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Від укладачів 

Наукова бібліотека Буковинського державного медичного університету 

випускає біобібліографічний покажчик до 100-річчя від дня народження 

доктора медичних наук, професора Малішевської Вікторії Антонівни.  

В покажчику представлена інформація про відомого вченого, 

талановитого організатора, педагога. 

 Біобібліографічний покажчик складається з біографічних відомостей 

про особу та списку використаних джерел. 

 Мета даного покажчика ознайомити студентів та викладачів з 

біографією та науковими здобутками професора Малішевської В.А.  

 При підготовці біобібліографічного покажчика використано каталоги і 

картотеки наукової бібліотеки БДМУ. 

 Опис здійснено з урахуванням чинних стандартів та адаптовано до 

сучасних вимог правопису. Матеріали в покажчику систематизовані за 

алфавітним порядком розміщення. 

 Критичні зауваження і побажання будуть прийняті з вдячністю. 

 



 

Малішевська Вікторія Антонівна 

доктор медичних наук, професор 

 

 



Малішевська Вікторія Антонівна народилася 23 березня 1922 року в с.  

Веселе Широколанівського району Миколаївської області (за старим  

адміністративним поділом село називалося містом Зульц Одеської області). 

До 1929 року проживала в м. Одесі.  У цьому ж році померла її мати -      

Катерина Максимівна.  Батько - Малішевський Антон Павлович - за фахом -   

агроном. В останні роки працював керуючим Сталінської (нині - Донецької)  

обласної контори «Сортнасіновоч».  Помер у 1953 р. Йому за фахом  

часто доводилось міняти місце роботи, у зв’язку з чим Вікторія навчалась у  

школах міст Гайсин (Вінницька обл.), Осипенко (тепер м. Бердянськ  

Запорізької обл.), а середню школу (в 1939 р.)  вона вже закінчила в м.  

Олександрії Кіровоградської області. 

              Одразу,  після школи поступила до Харківського стоматологічного  

інституту. До початку війни встигла закінчити два курси інституту, який під 

час війни евакуювали до м. Чкалова.  

         Вже тут вона перевелася на третій курс лікувального факультету, також  

евакуйованого 1-го Харківського медінституту, який закінчила в 1944 році. Всі 

роки навчання студентка Малішевська була відмінницею, тому після 

отримання диплома лікаря її залишили в аспірантурі при кафедрі анатомії 

людини, яку в той час очолював добре відомий на той час професор Р.Д. 

Синельников.  У цьому ж році інститут повернувся з евакуації до Харкова.  

         У квітні 1945 року Вікторія Антонівна була мобілізована до лав 

Радянської армії і призначена старшим лікарем Чугуївського військового 

авіаційного училища. В 1946 році була звільнена в запас і повернулася на 

кафедру.  

В 1952 році В.А. Малішевська успішно захистила кандидатську  

дисертацію на тему: «Железы глотки человека и некоторых животных».  

В1953 році їй присвоїли науковий ступінь кандидата медичних наук.  

З 1956 року Малішевська працює в Чернівецькому медичному інституті на 



кафедрі анатомії людини.  Спочатку – господарським асистентом. Багато 

зробила для якісного забезпечення навчального процесу. 

У 1965 році була переведена на посаду доцента.  

 

Колектив кафедри анатомії людини. Зліва на право: ас. Ф.Д. Марчук, М.М. Козуб,  

В.О. Власов, К.С. Шевчук, проф. М.Г. Туркевич,  

доц. Г.Г. Фішер і В.А. Малішевська, ас. В.М. Круцяк. 1968 р. 

 

            В 1967 році під керівництвом професора М.Г. Туркевича написала і  

успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Сравнительная  

эмбриология легких человека и некоторых млекопитающих». В цьому ж році 

їй було присвоєно вчений ступінь доктора медичних наук і переведено на 

посаду професора кафедри.  

             У травні 1968 року розпорядженням міністра охорони здоров’я П.Л.  

Щупика Вікторію Антонівну призначили проректором з навчально-наукової  

роботи інституту.  

           У 1969 році В.А. Малішевська отримала звання -    

професора, а у 1970 році її було обрано на посаду завідувача кафедри анатомії  

людини, яку вона очолювала до 1986 року.  В цьому ж році за власним  

бажанням вона вийшла на пенсію. 

 



 

Колектив кафедри анатомії людини (1986 р.) 

 

                      У 1998 році Вікторію Антонівну зарахували на посаду професора 

- консультанта кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. В 2000 

р. вона знову повертається на посаду завідувача кафедри анатомії людини, де 

і пропрацювала до 2001 р. 

 

В.А. Малішевська є автором більш 100 друкованих наукових праць та 

двох авторських свідоцтв на винаходи. Основний напрямок її праць -   

пренатальний морфогенез    органів людини та деяких ссавців.  Професор 

Малішевська продовжувала наукові дослідження з вивчення органів і систем 

людини та тварин, які на кафедрі започаткував професор М.Г. Туркевич.  

Професор В. А.  Малішевська була не тільки відомим анатомом- 

ембріологом, але прекрасним педагогом. Її лекції по анатомії привертали увагу  

високою науковою ерудицією, ясністю думки, глибиною змісту, логічною  

послідовністю.  Вона широко використовувала дані сучасної наукової  

літератури та багату колекцію анатомічних препаратів кафедри. Професор 

В.А. Малішевська вчила студентів найважливішому – вмінню самостійно 



мислити, критично оцінювати свої спостереження. 

  

Під керівництвом В.А.  Малішевської захищені 4 докторські та 12 

кандидатських дисертацій. 

                    За свій внесок в наукові дослідження, виховання нового покоління 

науковців вона була нагороджена медаллю «За доблесну працю» та знаком 

«Відмінник охорони здоров’я» 

           З нагоди 50- річчя портрет професора В.А. Малішевської було занесено 

до галереї фундаторів наукових шкіл академії. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



Публікації про Малишевську В.А.: 

1. Буковинська державна медична академія: становлення, здобутки,  

перспективи розвитку / за ред. В.П.Пішака. Чернівці: БДМА, 2004.    

С. 71-72. 

2. Життя, присвячене медицині. Пам’ятаймо…: бібліогр. покажчик / уклад. 

Н.Р. Жук, В.І. Цимбал. Чернівці, 2019. 724 с. 

3. Історія кафедри анатомії людини Буковинської державної медичної  

академії / Б.Г.Макар, М.М.Козуб, В.В. Кривецький [та ін.] // Клінічна  

анатомія та оперативна хірургія. 2003. №4. С. 72-75. 

4. Круцяк В.М. Морфологічні дослідження в Чернівецькому медичному  

інституті /В.М.Круцяк, Г.І.Кокощук, В.І.Проняєв. // Вчені Буковини -   

народній охороні здоров’я.  Чернівці, 1984. С.9-10.  

5. Лютик М.Д. Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії  

Буковинської державної медичної академії: історичний нарис /  

М.Д.Лютик, В.П.Пішак. Чернівці: БДМА, 2001. С. 44. 

6. Лютик М.Д. Кафедра анатомії Буковинського державного медичного  

університету: історичний нарис / М.Д.Лютик, В.П.Пішак,  

С.М.Луканьова. Чернівці: Букрек, 2009. С. 90-93. 

7. Пішак В.П., Ахтемійчук Ю.Т., Іващук О.І. Професори Буковинського 

державного медичного університету (1944-2009). Чернівці, 2009. 174 с. 

7. Сторінки історії: біографічний довідник завідувачів кафедр та  

професорів Буковинської державної медичної академії (1944-1998 рр.)  

[за ред. В.П. Пішака]. Чернівці: БДМА, 1999. С. 102. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


