
 

 
 

АВІЛОВА Ольга Матвіївна (1918) — лауреат Державної премії СРСР (1975), 

Заслужений діяч науки України (1982), Заслужений лікар України (1962), 

доктор медичних наук наук (1974), професор (1975), завідувач кафедрою 

торакальної хірургії і пульмонології Київського медичного інституту 

удосконалення лікарів (1975 -1988). Нагороджена орденами Червоної Зірки, 

Трудового Червоного Прапора, медалями. 

 

Народилася О.Авілова в 1917 році у м. Брянськ (РРФСР). У 1941 р. закінчила 

Смоленський медичний інститут і була призвана до лав діючої армії. У роки 

Другої світової війни служила хірургом у польовому шпиталі №2579. У складі 

цього шпиталю брала участь у визволенні Києва, закінчила війну під Прагою 

старшим ординатором польового шпиталю №5155 4-го Українського фронту. 

Після демобілізації працювала завідувачем хірургічним відділенням Брянської 

обласної лікарні, у якій у той самий час працювали майбутні корифеї 

української хірургії – Микола Амосов та Олександр Шалімов. Згодом Ольга 

Авілова за пропозицією саме Миколи Амосова переїжджає до Києва і очолює 

хірургічне відділення лікарні на вул. Рейтарській. З 1957 року тривалий час 

працювала завідувачем кафедри в Київському медичному інституті. 

 

У 1974 р. захистила докторську дисертацію "Резекція і пластика бронхів і 

медіастинальної трахеї". Працювала під керівництвом акад. Н. М. Амосова.  

 

Під керівництвом О.М. Авілової була створена служба невідкладної допомоги 

постраждалим з травмою грудей, спонтанним пневмотораксом, сторонніми 

тілами дихальних шляхів і стравоходу.  

 

Ольга Авілова є автором близько 300 наукових праць, в тому числі 2 

монографій. Основний науковий напрямок її роботи - реконструктивна хірургія 

трахеї, бронхів, стравоходу. 

 



Ольга Авілова є засновником наукової школи реконструктивної хірургії трахеї і 

бронхів. Під її керівництвом виконані 3 докторських та 16 кандидатських 

дисертацій. 

 

З 70-х років минулого сторіччя О. Авілова організувала нову клініку кафедри 

пульмонології НМАПО ім. П.Л. Шупика на Лабораторному провулку (нині – 

КМКЛ №17).  Згодом ця лікарняна база перетворюється на центр політравми, 

де отримують висококваліфіковану допомогу постраждалі. Саме на цій 

клінічній базі О.Авілова виконала головні свої наукові роботи, під її 

керівництвом та за її безпосередньої участі була здійснена розробка нових 

діагностичних та оперативних методик, було створено чудовий колектив 

хірургів - вчених і практиків. Фактично було створено нову школу хірургії та  

сучасний науково-практичний центр.  

 

КМКЛ №17 і сьогодні у якості Київського міського центру політравми та 

міського пульмонологічного центру ефективно виконує свої задачі, на цій базі 

ведеться наукова робота, виховуються та навчаються висококваліфіковані 

торакальні хірурги.  

 

Основною підвалиною усього цього медичного конгломерату стали практична 

та наукова діяльність О.Авілової. Учні О. Авілової  - професори А.Макаров, 

М.Багіров, В.Гетьман, П.Сокур – вдало продовжили та розвинули традиції 

хірургічної школи.  
  


