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ЮВІЛЕЇ 
 
УДК 617(092-Дерепа) 

ПРОФЕСОР КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ ДЕРЕПА 
(ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 листопада 2012 року виповнилось 

90 років доктору медичних наук, професору 
кафедри ЛОР-хвороб Вінницького націона-
льного медичного університету ім. М.І. Пи-
рогова Кузьмі Петровичу Дерепі.  

Його життєвий шлях почався в селі 
Плахо-ІІетрівка Луганської області. Батьки 
К.П. Дерепи були хліборобами – чесними, 
глибокопорядними людьми, невтомними 
трудівниками. Своїм прикладом вони вихо-
вували дітей, а Кузьма Петрович був двана-
дцятою дитиною, прищеплюючи їм вимог-
ливість до себе, чесність, любов до рідної 
землі.  

Шлях до професії виявився довгим. 
Кузьма Петрович навчався на другому курсі 
Старобільського фельшерсько-акушерсько-
го технікуму, коли розпочалась війна. Його 

мобілізували в армію; як санінструктор 
стрілкової роти він приймав участь у боях з 
самого початку війни. Особливо важко було 
під Сталінградом. Три дні під кулеметним 
та автоматним обстрілом, незважаючи на 
вибухи снарядів, він виносив поранених з 
передової, встиг врятувати 15 бійців, а тоді 
сам був поранений осколком у ногу, лікува-
вся в госпіталі більше 3 місяців. Невдовзі, 
при форсуванні Одеру, він був знову пора-
нений – осколок влучив у перенісся між 
очима. Закінчив же війну К.П. Дерепа ста-
ршиною медичної служби. 

Найбільше Кузьма Петрович пиша-
ється тим, що врятував більше двох сотень 
поранених, виніс їх з поля бою разом зі 
зброєю, надав першу медичну допомогу. Ці 
дороги війни він пройшов, чесно виконую-
чи військовий обов’язок. Як кажуть рідні, 
його бойовий шлях можна прослідкувати по 
нагородах – медалях «За оборону Сталін-
граду», «За визволення Варшави», «За взят-
тя Берліну»;  він нагороджений двома меда-
лями «За відвагу», орденами Вітчизняної 
війни та «Червоної зірки». Крім того, він 
отримав безцінний медичний досвід. 

Після закінчення технікуму К.П. Де-
репа працював завідуючим районним відді-
лом охорони здоров’я в Хмельницькій об-
ласті, потім вступив до Вінницького медич-
ного інституту ім. М. І. Пирогова, який за-
кінчив з відзнакою. А далі була робота на 
кафедрі оториноларингології рідного ВУЗу, 
захист кандидатської дисертації в 1958 р., 
через 10 років – докторської, присвяченої 
проблемам склероми. З 1962 по 2002 р. він 
завідував ЛОР-кафедрою Вінницького ме-
дінституту, 2 роки працював проректором з 
навчальної роботи. В 1971 р. «за успіхи в 
галузі охорони здоров’я, розвитку медичної 
науки» він був нагороджений орденом 
«Трудового Червоного Прапора».  
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Кузьма Петрович Дерепа – автор 199 
наукових праць, 4 винаходів, 16 раціоналі-
заторських пропозицій, відзначений багать-
ма урядовими нагородами. Він 40 років за-
відував кафедрою ЛОР-хвороб, 44 роки 
очолював Обласне ЛОР-товариство, протя-
гом десятиліть був позаштатним обласним 
отоларингологом, підготував 8 кандидатів 
медичних наук, 68 клінічних ординаторів, 
на кафедрі підвищення кваліфікації – 188 
отоларингологів. За його плечима – 74 роки 
трудової, лікарської та педагогічної діяль-
ності. 

Нині Кузьма Петрович разом з коле-
гами навчає лікарів-інтернів, і йому приєм-
но зазначити, що вони день у день зроста-

ють як фахівці, багато з них цікавляться 
наукою. 

Згідно з указом Президента України 
від 6 грудня 2005 р. №1694 «Про невідклад-
ні заходи щодо реформування системи охо-
рони здоров’я населення» та від 13 липня 
2006 р. №611 «Про Положення про стипен-
дії Президента України для видатних діячів 
галузі охорони здоров’я», ювіляру призна-
чено стипендію Президента України. 

Колектив кафедри ЛОР-хвороб 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова, обласне товари-
ство оториноларингологів щиро вітають 
ювіляра з Днем народження Бажають 
міцного здоров’я, довгих років життя, 
Божого благословіння йому та його родині. 

 
 
 

Надійшла до редакції 03.12.12. 


