Нагоро-
джений орденом Вітчи3няно.і. війни
2-го ступеня, медаллю «За перемо-
гу  над  Німеччиною  у  Великій  Віт-
чизняній війні 1941 -1945 рр.».

Значний  внесок  до  перемоги
над ворогом зробили науковці ме-
дичного інституту: Наприклад, дес-
піл7тер    Олеі{сандр    діVіитрович,
доцент   кафедри   органічноЇ   хімГі.
(1934-1941  рр.) добровільно пішов
на фронт, хоча і мав броню. У роки

війни   розробив   аналітичний   ме-
тод дослідження хімічних речовин
таємного    призначення.    Нагоро-
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чиною  у  Великій  Вітчи3няній  війні
1941 -1945 рр.».

На   основі   матеріалів   архіву
ВНМУ ім.  М.  І.  Пирогова  та  науко-
во.і. періодики  була  підготовлена  й
надіслана до  |нституту енциклопе-
дичних   досліджень   НаціональноЇ
академГі.  наук  Укра.і.ни  до  видання
томів   на  літеру  «М»  ЕнциклопедГі.
сучасноЇ   Укра.і.ни    біобібліографіч-
на стапя про Мілімовку Михайла
ЮхиіVіовича,   терапевта,   доктора
медичних  наук,  професора,  у  по-
воєнний  час  (упродовж  1954-19бо
та     19б2-1967    рр.)    -    завідувача
кафедри    пропедевтичноЇ   терапГі.
Вінницького    медичного    інститу-
ту,  учасника  другоЇ  світовоЇ  війни.
М. Ю. Мілімовка -автор декількох
винаходів, які  були  схвалені  керів-
ництвом армГі. та фронту й отрима-
ли практичне розповсюдження.

Матеріалів    про   бе3приклад-
ний   героЇзм   студентів,   випускни-
ків,  викладачів,  співробітників  Він-
ницького   медичного   інституту   в
роки  друго.і.  світово.і.  війни  досить
багато.  Вони  воювали  на  фронтах,
брали   участь   у   підпільно-парти-
занському  русі.  Гинули  зовсім  юні
студенти -майже діти; випускники,
викладачі  й  співробітники  універ-
ситету.  Багато  із  них  нагороджені
високими  урядовими  нагородами.
Всі  матеріали  віднайдені  бібліоте-
кою підтверджені документально.

На територїї Вінницького націо-
нального  медичного  університету
ім. М. І. Пирогова стоЇть чотирикут-
ний  пірамідальний  Обеліск  Слави
на  честь загиблих у другій світовій
війні викладачів, співробітників, ви-
пускників  та  студентів  медичного
інституту.  Споруджений  на  кошти
студентів,  викладачів  та  співробіт-
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ників  того  самого  закладу  вищо.і.
освіти   та   відкритий   9-го   травня
1967 р.  Відтоді  щорічно  біля  нього
до дня Перемоги проходять вахти
пам'яті, відбуваються 3устрічі з вете-
ра нами, тут дають урочисту обіця н-
купершокурсники,тут3устрічають-
ся  й  фотографуються  випускники,
біля  нього  завжди  квіти.ч„  Схиляє-
мо голови перед пам'япю полеглих
в   другій   світовій   війні.   Віддаємо
данину  глибокоЇ  шани  ветеранам.
Відшукуємо фотоматеріали та відо-
мості про пам'ятники й меморіаль-
ні дошки науковцям, випускникам,
студентам  і  співробітникам  ВНМУ
ім. М. |. Пирогова -учасникам дру-
го.і.світово.і.війни.

На основі віднайдених матеріа-
лів бібліотека планує підготувати та
видати  Книгу  пам'яті  університету
та бібліографічний покажчик «Війна
пройшлась по .і.хніх долях».

На  сайті  бібліотеки  можна  пе-
реглянути     електронні     виставки:
«Фронтовий    лікар»    до    95-річчя
від   дня   народження   колишньо-
го   ви.кладача   військовоЇ  кафедри
Г. |. Конвісарова; «Фронтові дороги
лікаря» до  100-річчя  від дня  наро-
дження    випускниці    Вінницького
медичного інституту 1939 р. Б. Я. Кі-
перман;  про  викладачів, учасників
другоЇ  світовоЇ  війни:  «Професор
П. Г. Жученко: на варті здоров'я ма-
тері й дитини» та {Легенда століпя»
до 105-Ї р.ічниці від дня народження
професора П. М. Сєркова, відомого
нейрофізіолога.  до  дня  пам'яті  та
примирення  в УкраЇні  і  дня  Пере-
моги     підготовлено     електронну
виставку:   «Ті,   що   пройшли   крізь
вогонь:   викладачі,   співробітники,
випускники й студенти Вінницького
медичного інституту в другій світо-
вій війні (1939-1945 рр.)».

Пошукова та дослідницька ро~
бота триває.
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