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1 квітня 2016 р. на 94 році життя пе-

рестало битися серце доктора медичних 
наук, професора Кузьми Петровича Дере-
пи – автора 188 наукових праць, 2 винахо-
дів, 10 раціоналізаторських пропозицій, 
відзначеного багатьма урядовими нагоро-
дами. 

Дерепа К.П., 1922 року народження, 
народився в с. Плахо-Петрівка Луганської 
області. Після закінчення школи у 1939 р. 
вступив до Старобільської фельдшерсько-
акушерської школи. З 2-го курсу мобілізо-
ваний в лави Радянської армії, де з 1941 по 
1946 рр. виконував обов`язки санітарного 
інструктора стрілецької роти. Отримав три 
поранення. За роки ВВВ нагороджений ор-
денами «Вітчизняної війни 1-го ступеню», 
«Вітчизняної війни 2-го ступеню», «Черво-
ної зірки», двома медалями «За відвагу», 

медалями «За оборону Сталінграду», «За 
визволення Варшави», «За взяття Берліну» 
та ще 17 медалями. В 1971 р. за досягнуті 
успіхи в галузі охорони здоров`я і розвитку 
медичної науки нагороджений орденом 
«Трудового Червоного Прапора». 

З 1948 по 1954 рр. – студент Вінниць-
кого медичного інституту. Після закінчення 
інституту К.П. Дерепа навчався в клінічній 
ординатурі при кафедрі ЛОР-хвороб (1954-
1956), після чого працював асистентом 
(1957-1958), доцентом (1958-1961), а з чер-
вня 1962 по червень 2002 р. – завідуючим 
цієї ж кафедри. З 1968 по 1970 рр. – прорек-
тор по навчальній роботі Вінницького дер-
жавного медичного інституту. З червня 
2000 р. по 2014 р. – професор ЛОР-кафедри 
медичного університету. В 1958 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Гази 
крові у хворих на склерому», а в 1968 р. – 
докторську дисертацію на тему: «Деякі пи-
тання патогенетичної терапії хворих на 
склерому». У 1980 р. на базі клініки було 
відкрито Український склеромний центр, 
що функціонує і до теперішнього часу, куди 
звертаються хворі з цією патологією зі всіх 
областей України та інших країн СНД. Де-
репа К.П. був керівником і консультантом 
цього центру. 

Активно займався вивченням склеро-
мної проблеми, отосклерозом, новоутво-
реннями ЛОР-органів, внутрішньочерепни-
ми отогенними ускладненнями. Опубліку-
вав 188 наукових праць, мав 2 винаходи і 10 
рацпропозицій. На кафедрі під його керів-
ництвом підготовлено 68 клінічних ордина-
торів, підвищили кваліфікацію 188 ЛОР-
лікарів. 

Як керівник учбового процесу, Кузьма 
Петрович відрізнявся високою об`єктивною 
вимогливістю до якості викладання, прово-
див велику методичну роботу. Як хороший 
лектор, насичував свої лекції цікавим прак-
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тичним та теоретичним матеріалом. У ліку-
вальній роботі був відомий як висококвалі-
фікований спеціаліст-оториноларинголог з 
великим обсягом хірургічної роботи. Він 
брав активну участь в допомозі органам 
охорони здоров`я Вінницької, Хмельниць-
кої та Житомирської областей: консультації 
хворих, ургентна оториноларингологія, спе-
ціалізація ЛОР-лікарів, виступи з лекціями 
та інше. З 1962 по 2006 р. був головою Він-
ницького обласного товариства оторинола-
рингологів, членом атестаційної комісії і на 
протязі десятиріч був позаштатним облас-
ним оториноларингологом. 

Кузьма Петрович Дерепа створив 
школу оториноларингології в Вінницькій, 
Хмельницькій та Житомирській областях. 
Людина кипучої енергії, ініціативи і великої 
ерудиції, принциповий, веселий і доброзич-
ливий, користувався незаперечним автори-
тетом і повагою серед лікарів, співробітни-
ків університету, студентів, хворих і колег – 
таким ми знали Кузьму Петровича Дерепу. 

Світла пам'ять про професора Кузьму 
Петровича Дерепу, чудову, доброчесну, 
чуйну людину, лікаря, вченого назавжди 
збережеться в серцях його численних учнів, 
колег по роботі і всіх, що знали його. 

 

 

 Ректорат  Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова 
 Кафедра ЛОР-хвороб Вінницького медичного університету ім. М.І.Пирогова 

 Вінницьке обласне наукове Товариство отоларингологів 
Українське наукове медичне товариство оториноларингологів  

Редколегія «Журналу вушних, носових і горлових хвороб» 


