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24 листопада 2011 року виповнилося 75 років з дня 
народження  Заслуженого працівника народної освіти 
України, доктора медичних наук, професора кафедри 
фтизіатрії і пульмонології Віктора Георгійовича М’ясні-
кова.

Народився  В. Г. М’ясніков  в м. Лепель в Білорусії і 
пройшов шлях від лікаря-фтизіатра протитуберкульоз-
ного диспансера  до професора, завідувача кафедри 
фтизіатрії Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти ім. П. Л. Шупика (1989–2008).

Віктор Георгійович М’ясніков після закінчення 
Київського медичного інституту у 1960 році протягом 4 
років працював фтизіатром в м. Мена Чернігівськой 
області, з 1964 по 1969 р. — клінічний ординатор, 
аспірант клініки туберкульозу літнього віку Київського 
науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної 
хірургії  ім. акад. Ф. Г.Яновського, з 1969 по 2011 рік — 
асистент, доцент, професор, завідувач кафедри туберку-
льозу, проректор з наукової (1987–1991), проректор з 
навчальної роботи (1991–2006), професор кафедри 
фтизіатрії і пульмонології НМАПО.

У 1969 році  В. Г. М’ясніков захистив кандидатську 
дисертацію, в 1988 році — докторську дисертацію 
«Хіміотерапія та її ускладнення у хворих на туберкульоз 
похилого та старечого віку», в 1989 році рішенням  
Державного комітету СРСР з народної освіти йому було 
присвоєно звання  професор.

ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ
М’ЯСНІКОВ

(до 75-річчя з дня народження)

В. Г. М’ясніков — відомий вчений, досвідчений педа-
гог і висококваліфікований лікар. Указом Президента 
України  В. Г. М’яснікову у 1993 році було присвоєно 
Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти 
України».

В. Г. М’ясніков — автор понад 150 наукових праць, у 
тому числі 10 монографій та посібників, 7 свідоцтв і патен-
тів на винаходи. Основними напрямками його наукових 
досліджень і практичної діяльності є проблеми туберку-
льозу, пульмонології та сімейної медицини.

В  НМАПО  В. Г. М’ясніков працює  з 1969 року, під 
його керівництвом захищено 7 кандидатських дисерта-
цій.

За заслуги з відродження духовності в Україні та 
значні досягнення у навчальній і науковій роботі М’ясні-
ков В.Г. нагороджений орденом Святого Рівноапос толь-
ного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.

Доброзичливістю, високою ерудицією В. Г. М’ясніков 
здобув собі глибоку повагу колег, лікарів-курсантів та 
хворих.

Поздоровляючи Віктора Георгійовича з ювілеєм, 
бажаємо йому міцного здоров’я, подальших творчих 
успіхів, довгих років життя, бадьорості та всіх людських 
благ.
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