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12 листопада 2020 р. на 85-м році пішла з життя 
доктор медичних наук, професор Вікторія Павлівна 
Костроміна, яка протягом 54 років (з 1966 р. по 
2020 рр.) працювала в ДУ «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
НАМН України».

Не стало видатного українського вченого фти-
зіопедіатра, яка створила фтизіопедіатричну нау-
кову школу в Україні. Ім’я її відоме далеко за межа-
ми нашої країни. Її наукові розробки становлять 
вагомий внесок у фундаментальну та прикладну 
медицину. 

Вікторія Павлівна народилась 25 серпня 1936 р. в 
м. Свердловськ (нині Єкатеринбург, РФ) у родині 
хірурга Костроміна П. І., який пізніше став провід-
ним спеціалістом у галузі торакальної хірургії та з 
1945 року працював в хірургічному відділенні 
Київського НДІ туберкульозу (нині — Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь-
кого НАМН України)

В. П. Костроміна в 1959 р. закінчила з відзнакою 
педіатричний факультет Київського медичного 
інституту ім. О. О. Богомольця. Після закінчення 
ін сти туту працювала дільничним педіатром в Ле-  
нінсь кому районі м. Києва. У січні 1966 р. В. П. Кос-
тороміна вступила до аспірантури в клініку туберку-
льозу у дітей та підлітків Київського науково-дослід-
ного інституту туберкульозу та грудної хірургії. У 
1969 р. закінчила аспірантуру і захистила кандидат-
ську дисертацію під керівництвом професора Кша-
новського С. А.

В подальшому була залишена для роботи в інсти-
туті. З тих пір вся наукова і лікувальна діяльність 
В. П. Костроміної пов'язана була з інститутом. У сті-
нах інституту вона пройшла шлях від аспіранта, 
молодшого наукового, потім старшого наукового 
співробітника до завідувачки науковим підрозділом. 

Протягом 28 років була науковим керівником «дитя-
чої» клініки (1986–2014 рр.).  

У 1979 р. В. П. Костроміна захистила докторську 
дисертацію на тему «Клініко-імунологічні дослі-
дження при туберкульозі і неспецифічної патології 
легень у дітей і підлітків», в 1991 р.  їй було присвоє-
но вчене звання професора. Під її керівництвом 
було розроблено цілий ряд наукових напрямків: 
диференціальна діагностика туберкульозу та неспе-
цифічних захворювань легень у дітей та підлітків, 
патогенетичні методи лікування туберкульозу, 
туберкулінодіагностика, особливості патоморфозу 
туберкульозу у дітей в сучасних умовах тощо.

Результатом наукових досягнень Вікторії 
Павлівни є понад 300 наукових праць, 2 монографії, 
17 методичних рекомендацій та інформаційних 
листів, ряд винаходів, безліч доповідей на симпозіу-
мах, конгресах і конференціях.

Під керівництвом Вікторії Павлівни виконані і 
захищені більше 30 кандидатських і 5 докторських 
дисертацій.

Більше 20 років В. П. Костроміна була головним 
дитячим фтизіатром МОЗ України, здійснювала 
велику консультативну допомогу по всій країні. 
Виїжджала за наказом Міністерства на всі випадки 
туберкульозного менінгіту у дітей і найбільш склад-
ні і важкі випадки захворювання. І як наслідок — 
сотні врятованих дитячих життів. 

Протягом багатьох років професор В. П. Костро-
міна була постійним консультантом медичних служб 
МВС і СБУ України, за що нагороджена орденом «За 
сприяння в роботі» цих служб.

 Також була членом Вченої ради інституту, а 
також членом апробаційної ради і спеціалізованої 
Вченої ради при ДУ «Національний інститут фтизіа-
трії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН 
України».

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ…
Пішла з життя 

доктор медичних наук, 
професор

Вікторія Павлівна 
Костроміна 
(1936-2020)
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Видатний вчений, мудрий вчитель, грамотний і 
милосердний лікар, людина великої душі, чистих 
помислів і справ, віддана мати і дбайлива дружина 
– ось ті якості, якими наділена Вікторія Павлівна, 
які змогла розвинути в собі і намагалася передати 
людям.

Вікторія Павлівна була переповнена життєвою 
енергією, ніколи не зупинявлася на досягнутому. 
Завдяки її таланту лікаря та невтомній праці тисячі 
маленьких пацієнтів отримали можливість бути здо-

ровими і радіти життю. За довгі роки сумлінної 
праці в інституті вона здобула глибоку і щиру повагу 
серед колег та пацієнтів, була справжнім авторите-
том та вчителем для численної кількості учнів.

Колектив ДУ «Національний інститут фтизіатрії 
і пульмонології ім. Ф.  Г. Яновського Національної 
академії медичних наук України» щиро сумує та 
висловлює найщиріші співчуття з приводу непо-
правної втрати РІДНИМ ТА БЛИЗЬКИМ Вікторії 
Павлівни…

ВИСЛОВЛЮЄМО НАЙЩИРІШІ СПІВЧУТТЯ

    ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ…

Колектив ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»; 

Правління Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України; 
Правління Асоціації спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України; 

Колектив кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; 

Редакційна колегія журналу «Астма та алергія»


