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

Не стало видатного українського вченого фтизіопедіатра, 
яка створила фтизіопедіатричну наукову школу в Україні. Ім’я її 
відоме далеко за межами нашої країни. Її наукові розробки 
становлять вагомий внесок у фундаментальну та прикладну 
медицину. 

Вікторія Павлівна народилась 25 серпня 1936 р. в м. Сверд-
ловську (нині — Єкатерин бург, РФ) у родині хірурга Костромі-
на П. І.,  який пізніше став провідним спеціалістом у галузі тора-
кальної хірургії та з 1945 року працював в хірургічному відділен-
ні Київського НДІ туберкульозу (нині — Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України).

В. П. Костроміна в 1959 р. закінчила з відзнакою педіатрич-
ний факультет Київського медичного інституту ім. О. О. 
Богомольця. Після закінчення інституту працювала дільничним 
педіатром в Ленінському районі м. Києва. У січні 1966 р. В. П. 
Костороміна вступила до аспірантури в клініку туберкульозу у 
дітей та підлітків Київського науково-дослідного інституту 
туберкульозу та грудної хірургії. У 1969 р. закінчила аспіранту-
ру і захистила кандидатську дисертацію під керівництвом про-
фесора Кшановського С. А.

В подальшому була залишена для роботи в інституті. З тих 
пір вся наукова і лікувальна діяльність В. П. Костроміної пов’я-
зана була з інститутом. У стінах  інституту вона пройшла шлях 
від аспіранта, молодшого наукового, потім старшого науко-
вого співробітника до завідуючої науковим підрозділом. 
Протягом 28 років була науковим керівником «дитячої» кліні-
ки (1986–2014 рр.).

У 1979 р В. П. Костроміна захистила докторську дисертацію 
на тему «Клініко-імунологічні дослідження при туберкульозі і 
неспецифічної патології легень у дітей і підлітків», в 1991 р їй 
було присвоєно вчене звання професора. Під її ке рів ництвом 
було розроблено цілий ряд наукових напрямів: диференціаль-
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на діагностика туберкульозу та неспецифічних захворювань 
легень у дітей та підлітків, патогенетичні методи лікування 
туберкульозу, туберкулінодіагностика, особливості патомор-
фозу туберкульозу у дітей в сучасних умовах тощо.

Результатом наукових досягнень Вікторії Павлівни є 
понад 300 наукових праць, 2 монографії, 17 методичних реко-
мендацій та інформаційних листів, ряд винаходів, безліч 
доповідей на симпозіумах, 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 туберкулезного менінгіту у дітей і найбільш складні 
і важкі випадки захворювання, і як наслідок — сотні врятова-
них дитячих життів.

Протягом багатьох років професор В. П. Костроміна 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 «Націо-
нальний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновсь-
кого НАМН України».

Видатний вчений, мудрий вчитель, грамотний і милосерд-
ний лікар, людина великої душі, чистих помислів і справ, відда-
на 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 ліка-
ря та невтомній праці тисячі маленьких пацієнтів отримали 
можливість бути здоровими і радіти життю. За довгі роки сум-
лінної праці в інституті вона здобула глибоку і щиру повагу 
серед колег та пацієнтів, була справжнім авторитетом та вчите-
лем для численної кількості учнів.

Щиро сумуємо та висловлюємо співчуття з приводу непо-
правної втрати рідним та близьким Вікторії Павлівни.
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