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Світлої пам'яті Миколи Федоровича Пшеничного
28 вересня 2012 р. на 84-у році пішов із життя Микола Федорович Пшеничний, доцент курсу стоматології Вінницького медичного університету ім. М. І. Пирогова, ветеран праці, кандидат медичних
наук, хірург вищої категорії, Заслужений винахідник СРСР. Скромна людина та великий трудівник.
Народився 22 квітня 1929 року в селі Карабчиєві Ружинського району Житомирської області у
родині колгоспників. У сім’ї було троє дітей. Батько – інвалід ІІ групи. На той час виховувати трьох
дітей було дуже важко. Микола Федорович дуже добре пам’ятав роки голодомору, які пережив у
1932-1933 роках та під час німецької окупації. Навчаючись у школі, паралельно почав працювати,
допомагав дома по господарству. Дуже рано зрозумів ціну життя: щоб жити – треба працювати.
Перед Великою Вітчизняною війною закінчив 4 класи. Під час війни проживав на окупованій території і пережив всі жахи того лиха. Після окупації вчився у Верхівнянській школі, до якої ходив за
3-4 км. Після закінчення 7 класів вступив у Верхівнянський сільськогосподарський технікум, про
який залишились найкращі спогади - про вчителів і студентів. Закінчивши технікуму 1949 році,
отримав спеціальність агронома.
У 1950 році вступив до Київського стоматологічного інституту, який в 1954 році з’єднали з Київським медичним інститутом. У 1955 році закінчив стоматологічний факультет і був направлений на
роботу в Рівненську область, де працював 3 роки у Вербській районній лікарні стоматологом і за сумісництвом окулістом, отоларингологом, чергував як і всі лікарі в лікарні, допомагав хірургу і акушеру-гінекологу під час операцій.
У 1965 році обраний за конкурсом на посаду доцента по курсу стоматології.
Деякий час працював завідувачем райздороввідділу, потім заступником головного лікаря з лікувальної роботи. Колектив лікарні був молодим, дружним і працював самовіддано. Микола Федорович
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згадував колектив і роботу, як найкращий період свого життя, де він збагачував свій практичний досвід у лікарській справі.
На цьому Микола Федорович не зупинився. Далі навчався в Київському інституті удосконалення
лікарів, де набув спеціальності щелепно-лицевого хірурга. У 1960 році був направлений МОЗ у Вінницький облздороввідділ і був призначений завідувачем щелепно-лицевого відділення Вінницької
обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова.
Працюючи на цій посаді, займався науковою роботою, написав і захистив дисертацію в 1967 році. Одночасно виконував обов’язки головного стоматолога облздороввідділу.
З 1965 року почав займатися винахідництвом та раціоналізаторською справою, якій присвятив
багато років. Ним зроблено понад 100 винаходів та 150 раціоналізаторських пропозицій, за що йому
присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник СРСР».
Понад 20 років працював головою обласного товариства стоматологів, організував та провів більше 12 обласних конференцій, брав участь у роботі з’їздів стоматологів України. Йому присвоєно
звання почесного члена Асоціації стоматологів України та нагороджено золотою відзнакою почесного члена.
Понад 40 років працював у Вінницькому медичному університеті асистентом, доцентом і зав. курсу стоматології. Микола Федорович віддавав усі сили, своє здоров’я та досвід на розвиток медицини
та навчання студентів, опублікував понад 75 наукових праць, видав книгу «Вездесущая спираль»,
присвячену круговому руху рідин у спіральних каналах рослин і тварин, залишив слід у космічній
біології.
Любив життя у всьому його розмаїтті, тож, буваючи у різних регіонах країни, завжди знаходив
можливість поспілкуватись з людьми і привозив додому цікаві самобутні оповіді з історії чи побуту
того чи іншого краю.
Чуйна, інтелігентна людина з глибоким внутрішнім світом, він рахувався з думкою загалу, був
дуже вимогливим до себе, постійно прагнув до самовдосконалення. Ми запам'ятаємо його привітно
усміхненим і вимогливим, доброзичливим і чемним, стрімким і уважним, неординарною особистістю, великим життєлюбом. 3апам'ятаємо всі, хто любив, поважав, розумів його.
Стоматологічна спільнота України, колеги, учні, друзі назавжди збережуть в своїх серцях світлу
пам'ять про Миколу Федоровича Пшеничного.
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