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21 липня 2020 року виповнилося 60 років від дня 
народження відомого вченого в галузі пульмонології, 
фтизіатрії та алергології, доктора медичних наук, профе-
сора Зайкова Сергія Вікторовича, професора кафедри 
фтизіатрії і пульмонології Національної медичної акаде-
мії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 

Сергій Вікторович народився у м. Ленінграді (нині 
Санкт-Петебург) в родині військового лікаря. Закінчивши 
середню школу у м. Вінниці, вступив на лікувальний 
факультет Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пиро-
гова (нині Вінницький національний медичний універси-
тет iменi М. І. Пирогова), який закінчив з відзнакою у 
1983 р. По закінченню інституту в 1983-1985 рр. навчався 
в клінічній ординатурі на кафедрі фтизіатрії Вінницького 
медичного інституту імені М. І. Пирогова з спеціальності 
«фтизіатрія», а потім у аспірантурі на тій самій кафедрі. В 
1988 р. Зайков С. В. захистив кандидатську дисертацію на 
тему: «Імунотермістографія та хемілюмінометрія в комп-
лексній діагностиці ексудативних плевритів» за спеці-
альностями «фтизіатрія» і «алергологія та імунологія». 

З 1988 р. працював асистентом, а з 1994 р. доцен-
том кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та 
алергології Вінницького державного медичного уні-
верситету iменi М. І. Пирогова. В 1995 р. Сергій Вікто-
рович захистив докторську дисертацію на тему: «Біо-
фізичні методи дослідження у протитуберкульозних 
закладах» за спеціальностями «фтизіатрія» і «алерголо-
гія та імунологія», а в 2001 р. йому було присвоєно 
вчене звання професора. До травня 2014 р. Зайков С. В. 
працював професором кафедри фтизіатрії з курсом 
клінічної імунології та алергології Вінницького націо-
нального медичного університету iменi М. І. Пирогова, 
викладаючи фтизіатрію, клінічну імунологію та алерго-
логію студентам 4-го та 6-го курсів.

З 2014 р. ювіляр почав працювати на посаді професо-
ра кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної 
ме дич ної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
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ка, клінічна база якої розташована в ДУ «Націо нальний 
інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
НАМН України».

На всьому своєму педагогічному шляхові Зайков С. В. 
успішно готує кадри з фтизіатрії та пульмонології, займа-
ючись протягом майже 35 років спочатку з студентами, а 
потім з лікарями-інтернами та слухачами курсів післядип-
ломної освіти. При цьому ювіляр не забуває й про науко-
ву та лікарську діяльність. Під його керівництвом та за 
науковою підтримкою захищені 13 кандидатських дисер-
таційних робіт з актуальних питань фтизіатрії, клінічної 
алергології та імунології, а в даний час виконується ще 2 
докторських дисертації. За результатами наукових 
дослід жень ювіляром опубліковано понад 600 наукових 
праць, видано національний підручник з імунології, 
учбовий посібник з фтизіатрії для лікарів загальної прак-
тики/сімейної медицини, 5 монографій, 7 методичних 
рекомендацій, отримано 5 патентів та 3 авторських сві-
доцтва на винахід, створено більше як 25 раціоналіза-
торських пропозицій. Тільки за останні 6 років за резуль-
татами наукових досліджень виконано понад 200 допо-
відей на вітчизняних наукових форумах, а також 4 усних 
та 6 постерних доповідей, які представлені на закордон-
них форумах з проблем алергології та пульмонології. 
Вже на посаді професора кафедри фтизіатрії і пульмоно-
логії ювіляр займається діагностикою та лікуванням 
пацієнтів з алергічними захворюваннями, туберкульо-
зом легень, неспецифічними хворобами органів дихан-
ня, імунодефіцитними станами з впровадженням нових 
методів їх діагностики та лікування. Сергій Вікторович 
приймав активну участь у створенні національних наста-
нов та протоколів з медикаментозної алергії, включаючи 
анафілаксію, бронхіальної астми. 

С. В. Зайков є членом Вченої ради Національного 
інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
НАМН України”, членом спеціалізованої вченої ради по 
захисту докторських та кандидатських дисертацій за 
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фахом «Фтизіатрія» при ДУ “Національний інститут фтизі-
атрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України”, 
а також спеціалізованої вченої ради по захисту доктор-
ських та кандидатських дисертацій за фахом «Внутрішні 
хвороби» при Національній медичній академії післяди-
пломної освіти імені П. Л. Шупика. Сергій Вікторович 
входить до складу редколегії журналів «Астма та алер-
гія» (заступник головного редактора), «Інфузія і хіміоте-
рапія», «Імунологія та алергологія: наука і практика», 
«Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія». В 2019 р. 

Зайков С. В. був обраний президентом Асоціації алерго-
логів України, де має можливість реалізувати ще й власні 
організаторські здібності. 

За цим коротким переліком фактів приховується 
життя здібного та відданого своїй професії педагога, клі-
ніциста, вченого, організатора, прекрасної за душевни-
ми якостями людини.

Сердечно вітаємо Сергія Вікторовича Зайкова з 
60-річчям, зичимо йому міцного здоров'я, подальших 
творчих успіхів, довгих років життя та щастя.

Колектив кафедри фтизіатрії і пульмонології 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,

Колектив ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
імені Ф. Г. Яновського НАМН України»,

Правління Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України,
Редакційна колегія журналу «Український пульмонологічний журнал»


