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Від укладачів 
 

Черговий випуск біобібліографічного покажчика серії 

«Вчені нашого університету» присвячений 65-річному ювілею від 

дня народження відомого хірурга і педагога Годлевського Аркадія 

Івановича. Його наукові здобутки визнані актуальнии і 

ефективними в практичній хірургії на Вінниччині, в Україні та за її 

межами, а педагогічний досвід успішно втілюється в навчальний 

процес викладачами медичних навчальних закладів. Дане видання 

покликане відобразити різнопланову діяльність Аркадія Івановича.     

На перших сторінках покажчика свої вітання та слова 

вдячності шлють Аркадію Івановичу колеги і учні. Про життєвий і 

науковий  шлях Годлевського А. І. розповідає «Біографічний 

нарис». Наступний розділ представляє його як наставника і 

вчителя, де подається перелік учнів, які під його керівництвом 

готували і захистили кандидатські та докторські дисертації. 

Свідченням наполегливої праці Годлевського А. І. є списки 

друкованих робіт, розміщених у розділах: «Наукові видання», 

«Наукові доповіді і статті», «Патенти, авторські свідоцтва та 

раціоналізаторські пропозиції». Складений «Іменний покажчик 

співавторів» дає можливість прослідкувати співпрацю хірурга зі 

своїми колегами. Яскраві моменти професійної та громадської 

діяльності А. І. Годлевського зафіксовані у фотограпфіях, які були 

надані із власного архіву ювіляра.  

 Матеріал розміщений в прямій хронології, в межах року – за 

алфавітом. Укладачі не претендують на повноту охоплення 

друкованих праць А. І. Годлевського. Відбір матеріалу закінчений 

у вересні 2010 р. Бібліографічний опис праць складений відповідно 

до вимог ДСТУ 7.1:2006.  

  Покажчик розрахований на науковців, студентів медичних 

закладів та лікарів-хірургів.  

 Укладачі біобібліографічного покажчика вдячні всім, хто 

прилучився до підготовки видання. Особливу подяку висловлюємо 

Саволюку С. І. за надання вагомої і цікавої інформації.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор медичних наук, професор,  
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Годлевський Аркадій Іванович 
 

 
 

 



Вітання колег та учнів  
 

Вельмишановний Аркадій Іванович ! 
 

Своє славне 65-річчя з дня народження ти зустрічаєш сповненим 

сил і творчих задумів. Це той вік, коли людина, пройшовши складний 

шлях становлення особистості й фахівця, сповнений радості перемог і 

гірких хвилин розчарувань, із амбітної стає не старою, а мудрою. 

Дорогий друже, тобі не соромно озирнутись і оцінити ту частину 

життєвого шляху, що вже пройдена. Позаду залишилося повоєнне 

дитинство, школа, інститут, перше кохання – все те, про що ми так 

любимо згадувати з легким сумом. Отримавши у спадок від своїх 

батьків добре й щире серце, вродливу зовнішність, світлий розум і 

наполегливий характер, помножені на виняткову цілеспрямованість та 

працездатність, ти успішно, крок за кроком, долав життєві 

перешкоди, наближаючись до вершини своїх мрій. На сьогоднішній день 

у тебе є все, що потрібно людині. І головним твоїм надбанням є твоя 

сім’я – кохана дружина, чудові доньки, онуки, зяті, які надихають тебе 

на подальше життя, сповнене виконанням життєвих і творчих 

задумів. Творчий розум і висока працездатність дозволили тобі за 

короткий час оволодіти майстерністю висококваліфікованого лікаря-

хірурга, вченого і педагога. Тисячі студентів вдячні тобі за ті знання, 

що ти їм дав у процесі навчання. Твої учні стали відомими хірургами, 

організаторами охорони здоров’я, вченими, завідувачами хірургічних 

кафедр і клінік. Глибокі й змістовні наукові дослідження у галузі хірургії 

відомі не тільки в Україні, а і далеко за її межами, принесли тобі 

визнання і авторитет у науковому світі. Твої умілі руки і талант 

хірурга врятували тисячі людських життів, повернули їм радість 

життя й спілкування з рідними і близькими. Твій оптимізм, 

дружелюбний характер і здоровий гумор створюють навколо тебе 

здорову ауру, яка притягує до тебе людей, створює дружнє оточення. 

Тож, дорогий друже, у цей знаменний день ми щиро бажаємо, 

щоб жага творити добро, справедливість ніколи не залишала твою 

душу, а невичерпне джерело життєвої наснаги повнилося радістю, 

задоволенням від життя та щирою вдячністю оточуючих за твої добрі 

справи. 

 

 

 



Спинити час ніхто не в змозі, 
Бо грає ліс і квітне сад. 
На твоїм сонячнім порозі 
З’явились мудрі 65 дат. 
 

Твій ювілей – поважна дата, 
Хоч це нагадувать не слід, 
А краще щиро побажати 
Здоров’я, щастя й довгих літ. 
 

Хай над тобою небо голубіє, 
Не знають втоми руки золоті, 
Душа ніколи не старіє 
І серце не втрачає доброти. 

 

З повагою і любов’ю  

Оксана і Микола Желіби 

 

❖ ❖ ❖ 
Питання розвитку і становлення сучасної хірургії на 

українському поділлі невід’ємно пов’язані з ім’ям професора Аркадія 

Івановича Годлевського. 

 Народившись у сім’ї лікарів у непрості 40-ві роки минулого 

століття майбутній професор з дитинства виховувався в атмосфері 

відповідальності і професійного ставлення до питання збереження 

здоров’я, а іноді і життя хворої людини. Виклики батьків у клініку у 

вихідні дні і свята, їх безсонні ночі формували ставлення майбутнього 

хірурга до обраної професії. 

 Успішно перейнявши колосальний хірургічний досвід свого батька 

доцента Івана Феліксовича Годлевського, син збагатив свій хірургічний 

арсенал, навчаючись лікарському мистецтву у відомих клініцистів. 

Навіть робота у військовій медицині на безкраїх азійських просторах 

Радянського Союзу не похитнула його бажання займатися клінічною 

хірургією і розвивати хірургічну науку. Особливо великий вплив на 

формування і розквіт хірургічного таланту Аркадія Івановича мала 

робота в клініці професора Івана Ілліча Мітюка. Саме в той період 

майбутній професор блискуче оволодів широким спектром хірургічних 

втручань. 



 Постійне прагнення до підвищення свого професійного і 

наукового рівня, природний лікарський талант швидко дозволили 

молодому хірургу отримати заслужене визнання у колег і хворих. 

Активний науковий пошук нових рішень складних хірургічних проблем 

увінчався успішним захистом кандидатської і докторської дисертацій. 

Сотні наукових праць Аркадія Івановича значно розширили 

патогенетичне розуміння оперативної корекції хірургічної патології. 

Саме це поєднання великого обсягу хірургічної роботи і значних 

наукових досягнень дозволило зайняти професору Годлевському А.І. своє 

місце у плеяді визначних хірургів нашої держави. 

 Поряд з клінічною і науковою роботою Аркадій Іванович з 

особливою увагою займається навчанням молодого поповнення лав 

лікарів. Працюючи на посаді асистента, а потім і завідувача кафедри 

хірургії він завжди знаходить можливість передати свої знання 

студентам – медикам і молодим лікарям. 

 Особисто мені доля дозволила працювати в клініці професора 

Годлевського А.І. протягом 15-ти років, надаючи змогу навчатись 

хірургічній майстерності у визнаного професіонала. Розуміючи 

складності формування молодих хірургів, керівник клініки створював 

нам необхідні умови і, при необхідності, підставляв своє професійне 

плече. Цей принцип роботи дозволив створити Аркадію Івановичу свою 

хірургічну школу. Підготувавши цілу плеяду кандидатів і докторів наук, 

він передав свої основні наукові і практичні досягнення клінічній хірургії. 

Особливого розквіту його науковому таланту надала робота голови 

спеціалізованої ради по захисту кандидатських і докторських 

дисертацій. 

 Проте значні наукові і професійні досягнення не втамували 

спрагу до пошуку нового у професора Годлевського А.І. І сьогодні він 

активно працює над опрацюванням нових методів лікування ургентної 

хірургічної патології, формує нові погляди на проблеми сучасної 

медицини. Невгамовна жага нових наукових досягнень і професійна 

майстерність переконливо доводять нам, що попереду Аркадія 

Івановича ще очікують великі досягнення і перемоги. 
 

Каніковський О. Є., доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри 

хірургії медичного факультету №2 

Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова  



                         

❖ ❖ ❖ 

22 вересня виповнюється 65 років з дня народження і 40 років 

лікарської та науково-педагогічної діяльності завідувача кафедри 

хірургії медичного факультету №2 Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І.Пирогова, доктора медичних наук, 

заслуженого діяча науки і техніки України професора Аркадія Івановича 

Годлевського, голови спеціалізованої вченої наукової ради університету 

з захисту кандидатських та докторських дисертацій. 

Я пишаюся тим, що мені випала можливість працювати з 

А. І. Годлевським, досягати разом професійних висот. Ще студентом 

мене навчав батько Аркадія Івановича - Іван Феліксович, досвідчений 

хірург і педагог. Аркадій Іванович був моїм науковим консультантом з 

докторської дисертації. Доброта та чуйність, принциповість та 

справедливість, любов до людей і бажання завжди їм допомагати 

вирізняють Аркадія Івановича.  

Діапазон наукової і практичної діяльності ювіляра достатньо 

широкий. У керованій ним клиниці традіційно продовжує розвиватися 

екстрена та невідкладна абдомінальна хірургія, патологія позапечінко-

вих жовчних шляхів та підшлункової залози. 

 Досвідчений клініцист, людина великoго лікарського покликан-ня, 

ювелірно володіючий хірургічною майстерністю хірург, принципо-вий та 

вимогливий педагог А. І. Годлевський користується заслуженою 

повагою співробітників, колег і його учнів. 

Нехай доля шле нашому ювіляру добро і щастя, міцне здоров’я та 

достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на його 

прекрасному життєвому шляху. Нехай  у всіх починаннях супроводжує 

вдача, розуміння і підтримка з боку рідних, колег і однодумців, а робота 

приносить тільки задоволення і творчі перемоги. 

Наснаги та усяких гараздів і довгих щасливих літ! 
  

Шапринський В. О., доктор медичних наук, 

професор,  завідувач кафедри хірургії №1 

Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова  

 

❖ ❖ ❖ 

 



Де думка сильна –  
там справа повна сили 
                  В. Шекспір 

                                                    

Учитель 
 

Людське життя ціниться не за час, який пройшов, а за дні, роки, 

які запам’яталися. Мабуть, з таких днів та років і складається все 

трудове життя завідувача кафедри хірургії № 2 професора Аркадія 

Івановича Годлевського. Я не беру до уваги дні сімейних свят чи в колі 

друзів, я кажу про будні хірурга, коли врятоване життя стає для нього 

пам’ятним днем, а для пацієнтів – ще одним  днем народження.  

Вперше в робочій обстановці я побачив Аркадія Івановича в 2006 

році, коли почав ходити на нічні чергування в хірургічне відділення 

міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Праця, праця, 

праця – здається іншого життя він і не уявляв. З 5 по 6 курс я був 

старостою студентського наукового гуртка кафедри хірургії № 2. Наш 

гурток давав змогу використати теоретичні знання на практиці, 

розширити свій кругозір з найактуальніших питань сучасної хірургії, 

брати участь у наукових розробках, а головне – потрапити в склад 

операційної бригади. В 2008-2009 рр. за підсумками конкурсу серед 

гуртків ВНЗ, ректор нагородив нас Дипломом «Кращий студентський 

науковий гурток». Та не всі знають, що за цим успіхом стояло багато 

зусиль, особистого часу, здоров’я професора Годлевського А. І.   

Сьогодні ми, вже лікарі-інтерни, кожного дня бачимо скільки 

зусиль докладає наш керівник, щоб молодь могла себе повноцінно 

проявити. Як кажуть, талант прозорий, але він грає барвами, лише 

коли починає працювати. І ось тут Аркадій Іванович, як вмілий 

художник, наносить ці барви на полотно нашої повсякденної хірургічної 

діяльності. 

Шановний Аркадій Іванович, як кажуть, палить свою свічку життя з 

обох кінців – операції, перев’язки, обходи хворих, консультації, лекції, 

семінари – ось далеко не повний перелік того, чим займається професор 

Годлевський А. І. Якщо додати наукову роботу, посаду голови спецради 

з захисту дисертаційних робіт хірургічного профілю і багато іншого, 

то замислюєшся -  в чому сила цієї людини? Відповідь одна – в 

характері. В характері деяких людей є дещо таке, чого не можна 

зломити – це стержень характеру.               



Ми, учні та співробітники Аркадія Івановича пишаємося своїм 

учителем та колегою, його високими професійними здобутками. 

Професор Годлевський А. І. порядна, справедлива і доброзичлива людина, 

вдумливий керівник та палкий патріот України. 

Ми щиро вітаємо його з ювілеєм і бажаємо міцного здоров’я, 

творчого та фізичного довголіття, душевного комфорту і достойних 

учнів! 
 

Ярмак О.А., лікар-інтерн,  

магістрант кафедри хірургії № 2   

 

Біографічний  нарис  

Годлевський Аркадій Іванович народився 22 вересня 1945 року в 

лікарській сім'ї, яка відома не тільки на Вінниччині, але й далеко за її 

межами. Протягом усього життя Аркадій Іванович гідно продовжує 

батьківські традиції лікарської династії, самовіддано працюючи вже 

понад 40 років на рідній подільській землі. Він є одним із найяскравіших 

представників Вінницької хірургічної школи. 

Закінчивши з відзнакою в 1969 році лікувальний факультет 

Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова, Аркадій Іванович 

розпочинає своє хірургічне життя старшим лаборантом кафедри 

факультетської хірургії під керівництвом відомого своїм талантом та 

віртуозною хірургічною майстерністю професора І. М. Грабченка. Саме 

з кафедри факультетської хірургії починається сходження та опанування 

вершин хірургічної науки, де Аркадій Іванович пройшов шлях від 

асистента до професора і завідувача кафедри, продовжуючи та 

примножуючи традиції своїх наставників. 

З 1970 до 1972 р. строкова служба в лавах радянської армії в 

прикордонних військах в Таджицькій РСР. 

З 1972 до 1974 р. здобуває хірургічний досвід та майстерність під 

час навчання в клінічній ординатурі на кафедрі загальної хірургії 

Вінницького медичного інститут ім. М. І. Пирогова під керівництвом 

досвідчених хірургів – професорів В. Г. Зорі та С. С. Забознаєва.  

Протягом 1974-1982 рр. працює лікарем-ординатором у хірургіч-

ному відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М. І. Пирогова, вдало 

поєднуючи активну практичну хірургічну роботу з плідною науковою 

діяльністю. Працює над кандидатською дисертацією на тему: "Шов 

толстой кишки и пути повышения его герметичности" під керівництвом 



професора І. Д. Кирпатовського, де в експерименті був розроблений та 

запропонований до використання в щоденній хірургічній практиці 

принципово новий метод підвищення механічної міцності та біологічної 

герметичності створюваних товстокишкових анастомозів шляхом 

аутотрансплантації дуплікатури парієтальної очеревини. 

25 грудня 1978 р. на засіданні спеціалізованої Ради з хірургії 

Московського Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби 

відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата 

медичних наук. У виступі офіційних опонентів чл.-кор. АМН СРСР, 

доктора мед. наук, проф. Г. Е. Островєрхова та засл. діяча науки РРФСР, 

доктора мед. наук, проф. Березова Ю.Е. було відмічено велику наукову 

значимість виконаного дослідження та оригінальність підходів у 

вирішенні складної та актуальної проблеми як планової, так і ургентної 

абдомінальної хірургії - хірургії товстої кишки. В подальшій хірургічній 

та науковій діяльності проблема хірургічного лікування патології 

товстої кишки, особливості виконання реконструктивних і відновних 

оперативних втручань на товстій кишці та профілактика можливих 

ускладнень завжди були у сфері професійних пріоритетів професора 

Годлевського А.І. і продовжуються в науковій роботі його учнів та 

послідовників. 

У 1982 році зарахований на посаду асистента кафедри 

госпітальної хірургії Вінницького медичного інституту ім. М. І. 

Пирогова. В хірургічній клініці, яку очолював професором І. І. Мітюк, 

Аркадій Іванович остаточно сформувався як практичний хірург, 

набувши необхідного хірургічного досвіду, відточивши оперативну 

майстерність і професійність, постійно оволодіваючи необхідними 

знаннями та освоюючи нові види оперативних втручань. Набутий досвід 

дозволив виконувати найскладніші втручання як в клініці, так і в 

районних лікарнях області, виїжджаючи по санітарній авіації. Кропітка 

щоденна робота в клініці та боротьба за здоров’я кожного хворого, 

численні чергування, нічні виклики в операційну та виїзди по санітарній 

авіації загартовували характер лікаря, здатного співчувати і переживати 

чужий біль як свій, та хірурга-новатора, який завжди шукає найкращий 

вихід із складних клінічних ситуацій. 

Поряд із практичною діяльністю А. І. Годлевський набуває і 

педагогічного досвіду. На кожній лекції, семінарському і практичному 

занятті він ділиться зі студентами та молодими лікарями необхідними 

теоретичними та практичними хірургічними знаннями. Саме цим 

вирізняється стиль роботи А.І. Годлевського та бачення викладання 



хірургічної науки – безперервне зростання, постійна робота над собою в 

здобутті нових знань, практичних навичок та оперативної техніки, 

розвиток клінічного мислення та бачення нових перспектив в розвитку 

та становленні молодих спеціалістів. 

У 1986 році асистент кафедри госпітальної хірургії, к.м.н. А. І. 

Годлевський разом з іншими викладачами та студентами Вінницького 

медичного інституту ім. М. І. Пирогова здійснював профілактичні 

огляди та надавав медичну допомогу населенню радіоактивно 

забрудненої території, постраждалої внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС (населений пункт Лугіни, Житомирська область). 

Цілеспрямовано та наполегливо в 1986 р. під керівництвом 

професора І. Д. Кирпатовського та професора І. І. Мітюка 

розпочинається робота над виконанням докторської дисертації з 

хірургічного лікування ускладненої виразкової хвороби, а саме: 

лікування низьких парапапілярних пенетруючих дуоденальних виразок 

та розробка комплексної програми профілактики розвитку 

післяопераційних ускладнень. Вибір теми характеризує А. І. 

Годлевського як перспективного та талановитого хірурга, який широко 

обізнаний в досягненнях шлунково-дуоденальної хірургії, не боїться 

ставити перед собою складні завдання та з успіхом і гідністю їх 

вирішувати. 10 грудня 1990 р. на засіданні спеціалізованої Вченої Ради 

2-го Московського державного медичного університету ім. М. І. 

Пирогова відбувається успішний захист дисертації на здобуття 

наукового ступеню доктора медичних наук на тему: "Анатомо-

клиническое обоснование ушивания культи двенадцатиперстной кишки 

при низких пенетрирующих дуоденальных язвах (экспериментально-

клиническое исследование)". В дисертації представлені результати 

фундаментальних експериментальних досліджень впливу виду швів при 

формуванні кукси дванадцятипалої кишки на архітектоніку 

інтраорганних судин, досліджується ефективність застосуванння 

клейових композицій для підвищення біологічної герметичності та 

міцності кукси, розроблено та обгрунтовано доцільність застосування 

опорного кісетного шва при формуванні кукси дванадцятипалої кишки, 

особливо при технічно важких інтраопераційних випадках. Отримані 

результати експериментальних досліджень були підтверджені 

використаннням їх на власному значному клінічному матеріалі, що 

становили клінічну частину дисертаційного дослідження, де поряд з 

оригінальними методиками оперативної техніки дисертант пропонує 

власну комплексну програму профілактики неспроможності швів кукси 



дванадцятипалої кишки під час оперативного втручання і в 

післяопераційному періоді. Дисертант пропонує поряд з 

загальноприйнятими заходами профілактики неспроможності кукси 

дванадцятипалої кишки під час операції (перитонізація лінії швів 

чепцем, круглою зв'язкою печінки, підсікання зв'язки Трейца, 

формування гастроентероанастомозу на короткій петлі) виконувати 

низведення кукси шлунку через вікно брижі попероково-ободової кишки 

в нижній поверх черевної порожнини, що дозволяє додатково скоротити 

довжину привідної петлі на 4 см порівняно з загальноприйнятими до 

використання методиками. В післяопераційному періоді автор пропонує 

здійснювати додаткову аплікацію клейових композицій через дренаж 

черевної порожнини під ендоскопічним контролем, що в своїй суті є 

малотравматичним та малоінвазивним методом профілактики 

післяопераційних ускладнень. Це дозволило досягти блискучих 

клінічних результатів, а саме: частота післяопераційної неспроможності 

швів кукси дванадцятипалої кишки зменшилася у 8,5 рази (з 7,7 % до 0,9 

%). Офіційні опоненти докторанта - Лауреат Державної премії СРСР, 

академік АМН СРСР, доктор мед. наук, професор Лопухін Ю.М., доктор 

мед. наук, профессор Теряєв В.Г., доктор мед. наук, проф. Рябцев В.Г. в 

своїх доповідях відмітили новизну наукового дослідження, що 

відповідає нагальним і актуальним потребам сучасної хірургічної науки, 

узагальнення власного величезного клінічного матеріалу, підкресливши 

хірургічний досвід докторанта, оригінальність, інноваційність в 

підходах та перспективність подальшого використання методів 

вирішення надскладної проблеми в хірургії виразкової хвороби. Тема 

хірургії ускладнень виразкової хвороби і дотепер залишається в сфері 

уваги професора Годлевського А. І.. Накопичений величезний клінічний 

досвід і віртуозна оперативна техніка дозволяють йому виконувати 

надскладні оперативні втручання як в плановому, так і в ургентному 

порядку і виховувати покоління молодих вчених та хірургів. Не 

зупиняється пошук і розробка ефективних хірургічних методів 

лікування та профілактики післяопераційних ускладень в шлунково-

дуоденальній хірургії. 

У 1991 р. асистент кафедри госпітальної хірургії, доктор медич-

них наук А. І. Годлевський обирається на посаду завідувача кафедри 

факультетської хірургії Вінницького медичного інституту ім. М. І. 

Пирогова і переходить працювати в міську клінічну лікарню № 2, 

залишаючи обласну клінічну лікарню ім. М.І. Пирогова, в якій 

пропрацював понад 20 років. У 1992 році, вже працючи завідувачем 



кафедри факультетської хірургії, йому присвоюється вчене звання 

доцента, а згодом (у 1993 р.) – професора. З переходом в міську клінічну 

лікарню № 2 розпочинається новий період практичної та наукової 

хірургічної діяльності професора А.І. Годлевського. Під його 

керівництвом колектив кафедри і співробітники хірургічного відділення, 

враховуючи ургентну специфіку роботи клінічного закладу, починають 

активну розробку актуальних проблем невідкладної хірургії гострої 

патології органів черевної порожнини, хірургії ушкоджень і політравм, а 

саме: гострий апендицит, защемлені грижі, перфоративна та 

кровоточива виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, гострий 

панкреатит, гостра кишкова непрохідність, мезентеріальний тромбоз, 

перитоніт, питання ранньої діагностики, принципи хірургічного 

лікування перитоніту, післяопераційних ускладнень і комплексних 

програм їх профілактики. Ці питання є темами планових науково-

дослідних робіт, пріоритетом наукових розробок кафедри і темами 

наукових досліджень її співробітників.  

Уважне ставлення до кожного хворого, практично орієнтовані 

лекції та семінарські заняття, ефективно працюючий студентський 

науковий гурток, студентська олімпіада з хірургії, щорічні студентські 

наукові конференції – ось стиль викладання предмету факультетська 

хірургія, стиль мислення та життя її співробітників. Роки напруженої 

праці не проходили даремно – тисячі врятованих життів хворих, сотні 

підготовлених молодих спеціалістів, поступово зростало покоління 

учнів та послідовників Аркадія Івановича, які, ввібравши необхідний 

досвід і вміння, продовжували славетні традиції кафедри та ургентної 

хірургічної школи, наслідуючи приклад свого вчителя.  Завдяки 

сильному характеру та мудрому керівництву кафедрою та ургентною 

хірургічною клінікою її керівника професора А. І. Годлевського 

розвивався та зростав колектив кафедри. 

Проблема гострого холециститу стає наступним етапом наукової 

діяльності кафедри факультетської хірургії і є темою планової науково-

дослідної кафедральної роботи: "Особливості клініки, діагностики та 

оперативного лікування ускладнених форм гострого холециститу". Це 

було зумовлено різким збільшенням кількості хворих з ускладненими 

формами гострого холециститу в ургентній хірургічній клініці. 

Основним напрямком наукових досліджень стає розробка програм 

комплексного хірургічного лікування хворих на гострий холецистит і 

його ускладнення, шляхів прогнозування розвитку ускладнень та 

перебігу післяопераційного періоду, методи комплексної профілактики 



холециститу, особливо в групах хворих з високим операційно-

анестезіологічним ризиком, хворих з важкою супутньою соматичною 

патологією і хворих старшої вікової групи з обґрунтуванням 

оптимальних варіантів стратегії і тактики хірургічного лікування та 

програм комплексного консервативного забезпечення на етапах 

передопераційної підготовки і післяопераційного лікування, що 

супроводжувалося збільшенням кількості наукових публікацій, 

виконанням дисертаційних досліджень.  

Прихильник активної хірургічної тактики та раннього виконання 

оперативного втручання до розвитку ускладнень професор А.І. 

Годлевський володіє віртуозною оперативною технікою та професійною 

майстерністю, що ґрунтується на фундаментальних знаннях варіантів 

будови позапечінкових жовчних протоків,  величезному досвіді та 

інтуїції в гепатобіліарній хірургії. Це дає можливість виконувати 

холецистектомію від шийки за 7 хвилин в найважчих клінічних 

випадках, всі види найскладніших реконструктивно-відновних 

оперативних втручань на позапечінкових жовчних протоках. Багаторічна 

щоденна кропітка робота професора А.І. Годлевського в цій галузі 

ургентної абдомінальної хірургії сприяла постійному професійному 

зростанню колективу кафедри факультетської хірургії і працівників 

ургентної хірургічної клініки, накопиченню значного колективного 

досвіду в галузі гепатобіліарної хірургії. Все це стало основним 

підґрунтям для втілення в життя заповітної мрії професора А. І. 

Годлевського – створення спеціалізованого центру, де б концентру-

валася основна маса хворих з гострою хірургічною гепатопанкреато-

біліарною патологією. Саме завдяки зусиллям та безперечному 

авторитету професора А. І. Годлевського серед представників 

хірургічної спільноти міста та області на базі кафедри факультетської 

хірургії та хірургічного відділення міської клінічної лікарні № 2 

рішенням Вінницької міської ради 30.01.2002 року був створений 

міський спеціалізований Центр хірургії печінки, позапечінкових 

протоків та підшлункової залози, керівником якого став професор А. І. 

Годлевський. Проте, це було лише початком втілення задуму завідувача 

кафедри факультетської хірургії професора А. І. Годлевського. Для 

концентрації всіх хворих з невідкладною патологією та травмами 

органів черевної порожнини в межах однієї ургентної хірургічної 

клініки, завдяки зусиллям Аркадія Івановича в 2008 р.  Вінницька міська 

клінічна лікарня № 2 змінила свій статус на міську клінічну лікарню 

швидкої медичної допомоги. 



У 2002 р. Указом Президента України професору А. І. Годлевсь-

кому за багаторічну плідну педагогічну роботу в Вінницькому 

національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова, за активну 

хірургічну діяльність в закладах практичної охорони здоров'я м. Вінниці 

та Вінницької області та за значні наукові досягнення в галузі планової 

та невідкладної абдомінальної хірургії було присвоєно почесне звання 

"Заслужений діяч науки і техніки України". 

Створення на базі кафедри спеціалізованого гепатопанкреато-

біліарного центру поставило перед колективом кафедри, ургентної 

хірургічної клініки та її керівником нову наукову проблему, що була 

зумовлена значним зростанням захворюваності на гострий панкреатит та 

концентрацією цього важкого контингенту хворих у стінах 

спеціалізованої клініки. Це стає темою планової науково-дослідної 

роботи кафедри та наступним етапом в житті колективу кафедри і її 

керівника. Особливості перебігу гострого некротичного панкреатиту 

етанольної і біліарної етіології, принципи комплексного 

консервативного лікування, прогнозування виникнення гнійно-

некротичних ускладнень, особливості їх діагностики, хірургічного 

лікування і профілактики, можливості їх малоінвазивної корекції, 

технології реґіонарної антибактеріальної терапії та підвищення і 

створення високих концентрацій антибактерійних препаратів в гнійно-

некротичних вогнищах на основі методів фізіотерапевтичного впливу, 

тактичні аспекти виконання оперативних втручань, доведений аспект 

біліарної мікробної транслокації в ґенезі гнійно-некротичних ускладнень 

гострого біліарного панкреатиту, значення протокової гіпертензії, 

збереження дренажної функції протокової системи та порушень 

інтраорганного кровоплину в підшлунковій залозі для прогнозування 

перебігу гострого етанольного некротичного панкреатиту, відмова від 

виконання оперативної корекції без діагностованих гнійно-некротичних 

ускладнень, обґрунтування доцільності біліарної декомпресії та 

реґіонарної ітрахоледохеальної антибактеріальної санації при 

хірургічному лікуванні гострого біліарного панкреатиту, формування 

реґіонарної ретроперитонеостоми та оментобурсостоми для локальної 

малотравматичної корекції гнійно-некротичних ускладнень, оцінка 

значення системних гемокоагуляційних порушень в ґенезі порушення 

інтраорганного кровоплину в підшлунковій залозі – ось лише незначний 

перелік наукових здобутків співробітників кафедри та її керівника, 

відображених в чималій кількості наукових публікацій та дисертаційних 

досліджень. Робота над проблемою комплексного лікування гострого 



панкреатиту та його ускладнень не припиняється дотепер. Над 

виконанням дисертаційних досліджень працюють молоді хірурги-

науковці – учні професора А.І. Годлевського.  

Активна хірургічна діяльність професора А. І. Годлевського 

поєднується з науковими дослідженнями, які проводить колектив 

кафедри факультетської хірургії, його учні та послідовники. Проблема 

диференційної діагностики та доопераційного визначення морфологічної 

форми апендикса при гострому апендициті; проблема перебігу гострої 

ургентної абдомінальної патології у хворих з цукровим діабетом та 

гнійно-некротичних уражень м'яких тканин при синдромі діабетичної 

стопи; можливості застосування рентгенендоваскулярних хірургічних 

технологій для діагностики та лікування ускладнень невідкладних 

захворювань органів черевної порожнини; проблема хірургічного 

лікування післяопераційних вентральних гриж, методи алопластики 

грижових воріт, програми передопераційної підготовки та профілактики 

післяопераційних ускладнень та рецидиву грижоутворення – ось перелік 

тем, над якими працювали науковці кафедри. 

Численні наукові дослідження з актуальних проблем клінічної 

хірургії публікуються на сторінках фахових видань, висвітлюються 

професором А.І. Годлевським та його співробітниками в доповідях на 

науково-практичних хірургічних конференціях, симпозіумах, з'їздах як 

за кордоном (Всесвітній хірургічний конгрес (Нью-Йорк, США, 1995 р.), 

так і в Україні та країнах СНД, у виступах на засіданнях міського та 

обласного хірургічного товариств. Цінність виступів з проблем сучасної 

хірургічної науки в тому, що вони базуються на результатах аналізу 

власних клінічних спостережень і оригінальних досліджень, мають чітку 

практичну орієнтацію для подальшого їх використання в інших закладах 

охорони здоров'я. 

Займаючи посаду завідувача кафедри факультетської хірургії, 

керівника ургентної хірургічної клініки і спеціалізованого Центру 

хірургії печінки, позапечінкових жовчних протоків та підшлункової 

залози професор А. І. Годлевський здійснив понад 4000 складних 

оперативних втручань і зараз продовжує активно оперувати хворих, 

вселяючи в них віру та надію на перемогу над хворобою, рятуючи 

своїми чарівними руками їх життя. За період наукової діяльності видано 

2 монографії, надруковано близько 400 наукових робіт, патентів на 

винахід, раціоналізаторських пропозицій. Під його керівництвом 

підготовлено 2 доктори та 10 кандидатів медичних наук, ще 4 молодих 

науковці працюють над виконанням кандидатських робіт та 1 



співробітник над виконанням докторської дисертації. Професор А. І. 

Годлевський здійснює підготовку студентів 4 та 6 курсів, є 

відповідальним за підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю 

"Хірургія", очолює методичний комітет з хірургічних дисциплін, є 

головою спеціалізованої Вченої Ради по захисту кандидатських та 

докторських дисертаційних робіт з хірургії, акушерства та гінекології, є 

членом університетської та факультетської Вчених Рад, членом 

атестаційної комісії Вінницького обласного управління охорони 

здоров'я, членом експертної комісії з аналізу показників летальності в 

міських закладах охорони здоров'я. Поряд з цим Аркадій Іванович 

активно відстоює свою громадянську позицію та проводить велику 

громадську роботу. Він є членом-кореспондентом громадської 

організації Академії технологічних наук, академіком громадського 

об'єднання Академія оригінальних ідей. Постійно виступає по 

телебаченню та радіо, на сторінках міських, обласних та всеукраїнських 

періодичних газетних видань, здійснюючи санітарно-просвітню роботу. 

Поряд з ним завжди чудова сім'я – дружина, лікар-логопед 

відділення № 16 Вінницької обласної клінічної психо-неврологічної 

лікарні ім. О. І. Ющенка, та 2 доньки, що продовжують наслідувати 

сімейні лікарські традиції. Старша Наталя – к.м.н., асистент кафедри 

акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова, молодша Тетяна – лікар-кардіолог 

клініки кардіології військово-медичного клінічного центру 

Центрального регіону. Є надія, що лікарська династія буде 

продовжуватись і надалі в онуках – 2 онучки та онук. Старша онучка 

навчається на 3 курсі медичного факультету № 2 Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова). 

Щоденні обходи хворих, консиліуми, безперервна робота в 

операційній, перев'язочній, чергування, нічні виклики на операції, виїзди 

по санітарній авіації, радість перемоги, приховані сльози, відчай в разі 

невдачі, переживання за долю кожного хворого, створення колективу 

однодумців, формування стилю відомої ургентної хірургічної школи, 

створення бази для зростання молодих хірургів та ретельна і ґрунтовна 

підготовка наукових кадрів – з цього і складається постать Аркадія 

Івановича Годлевського та смисл його життя. 
 

Саволюк С. І., кандидат медичних 

наук, асистент кафедри хірургії № 2  
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