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ЮВІЛЕЙ. АКАДЕМІКУ В. В. БОЙКО – 60 РОКІВ 

 

16 лютого виповнилося 60 років директору ДУ 

“Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева 

НАМН України” (з 1999), завідувачу кафедри хірургії № 1 

Харківського національного медичного університету (з 

2000), Заслуженому діячу науки і техніки України (2008), 

лауреату Державної премії України (2005), академіку НАМН 

України, доктору медичних наук, професору Валерію 

Володимировичу Бойку.  

По закінченні Харківського медичного інституту з відзнакою 

за спеціальністю «лікувальна справа» В. В. Бойко у 1985–

1990 роках працював у Харківському науково-дослідному 

інституті загальної та невідкладної хірургії. Після захисту 

кандидатської дисертації «Оптимізація результатів 

хірургічного лікування хворих на виразкові дуоденальні 

кровотечі з урахуванням моторно-евакуаторної функції 

шлунку» під керівництвом професора В.Т. Зайцева став працювати асистентом кафедри 

госпітальної хірургії Харківського медичного університету. В 1992 році захистив 

докторську дисертацію «Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічного лікування 

хворих на пенетруючі виразки дванадцятипалої кишки, ускладнені кровотечею» під 

керівництвом професора В.Т. Зайцева і перейшов на посаду доцента кафедри госпітальної 

хірургії. В 1997 році Валерію Володимировичу було присвоєно вчене звання професора 

кафедри госпітальної хірургії. З 1997 р. по 1999 р. він – проректор з наукової роботи 

Харківського державного медичного університету, з 1999 року і дотепер – директор ДУ 

“Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України”, з 2000 року і 

донині – ще й завідувач кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного 

університету. 

Особлива увага в працях академіка В.В. Бойка приділена проблемам ускладненої 

виразкової хвороби, панкреонекрозу, травматичної хвороби в гострому періоді, внутрішнім 

кровотечам, міастенічному синдрому, порушенням мікроциркуляції при хірургічних 

захворюваннях, процесам регенерації та загоєння ран, впливу електромагнітного 

випромінювання на мікроорганізми при хірургічній інфекції. Ним детально описані такі 

маловивчені захворювання, як компресійний синдром середостіння, синдром «хвостатої 

частки» печінки. 

В. В. Бойко особисто розробив і впровадив принципово нові методики оперативних 

втручань, такі як прошивні черезпечінкові турнікети при травмі печінки, ендоваскулярне 

лазерне портокавальне шунтування при портальній гіпертензії; операції пластики 

стравоходу і шлунка ілеоцекальним сегментом кишківника, авторські методики 

гастректомії, в торакальній хірургії – операції обробки кукси бронха при пульмон- та 

лобектоміях; розширена тимектомія при міастенії, технологія аутопротезування трахеї. 

В. В. Бойко розробив і обґрунтував якісно нову стратегію профілактики та лікування 

критичної ішемії нижніх кінцівок. Завдяки багаторічній співпраці з Інститутом радіофізики 

та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України проведено цикл робіт з вивчення дії 
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надвисокочастотного випромінення, зокрема, щодо запобігання розвитку гнійно-запальних 

ускладнень. Бойком В. В. зареєстровано відкриття «Явление пьезобиосинтеза в 

биологических тканях», наукове і практичне значення якого полягає в тому, що отримані 

фундаментальні дані про явище п’єзобіосинтезу відкриває можливості для створення і 

вдосконалення біонанотехнологічних пристроїв для діагностики і лікування цілого ряду 

захворювань, зокрема, атеросклерозу, порушень провідності в нервових тканинах, для 

біонанопротезування деяких біоструктур, подальшого розвитку мікропроцесорної техніки 

в біології та медицині. 

Валерій Володимирович – автор численних монографій, керівництв для лікарів, 

підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій для лікарів тощо. 

Підготував 40 докторів та 114 кандидатів наук. 

Основні наукові праці: «Квантово-биологическая теория» (2006); «Хирургия 

новообразований средостения» (2009); «Политравма» в 2 томах (2011); «Онкохирургия» в 

4 томах (2012); «Артефіціальний шлунок. Пластика шлунка ілеоцекальним сегментом 

кишківника» (2014); посібник «Ангиография и рентгенэндоваскулярная хирургия 

торакоабдоминальных кровотечений» (2015); «Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, 

факты» в 4 томах (2016); «Комбіновані операції на легенях і серці» (2016); «Жовчні нориці» 

(2017); «Кісти та абсцеси печінки» (2018), «Патогенетичні аспекти антибіотикотерапії за 

хірургічної інфекції» (2018). 

В. В. Бойко є головою Харківського осередку Асоціації хірургів України, членом президії 

Асоціації хірургів України та президії Харківського наукового медичного товариства; 

членом Європейських товариств хірургів та хірургії травми і інтенсивної терапії, головним 

редактором фахового журналу «Харківська хірургічна школа». 

За сумлінне служіння Україні нагороджений державним орденом «За заслуги III ступеня» 

(2011), «Орденом Святого Пантелеймона» у номінації «Новатор охорони здоров’я» (2018). 

Отримав звання «Почесний доктор Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна» та «Почесний громадянин» м. Харкова і м. Люботина. 

Президія НАМН України щиро вітає шановного Валерія Володимировича з ювілеєм, зичить 

йому міцного здоров`я, творчої наснаги і подальших успіхів у його багатогранній 

діяльності. 

 

 


