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ЙОГО ІМ’Я НОСИТЬ НАШЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ 

Лобатюк Марія, студентка; Лебединське медичне училище  

ім. проф. М.І. Ситенка – КЗСОР, група 3фА 

 

Лебединське медичне училище носить ім’я нашого земляка, 

заслуженого діяча науки УРСР, професора, хірурга, ортопеда, 

травматолога Михайла Івановича Сітенка. 

Досліджуючи його життєвий шлях, студенти побували на малій 

батьківщині М.І. Ситенка, вивчили краєзнавчий матеріал місцевого 

музею, відвідали Харківський науково-дослідницький інститут 

ортопедії і травматології імені М.І. Ситенка та зустрілися з його 

працівниками. Михайло Іванович Ситенко – основоположник 

вітчизняної ортопедії та організатор ортопедо-травматологічної 

допомоги в Україні . 

З ім’ям і діяльністю М.І.Ситенка пов’язано: 

 становлення і розвиток ортопедії і травматології, як науки та 

медико-соціального напряму охорони здоров’я; 

 науково-організаційне обґрунтування і розвиток протезно-

ортопедичної допомоги населенню; 

 організація першої в Україні кафедри ортопедії і травматології 

в Українському інституті удосконалення лікарів; 

 організація у Харкові школи-санаторію дітей-травматиків; 

 організація Дослідної станції по працевлаштуванню інвалідів, а 

потім ортопедичного трудового профілакторію; 

 заснування першого в Україні фахового журналу «Ортопедія, 

травматологія й протезування». 

М.І. Ситенко народився 12 листопада 1885 року в с. Рябушки, 

Лебединського повіту, Харківської губернії у родині священика. З 

1892 по 1904 р.р. навчається у Сумській гімназії, восени 1904 р. 

вступає на медичний факультет Харківського університету, який 

закінчив з відзнакою в 1910 році і за рішенням Вченої ради був 

залишений при університеті для підготовки до наукової діяльності на 

кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії. 

У 1918 році М.І. Ситенко повернувся до Харкова і вступив на 

посаду проректора кафедри оперативної хірургії та топографічної 

анатомії медінституту. У 1921 році за запрошенням К.Д. Вегнера, 

директора Медико-механічного інституту очолює посаду головного 
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лікаря даного інституту. У 1924 р. М.І.Ситенко захистив докторську 

дисертацію під назвою «О свободной костной аутопластике при 

ложных суставах», що має велике наукове і практичне значення. У 

1926 році М.І. Ситенко заснував на базі інституту кафедру ортопедії 

та травматології Українського інституту удосконалення лікарів, у 1927 

році – журнал «Ортопедія, травматологія й пропедевтика». 

У 1930 р. М.І. Ситенко організував у Харкові школу-санаторій для 

дітей-травматиків, в 1934 р. – на базі інституту Дослідну станцію по 

працевлаштуванню інвалідів, а у Слов’янську відкрив інститут 

відновлення працездатності травма тиків. У 1936 р. Дослідну станцію 

було перепрофільовано в Ортопедичний трудовий профілакторій на 

50 ліжок, який передано під порядкування Наркомсобезу України. За 

ініціативою професора М.І.Ситенка у Харкові в 1936 р. був 

проведений перший установчий з’їзд ортопедів, травматологів і 

працівників протезної справи. М.І. Сітенка було обрано головою 

президії Українського товариства ортопедів-травматологів. На з’їзді 

була оголошена постанова про присвоєння М.І. Ситенку звання 

заслуженого діяча науки та про присвоєння дитячому ортопедичному 

профілакторію його імені. 

Багатий науково-практичний та організаційно-методичний досвід 

харківської ортопедичної школи створеної М.І. Ситенком був 

віддзеркалений у фахових виданнях, підготовлених за його 

ініціативою та участю. 

У 1940 році ім’я М.І. Ситенка було присвоєно Українському 

науково-дослідному інституту ортопедії та травматології у Харкові. 

Життя М.І. Ситенка є для нас прикладом самовідданої любові до 

народу, своєї Батьківщини, на службу яким він віддав весь свій 

могутній талант, невичерпну ініціативу та організаторські здібності. 

Ми горді з того, що у листопаді 1965 р., згідно Постанови Ради 

міністрів УРСР, Лебединському медичному училищу було присвоєно 

ім’я професора М.І. Ситенка. 

Щорічно в училищі проходять науково-практичні конференції, 

позакласні заходи присвячені життю і творчості видатного вченого, 

діє перехідний кубок М.І. Ситенка, номінована стипендія його імені. 

Знати та популяризувати яскраве ім’я М.І. Ситенка – велика честь 

для кожного студента нашого училища. 

Керівник Л.А. Корчменко  


