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30 квітня 2016 року після тяжкої тривалої хвороби 
пішов із життя професор кафедри фтизіатрії і пульмоно-
логії Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, Заслужений працівник народної 
освіти України, доктор медичних наук М’ясніков Віктор 
Георгійович. 

В. Г. М’ясніков народився 24 листопада 1936 року в 
м. Лепель в Білорусії. Він пройшов шлях від лікаря-фтизіат-
ра протитуберкульозного диспансера до професора, 
завідувача кафедри фтизіатрії Національної медичної ака-
демії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

Віктор Георгійович М’ясніков після закінчення 
Київського медичного інституту у 1960 році за направлен-
ням працював фтизіатром в м. Мена Чернігівської області. 
Там розпочався його шлях як фтизіатра. Характер 
В. Г. М’яснікова постійно потребував змін, удосконалення 
в професії, і у 1964 році він поступив у клінічну ординату-
ру на кафедру фтизіатрії Київського інституту удоскона-
лення лікарів. Після успішного навчання В. Г. М’ясніков 
продовжував вчитися і вступив до аспірантури, закінчив-
ши яку успішно захистив кандидатську дисертацію і з 1969 
року працював асистентом, а потім — доцентом кафедри 
фтизіатрії Київського інституту удосконалення лікарів. В 
1988 році В. Г. М’ясніков успішно захистив докторську 
дисертацію на тему: «Хіміотерапія та її ускладнення у хво-
рих на туберкульоз похилого та старечого віку». В 1989 р. 
рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти 
йому було присвоєно звання професор.

З 1990 по 2008 рік очолював кафедру фтизіатрії, якій 
присвятив все своє життя.

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

В. Г. М’ясніков — автор понад 150 наукових праць, у 
тому числі 10 монографій та посібників, багатьох свідоцтв 
і патентів на винаходи. Основними напрямками його нау-
кових досліджень і практичної діяльності були проблеми 
туберкульозу, пульмонології та сімейної медицини.

Всі роки плідної праці В. Г. М’ясніков приймав активну 

участь у житті Академії післядипломної освіти. Він викону-
вав обов’язки декана терапевтичного факультету, працю-
вав проректором НМАПО імені П. Л. Шупика з наукової і 
учбової роботи протягом 20 років. Великий вклад вніс в 
організацію атестаційної системи лікарів України. По 
теперішній час лікарі України підвищують свою кваліфіка-
цію і складають іспити на кафедрах НМАПО імені П. Л. 
Шупика за програмами, розробленими за участю профе-
сора В. Г. М’яснікова і затвердженими МОЗ України.

Обсяг роботи М’яснікова В. Г. не обмежувався робо-
тою на кафедрі НМАПО імені П. Л. Шупика — багато років 
він був членом багатьох редколегій медичних журналів 
(«Лікарська справа», «Український медичний часопис», 
журналу «Сімейний лікар»), головою спецради за фахом 
«Внутрішні хвороби», заступником голови спецради з 
«Біоетики і інформатики», експертом ВАК України з 
«Фтизіатрії і пульмонології». 

В НМАПО імені П. Л. Шупика М’ясніков В. Г. працював 
з 1969 року, віддавши 47 років найпліднішого життя улю-
бленій роботі. Під його керівництвом захищено 7 канди-
датських дисертацій. До своїх учнів він ставився як батько, 
піклувався їх здоров’ям, сприяв працевлаштуванню і 
подальшому розвитку професійної кар’єри. На теперіш-
ній час його учні працюють у всіх куточках нашої батьків-
щини і за її межами.

За заслуги з відродження духовності в Україні та знач-
ні досягнення у навчальній і науковій роботі В. Г. М’ 
ясніков нагороджений орденом Святого Рівноапос-
тольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.

Професор М’ясніков В. Г. був зразковим батьком, 
виховав двох синів, які, працюючи лікарями, продовжу-
ють його шлях. Віктор Георгійович з гордістю розвовідав 
про успіхи і досягнення синів. Четверо онуків Віктора 
Георгійовича приносили радість і надію діду. 

Життя перервала тяжка хвороба.
Віктор Георгійович назавжди залишиться в нашій 

пам’яті та серцях як надзвичайно інтелігентна, освічена, 
щира, духовно розвинена людина.

Світла пам’ять професору М’яснікову Віктору Георгі-
йовичу.
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