
ФРОНТОВІ 

ДОРОГИ 

ЛІКАРЯ

До 100-річчя від 

дня народження

Кіперман Базі Яківни

(03.10.1917 – 04.08.2013)

Підготувала Ольга Юрчишина, головний бібліотекар  наукової  бібліотеки Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова 



Фото Б. Я. Кіперман

з випускного альбому 1939 р.

Базя Яківна Кіперман

народилася 

3 жовтня 1917 року  в 

місті Хмільник на 

Вінниччині. 

У 1934 році вступила до 

Вінницького  медичного  

інституту



Вінницький медичний інститут: 

золота пора юності (1934-1939)

Лекції, заліки, 

практичні заняття…



Б. Я. Кіперман

серед подруг, з якими навчалася 

та мешкала у студентському 

гуртожитку на вул. Рози 

Люксембург (нині вул. В. Стуса)

під час навчання 

у Вінницькому медичному 

інституті



Світлина 

Б. Я. Кіперман

на сторінці

випускного 

альбому

Обкладинка

випускного альбому 

Вінницького 

медичного інституту 

1939 року



З двоюрідною сестрою М. Бойдман, яка загинула під час 
війни. Довоєнне фото.



Після закінчення Вінницького медичного інституту 

у 1939 р. була направлена на роботу в  місто 

Старокостянтинів, згодом працювала у місті 

Красилів Проскурівської, нині Хмельницької обл.

У 1941 р. була направлена на  курси  вдосконалення  

лікарів в місто Одесу. 

Тут її застала страшна звістка про початок війни. 

Разом з інститутом удосконалення  лікарів була 

евакуйована  до міста Астрахань. 

Чоловіка (він теж був лікарем) мобілізували до 

Червоної армії, з того часу його не бачила…

На численні запити надходили відповіді 

«Зник безвісти».



Працювала лікарем в селі Сіроглазки Сталінградської обл. (1941-1943). 

У 1941 році народила сина, з яким пройшла всю війну.

Капітан медичної служби Кіперман:

з сином – через війну…



Розповідала, що в той час, 

коли виконувала свій 

лікарський обов’язок,

легкопоранені солдати 

доглядали її малюка.

У 1943 р. була призвана 

військовим лікарем 

в евакошпиталь № 1295 

Сталінградського фронту. 

Перебувала на фронті разом 

із сином до закінчення війни,  

1945 р.



В короткі хвилини 

перепочинку. 

Старший лейтенант 

медичної служби 

Базя Яківна 

Кіперман. 1943 рік. 

Евакуаційний 

шпиталь № 1295.



Після закінчення війни працювала  головним 

лікарем лікарні порту Хорли Херсонської обл.

1949-1953 рр. – головний лікар санепідстанції

Летичівського р-ну Проскурівської (нині 

Хмельницької) обл.

1953 - 1957 рр. – головний лікар санепідстанції

Волочиського р-ну Хмельницької обл.      

1957 - 1982 рр. – завідуюча паразитологічною

лабораторією санепідстанції Немирівського

р-ну Вінницької обл.        



Третя зліва у першому ряду Б. Я. Кіперман – головний лікар 

санепідстанції Летичівського р-ну Проскурівської 

(нині Хмельницької) обл.



Протягом 1982 –1983 рр.Б. Я. Кіперман працювала заступником 

проректора Львівського торговельно-економічного інституту 

З 1983 р. мешкала у м. Вінниці .                                                                                           

У 2002 році виїхала до сина, на постійне місце проживання, до 

Німеччини. Померла й похована  в м. Нюрнберг 04.08.2013 року.

Була приємною співрозмовницею, багато подорожувала, брала 

участь в усіх зустрічах випускників свого випуску, збирала 

інформацію про життєвий шлях однокурсників. Окрім   

російської та української мов, володіла івритом та ідишем. 

Зберігала традиції свого народу, смачно готувала.

Щиро любила свою  онучку Людмилу, випускницю Вінницького 

медичного університету. Дочекалась правнучок.

Велика патріотка, вірила в Україну, в її майбутнє. 



Ювілейний випуск Вінницького медичного інституту 1939 року – 25 років.  

Перша зліва у першому ряду Б. Я. Кіперман



Ювілейний випуск Вінницького медичного інституту 1939 року –

50 років.  Третя справа у першому ряду Б. Я. Кіперман



Посвідчення 

учасника бойових 

дій Б. Я. Кіперман



Капітан медичної служби Б. Я. Кіперман була 

нагороджена:

Орденами:  Вітчизняної  війни II ступеня, Богдана Хмельницького

Медалями: За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній      

війні 1941-1945 рр. 

Жукова

20 років Перемоги у Великій вітчизняній війні

30 років Перемоги у Великій вітчизняній війні

40 років Перемоги у Великій вітчизняній війні

50 років Перемоги у Великій вітчизняній війні

50 років Збройних Сил СРСР

60 років Збройних Сил СРСР

70 років Збройних Сил СРСР



Щиро дякуємо професору

М. В. Йолтухівському за надані матеріали. 

Вітаємо всіх ветеранів Другої світової війни Вінницького 

національного медичного університету 

імені М. І. Пирогова 

з Днем визволення України від фашистських

загарбників.

Пам’ятаємо.

Перемагаємо.

Коли ми пам’ятаємо – ми непереможні!


