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Петро Григорович Жученко народився 27 грудня 1921 р. 

в мальовничому селі Дубовець, нині Немирівського району Вінницької 

області. 

У 1939 р. закінчив Вороновицьку середню школу і вступив до 

Московського медичного інституту. 

15 листопада 1939 р. був призваний до Червоної армії. 

Брав участь у радянсько-фінській війні: упродовж 1939-1940 рр. служив 

санінструктором у складі 6-го авіаполку. 

З 22.07.1941 р. – у Великій Вітчизняній війні. Воював на Центральному 

фронті у складі 168-го полку 24-ї стрілецької дивізії. Під час виходу 

з оточення  в районі м. Бахмач внаслідок танкової атаки і повітряного 

бомбардування був важко контужений. Вночі, прийшовши до тями, 

дійшов до населеного пункту Великі Млини. Півтора місяці 

переховувався, та все ж був заарештований німецькою комендатурою і 

потрапив у полон, з якого вдалося втекти. У лютому 1942 р. дістався до 

рідного дому. Тривалий час лікувався. У березні 1944 р. повернувся на 

фронт. Служив санінструктором 55-го окремого батальйону 33-ї армії 

1-го Білоруського фронту. І знову важке поранення. 

Перемогу зустрів у Берліні.



Нагородний лист 
санінструктора 

П. Г. Жученка. 1945р. 

Фото з сайту: http://bit.ly/2rRu8ET



У 1949 році П. Г. Жученко закінчив 

з відзнакою Вінницький медичний 

інститут Працював лікарем 

Бабчинецької дільничної лікарні 

Чернівецького району на 

Вінниччині (1949-1952), терапевтом 

Вінницької лікарні № 1 (1952).

Молодий лікар 
П. Г. Жученко



Упродовж 1952-1954 рр. П. Г. Жученко навчався

в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства

і гінекології Вінницького медичного інституту, після

закінчення якої упродовж 1954-1964 рр. працював в. о.

асистента та асистентом кафедри. У 1958 р. захистив

кандидатську дисертацію на тему: “Деякі питання

патогенезу і лікування ранніх токсикозів при

вагітності”. У 1968 р. захистив докторську дисертацію

на тему: “Вплив імунобіологічного фактора на перебіг

вагітності”.
Кандидат медичних

наук П. Г. Жученко

Під час лекції

Доцент (1964), в. о. завідувача (1964-1970), завідувач 

(1970-1990), професор (1991-2008) кафедри 

акушерства і гінекології № 1 Вінницького 

національного медичного університету 

імені М. І. Пирогова. Під його керівництвом 

захищено 15 кандидатських дисертацій.



За робочим столом. 1973 р.

В операційній

Під час огляду 
хворої



П. Г. Жученко – автор понад 

180 наукових праць та багатьох 

раціоналізаторських пропозицій. 

Співавтор підручників 

«Акушерство» (Київ, 1995), 

«Гінекологія» (Харків, 2003), 

«Акушерство і гінекологія» 

(Київ, 2005, т. 1 ; 2007, т. 2). 

Напрямки наукових досліджень: ранні та пізні 

гестози вагітних, прогнозування та профілактика 

основних видів акушерської патології. Автор нових 

способів профілактики та лікування інфекційних 

та запальних захворювань у гінекології. 



Професор П. К. Жученко, доцент 

Б. Ф. Мазорчук із студентами 

проводять огляд вагітної жінки

Професор  П. Г. Жученко

та співробітники кафедри проводять 

консультативний обхід у відділенні 

патології вагітності

Оперують професори 

П. Г. Жученко та Б. Ф. Мазорчук



Колектив кафедри акушерства і гінекології № 1. 

П. Г. Жученко перший справа у другому ряду.



1976 р. 1996 р.

2006 р.

З колективом кафедри 



Державний іспит 

з акушерства завершено! 

П. Г. Жученко – перший 

справа у першому ряду.

1975 р. 

Члени комісії й випускники –

акушери-гінекологи після 

державного іспиту 

з акушерства та гінекології . 

П. Г. Жученко – третій зліва у 

першому ряду. 

1975 р. 



Участь у конференціях



З колективом кафедри 

та аспірантами. 

П. Г. Жученко перший 

справа. 1998 р.

Професор П. Г. Жученко

із своїм учнем –

професором Б. Ф. Мазорчуком.

2009 р.



Серед акушерів-гінекологів Вінниччини на ювілеї професора 

Б. Ф. Мазорчука. П. Г. Жученко перший зліва. 2009 р.  



Значний досвід роботи, 

фундаментальні знання, 

аналітичний склад розуму, давали 

можливість П. Г. Жученку бачити 

сутність проблеми, систематизувати, 

швидко приймати оптимальні 

рішення в екстрених ситуаціях. 

Працював постійно над своїм 

професійним зростом, 

самовдосконаленням, цікавився 

новими напрямками в медицині.

Ніколи не відмовив у допомозі 

жодній людині, уважно ставився 

до хворих.



Петро Григорович Жученко

був нагороджений:

Орденами: Вітчизняної війни 2-го ступеня, Червоної 

Зірки 

Медалями: «За відвагу», «За взяття Кенігсберга», 

«За визволення Варшави», «За взяття Берліна», 

«За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній 

війні 1941–1945 рр.» 

Почесною грамотою МОЗ УРСР 

Відмінник охорони здоров’я України 

Відмінник вищої освіти України 



Праці
Сольский, Я. П. Послеродовой 

и послеабортный сепсис / 

Я. П. Сольский, П. Г. Жученко, 

Л. И. Иванюта. – Київ : 

Здоров’я, 1979. – 184 с. 

Акушерство і гінекологія : підруч. для 

сімейних лікарів : в 2 т. / Б. Ф. Мазорчук

[та ін.]. – Київ, 2005-2007.



Жученко, П. Г. Акушерство : 

підруч. для студентів мед. 

училищ та коледжів / 

П. Г. Жученко, В. І. Тарасюк.  

Киев : Здоров’я, 1995. – 480 с. 

Беременность и роды 

у первородящих женщин 

старшего возраста / 

М. П. Рудюк [и др.]. – Киев : 

Здоров’я, 1975. – 160 с. : ил. –

(Библиотека практического 

врача). 

Антенатальная охрана плода 

и уход за новорожденным / 

П. Г. Жученко [и др.]. – Киев : 

Здоров’я, 1983. – 144 с. –

(Библиотека среднего 

медицинского работника). 



Жученко П. Г. Последствия 

аборта / П. Г. Жученко, 

Н. М. Рудюк, 

Л. И. Степанюк. – Київ : 

Здоров’я, 1988. – 32 с.

Жученко П. Г. 

Иммуногенетика 

беременности и токсикозов / 

П. Г. Жученко. – Київ : 

Здоров’я, 1977. – 128 с. : ил. 

Профилактика терминальных 

состояний у беременных, 

рожениц и родильниц / 

Я. П. Сольский [и др.]. – Київ : 

Здоров’я, 1977. – 168 с. –

(Библиотека практического 

врача).



Клімакс (Патогенез. Клініка. 

Фактори ризику…) : учб.-метод. 

рек. / П. Г. Жученко, 

Б. Ф. Мазорчук ; ВДМУ 

ім. М. І. Пирогова, каф. 

акушерства і гінекології № 1. –

Вінниця, 1999. – 24 с.

Жученко П. Г. Санитарно-

гигиенический режим 

родовспомогательных учреждений 

/ П. Г. Жученко, 

Б. Ф. Мазорчук, П. П. Григоренко. 

– Київ : Здоров’я, 1984. – 80 с. –

(Библиотека среднего 

медицинского работника). 

Жученко П. Г. Біогальванізація, 

біоенергодіагностика, 

біоактиваційна та 

антибактеріальна терапія в 

вирішенні проблеми запальних

захворювань в гінекології / 

П. Г. Жученко, Т. В. Лісовська. –

Вінниця, 1998. – 127 с. 



Организация медицинской 

помощи при невынашивании

беременности в условиях 

сельскохозяйственного 

производства : метод. рек. / 

П. Г. Жученко [и др.] ;  ВМИ 

им. Н. И. Пирогова. –

Хмельницкий, 1987. – 17 с. 

Методические указания 

по самостоятельной работе 

студентов по акушерству / ВМИ 

им. Н. И. Пирогова.

Ч. 1 : Темы и графологические 

структуры практических 

занятий. – Винница, 1988. – 158 с.

Активаційна терапія, 

біогальванізація, 

біоенергодіагностика

та біоенергокорекція

при запальних захворюваннях

жіночих статевих органів : 

метод. рек. / Е. Т. Михайленко, 

П. Г. Жученко, В. Г. Макац. –

Київ ; Вінниця, 1996. – 39 с. 



Вісник Вінницького національного
медичного університету. - 2003. - Т. 7, 

№ 1/2. – С. 254–255.

Вісник Вінницького державного 
медичного університету. – 1999. –

Т. 3, № 2. – С. 394–395.



Про П. Г. Жученка

Переможці : учасники бойових дій Другої Світової і Великої 

Вітчизняних воєн, які померли в повоєнний період, та ті, 

що проживають на території області. Вінницька область. / упоряд. 

В. Є. Харчук, О. Д. Вершигора, О. Д. Конверський [та ін.]. – Вінниця, 

2007. – Т. 1 – С. 12. – (Книга пам’яті України).



Вісник Вінницького
державного медичного
університету. – 2002. –

Т. 6, № 1. – С. 126–127.



Енциклопедія
Сучасної України. -
Київ, 2009. - Т. 9 : 

Е-Ж. – С. 705 : 
портр. - Бібліогр.: в 

кінці ст.



75 років на захисті материнства : бібліогр. покажч. з нагоди заснування каф. 

акушерства і гінекології № 1 / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. акушерства 

і гінекології №1, Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наук. б-ка ; уклад.: 

Н. М. Кравчук, Г. М. Старчеус, Г. В. Чайка ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. –

Вінниця, 2009. – С. 12. 



•

Вінниччина медична – 2016 : календар
знаменних і пам’ятних дат / ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова, наук. б-ка ; відп. 
за вип. Н. М. Кравчук ; уклад. 

О. А. Юрчишина. – Вінниця, 2015. —
С. 110—111.



Молодий медик. – 1981. - 28 груд. (№ 43). - С. 2.



В душі Петро Григорович був природолюбом,  
та романтиком. Міг з родиною та друзями пізно увечері
вирушити до лісу, щоб милуватися місяцем уповні крізь

березове листя. 
У своєму дворі посадив березову алею.

З наснагою працював у саду.
Був життєрадісною, веселою, доброю людиною, любив 
жартувати, танцювати, займався спортом: вранці бігав, 

взимку ходив на лижах, катався на ковзанах. 
До останнього дня ходив на роботу та з роботи пішки.

Професора не стало 16.11.2010 р. 

Пам’ять про професора П. Г. Жученка, 
Людину й Лікаря назавжди залишиться 

в серцях рідних, колег, друзів 
та вдячних пацієнтів



Щиро дякуємо

професору Олександру Петровичу Жученку, 
сину Петра Григоровича 

та колективу каф. акушерства і гінекології №1 
Вінницького національного медичного 
університету імені М. І. Пирогова 

за надану інформацію.
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