Історія медицини:
музеями Поділля

Підготувала Ольга Юрчишина, головний бібліотекар наукової бібліотеки Вінницького
національного медичного університету імені М. І. Пирогова

Шановні друзі!
Пропонуємо Вам віртуальну екскурсію музеями
Поділля, які так чи інакше пов’язані з історією
медицини рідного краю. Інформація про кожен
із музеїв подається стисло. Цікавих Вам відкриттів,
свіжих вражень, гарного настрою!

Національний музей-садиба
М. І. Пирогова
Розташований у м. Вінниці на вулиці Пирогова, 155.
Музей представлений взаємозв’язаною системою
об’єктів культурної спадщини і пам’яток садовопаркового мистецтва, до складу яких входять:
будинок, в якому мешкав видатний хірург М. І.
Пирогов (тут розміщена експозиція про його життя і
діяльність); музей-аптека з інтер’єрами приймальної
та операційної М. І. Пирогова в його садибі Вишня;
церква-некрополь, в якій знаходиться набальзамоване
тіло вченого; меморіальний парк, в якому збереглися
дерева, посаджені М. І. Пироговим.
Музей є найважливішим об’єктом культурної
спадщини України й займає особливе місце у
внутрішньому й міжнародному туризмі.

Фото з сайту: http://bit.ly/2ASjBgD

Музей-аптека М. І. Пирогова

Знаходиться у м. Вінниці на території Національного
музею-садиби М. І. Пирогова. У 1870 р. вчений
отримав дозвіл на відкриття у своїй садибі Вишня
аптеки, яка стала першою сільською аптекою на
Поділлі. У садибі Микола Іванович вирощував
лікарські рослини, які слугували сировиною для
виготовлення багатьох ліків. Фармацевтична
рецептура була представлена різними лікарськами
формами: у порошках, настоянках, мазях, зборах
трав, тощо. В аптеці М. І. Пирогова ліки були
дешевші, ніж в інших аптеках.

Фото з сайтів: http://bit.ly/2jAZsQR;
http://bit.ly/2np3Oju

Аптека-музей

Розташована у м. Тульчин Вінницької обл.
на вулиці М. Леонтовича, 17/1. Експозиція
нараховує більше 600 унікальних експонатів,
починаючи з 17 ст.: рідкісні сигнатури,
статистичні звіти Подільської губернії,
документи, довідники, аптекарський посуд
для зберігання та продажу лікарських засобів,
аптечне приладдя другої половини
19 – початку 20 ст., тощо.

Фото з сайту: http://bit.ly/2ifoxAE

Меморіальний музей
академіка Д. К. Заболотного

Розташований в с. Заболотне
Крижопільського р-ну Вінницької обл.
До музейного комплексу входять хата, в якій
народився майбутній український мікробіолог
й епідеміолог; фруктовий сад; могила вченого та
його дружини Людмили Радецької.
З 1985 року музей є підрозділом Інституту
мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного

НАН України.

Фото з сайту: http://bit.ly/2keq8uN

Музей Степана Руданського

Розташований в с. Хомутинці
Калинівського р-ну Вінницької обл. В експозиції
музею представлені оригінальні матеріали, які
висвітлюють життя та діяльність талановитого
лікаря й українського поета-класика, зокрема
Ялтинський період його лікарської й громадської
діяльності (1861-1873).

Портрет Степана Руданського в музеї.
Село Хомутинці. Художник В. Негода.
Фото О. Боржковського

Музей кафедри анатомії людини
ВНМУ ім. М. І. Пирогова
Розташований у морфологічному корпусі
Вінницького національного медичного
університету імені М. І. Пирогова.
В музеї представлені понад 600 препаратів, які
використовуються в навчальному процесі.
Є й унікальні препарати: сухі препарати м’язів
кінцівок мавпи; розтини – копії препаратів
М. І. Пирогова; корозійні препарати; сухі
препарати м’язової, судинної, нервової системи;
вологі контрастно-пофарбовані препарати
артерій та вен, вад розвитку нирок, травної
системи, мозку, артерії серця; підбірка
препаратів плода людини у віковому аспекті;
вади розвитку, виродливість плода людини.

Фото з сайту: http://bit.ly/2kehcWi

Кімната-музей
професора М. П. Чорнобрового

Розташована в бібліотеці с. Нестерівка Дунаєвецького
р-ну Хмельницької обл. М. П. Чорнобровий –
випускник Вінницького медичного інституту,
пульмонолог, доктор медичних наук, професор. Після
того, як у м. Хмельницькому було створено факультет
удосконалення лікарів Вінницького медичного
інституту, стає деканом цього факультету і завідувачем
кафедри загальної хірургії (1979-1989). Учасник Другої
світової війни. Заслужений лікар УРСР (1968).

Фото з сайту: http://bit.ly/2BxGCBt

Музей ретротехніки
«Автомотовелофототелерадіо»

Фото з сайту: http://bit.ly/2zULJzi

Розташований у м. Вінниці
на вул. Соборній, 1А.
В експозиції музею – медичний автомобіль
часів Другої світової війни.

Фото з сайту: http://bit.ly/2kkr9Bu

Музей науки

Розташований у м. Вінниці

на вул. Миколи Оводова, 51.
Експонати демонструють різні розділи фізики,
хімії, біології, математики, астрономії, тощо.
Відвідувачі мають можливість брати участь у
безпечних та інтерактивних експериментах. Розділ
«Анатомія» демонструє людське тіло, його окремі
частини та процеси, які відбуваються в організмі.
Можна торкатися експонатів, а також замовити
та придбати їхні копії.

Фото з сайту: http://bit.ly/2zCNnS3

Музей історії Вінницького
медичного коледжу
імені Данила Заболотного
Знаходиться у м. Вінниці
на вул. Пирогова, 57. Студенти та
викладачі коледжу проводять значну
історико-краєзнавчу й пошукову роботу.
В музеї зберігаються різні документи та
матеріали: світлини, підручники,
малюнки студентів і викладачів,
фотоальбоми педагогічних династій,
тощо, які розповідають про історію та
сьогодення цього навчального закладу.
Фото з сайту: http://bit.ly/2zFSaST

Санаторій-музей
«Джерела пам’яті»

Санаторій-музей «Джерела пам’яті» оздоровчого
комплексу «Перлина Поділля» розміщений
у смт Сатанів Городоцького р-ну Хмельницької обл.
на вул. Сатанів, 2. Єдиний в Україні санаторій-музей
рідного краю нараховує близько 1500 експонатів
основного фонду.

Фото з сайту:
http://perlyna.km.ua/sanatoriy/muzey/

Музей ім. Л. І. Малиновського

Це музей історії Вінницької обласної
клінічної лікарні імені Миколи Івановича
Пирогова, що носить ім’я одного з
засновників лікарні та одного з провідних
хірургів краю Л. І. Малиновського.
Розташований на вул. Пирогова, 46, в одному
з корпусів закладу.
Містить експонати з історії лікарні, його
головних лікарів, медичних працівників та
інші матеріали.

Фото О. Юрчишиної

Музей історії Вінницької обласної
психоневрологічної лікарні
ім. академіка О. І. Ющенка
Розташований у м. Вінниці
на вул. Пирогова, 109. Експонати
розповідають про історію закладу з часу його
відкриття до сьогодення. Відображені етапи
розвитку вітчизняної психіатрії у
взаємозв’язку з діяльністю цієї лікарні,
практична діяльність видатних психіатрів,
які тут працювали, представлені їхні наукові
праці. Широко висвітлено життя та
діяльність академіка О. І. Ющенка, ім’я якого
носить ця лікарня – пам’ятка архітектури
місцевого значення.

Фото О. Юрчишиної

Народний музей Почесних
громадян міста Вінниця

Фото з сайту: http://bit.ly/2j70DIF
Музей діє у центрі професійно-технічної освіти технологій
та дизайну в м. Вінниця на проспекті Юності, 10/23.
Музейна колекція нараховує понад 300 експонатів. Містить
матеріали і про видатних лікарів міста: Белканія Север’яна
Павловича – заслуженого лікаря України, заслуженого
залізничника України; Білика Василя Даниловича –
заслуженого працівника вищої школи України, лауреата
Державної премії України, академіка, ректора
ВНМУ ім. М. І. Пирогова (1974–1988).

Фото з сайту: http://bit.ly/2zDLmFs

Вінницький обласний краєзнавчий музей

Фото з сайту: http://bit.ly/2jJBi71
Музей розташований на вул. Соборній, 19.
Вінницький обласний краєзнавчий музей – найбільше
зібрання матеріалів і документів з історії, етнографії і
культури Східного Поділля, є тут і матеріали пов’язані з
розвитком медицини краю. У музеї експонуються книги,
рукописи, плакати, листівки, рідкісні фотографії, особисті речі
видатних людей, зокрема видатних медиків, викладачів
Вінницького національного медичного університету
імені М. І. Пирогова. Увагу привертають кольорові світлини
Черепашинецької лікарської амбулаторії сімейного типу
Калинівського р-ну, Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова.

Експонати з фондів музею

Тульчинський краєзнавчий музей
Музей міститься в будинку колишнього
Офіцерського зібрання за адресою: м. Тульчин,
вул. Гагаріна, 1. Має матеріали про військового
лікаря Фердинанда Вольфа. У 1822 р. він був
призначений на посаду лікаря при польовому
генерал-лікареві 2-ї армії у містечку Тульчин,
одночасно виконував обов’язки старшого лікаря
в шпиталі. Член «Союзу благоденства»
Тульчинської управи Південного товариства
декабристів.

Вольф Фердинанд.
Художник М. О. Бестужев.
Фото з сайту:
http://bit.ly/2kiPgRd

Фото з сайту: http://bit.ly/2AvupAv

Музеї не лише єднають минуле з майбутнім,
а й додають знань, плекають любов до рідної землі.
Сподіваємось, Вас зацікавила віртуальна екскурсія
та виникло бажання відвідати хоча б деякі з музеїв
у реальному житті.
Пізнай свій край… себе, Свій РІД, свій народ, свою землю
– і ти побачиш шлях у життя. Шлях, на якому найповніше
розкриються твої здібності. Ти даси йому продовження,
вторувавши стежину, із тієї стежини вже рушили
у життя твої нащадки. І також будеш ти.
Григорій Сковорода

